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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-10/4 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  29.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 36. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

36. sjednica VMO Drenova održana je 29.04.2009. (srijeda) u 18.00 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Miljenko Glavan, član VMO 
- Katherine Trinajstić, članica VMO 
- Stjepan Marković, član VMO 
- Zlatko Perković, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
-    Zorka Ćoso, zamjenica predsjednika VMO 
-    Ivica Brletić, član VMO 
 
Ostali nazočni: 
- Radojka Juretić, glavni projektant, Arhitektonski studio d.o.o. Rijeka 
- Vladimir Jauk, OGU za komunalni sustav 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Vijeća 
2. Usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu (prioriteti) 
3. Analiza ostvarenja ciljeva i aktivnosti mjesne samouprave u 2008. godini  
4. Sportski susreti MO-a povodom dana Svetog Vida 2009. godine 
5. Problematika divljih deponija na Drenovi 
6. Osvrt na sastanak o ureñenju nogostupa duž Drenovskog puta i Ulice Svetog Jurja iz 

plana prioriteta za 2009. godinu i odgovor ŽUC-a o označavanju pješačkih prijelaza 
7. Postavljanje i sanacija zaštitnih ograda – Rijekapromet d.d. 
8. Pripreme za Dane Drenove 2009. 
9. Razno: informacije i zamolbe grañana  

    
Projekt Ureñenja Cvetkovog trga i Dječjeg igrališta predložen je kao nadopuna dnevnom redu. 
Predložen je slijedeći  
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DNEVNI RED 
 

1.   Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Vijeća 
2. Projekt ureñenja Cvetkovog trga i Dječjeg igrališta 
3. Usvajanje prijedloga ureñenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu (prioriteti) 
4. Analiza ostvarenja ciljeva i aktivnosti mjesne samouprave u 2008. godini  
5. Sportski susreti MO-a povodom dana Svetog Vida 2009. godine 
6. Problematika divljih deponija na Drenovi 
7. Osvrt na sastanak o ureñenju nogostupa duž Drenovskog puta i Ulice Svetog Jurja iz 

plana prioriteta za 2009. godinu i odgovor ŽUC-a o označavanju pješačkih prijelaza 
8. Postavljanje i sanacija zaštitnih ograda – Rijekapromet d.d. 
9. Pripreme za Dane Drenove 2009. 
10. Razno: informacije i zamolbe grañana  
 

   Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

Zapisnik  s 35. sjednice VMO Drenova jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD 2 
 
Prema Planu prioriteta za 2008. godinu, stavka – Tehnička priprema za ureñenje Cvetkovog trga, 
Vijeću se obratila gospoña Radojka Juretić, d.i.a., glavni projektant Projekta ureñenja Cvetkovog 
trga, s arhitektonsko-grañevinskim obrazloženjem ureñenja trga.  
Vijeću je predsjednik dao na razmatranje i Projekt ureñenja Dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i zaključilo održati Zbor grañana u vezi Projekta 
ureñenja Cvetkovog trga u mjesecu lipnju. 

• Projekt ureñenja Dječjeg igrališta Vijeće je jednoglasno usvojilo.  
 
 
AD 3 
 
Vijeće je razmotrilo zaprimljene prijedloga grañana za ureñenje i održavanje objekata komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu (prioriteti) zaprimane tijekom posljednje godine dana čime je 
predložen Plan prijedloga prioriteta za 2010. godinu za MO Drenova.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Plan prijedloga ureñenja i održavanja objekata 
komunalne infrastrukture za 2010. godinu (prioriteti) za MO Drenova. 

 
 AD 4 
 
Tajnica je Vijeću prenijela informacije sa sastanka u Gradskoj vijećnici s Ravnateljem Direkcije za 
mjesnu samoupravu, te  Analizu ostvarenja ciljeva i aktivnosti Mjesne samouprave u 2008. godini i 
pregled realiziranih aktivnosti vijeća mjesnih odbora u 2008. godini. 
 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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AD 5 
 
Tajnica je obavijestila Vijeće o pripremama i organizaciji Dana Svetog Vida u 2009. godini.  S 
područja MO Drenova na natjecanje se prijavljuju ekipa boćarica i ekipa za briškulu i trešetu. Kao 
koordinatora za sportske ekipe predložen je vijećnik Miljenko Glavan.  
 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i  jednoglasno prihvatilo prijedlog ekipa i 
koordinatora. 

 
AD 6 
Nakon dopisa Vijeća upućenih  KD Vodovod i kanalizacija i OGU za komunalni sustav o 
problematici deponija u blizini Vodospreme Streljana, kao i općenito o problematici divljih deponija 
na području Drenove, predsjednik je vijećnicima dao na uvid odgovor OGU za komunalni sustav o 
dinamici rješavanja problematike divljih deponija. 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
AD 7 
 
Predsjednik VMO  g. Medved  konstatirao je da je odziv grañana na sastanak o ureñenju 
nogostupa duž Ulice Svetog Jurja i Drenovskog puta bio zadovoljavajući i Vijeće će osobno, uz 
nadležnog djelatnika Rijekaprometa d.d. Rijeka,  kontaktirati grañane koji su spremni dati 
suglasnosti za ureñenje nogostupa  na privatnim česticama. 
 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Ureñenje nogostupa duž navedenih ulica je 
složen zahvat i treba ga rješavati u fazama, zaključak je Vijeća. 

 
 
AD 8 
 
Nakon zahtjeva Vijeća upućenih Rijekaprometu d.d. Rijeka za sanaciju rukohvata i postavljanje 
novih na području Drenove, Vijeću je pristigao odgovor Rijekaprometa d.d. s dinamikom rješavanja 
istih. 
 
 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
AD 9 
 
Vijeće je odlučilo da se Dani Drenove realiziraju izmeñu  11 i 18. srpnja, kada će i biti završna 
svečanost na Cvetkovom trgu. U mjesecu svibnju objavit će se poziv za zaprimanje prijedloga za 
dodjelu priznanja za doprinos u razvoju MO Drenova. Na sljedećoj sjednici potrebno je definirati 
kulturno-sportski program i hodogram zbivanja. 
 
 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 
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AD 10 
 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge i 
zamolbe  Vijeću: 
 
- Obavijest OGU za komunalni sustav o postavljanju ljuljačke (klackalice) na postojeće dječje 
igralište izmeñu vrtića i ambulante na Drenovi.  

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
- Obavijest "Autotroleja" d.o.o o pomicanju zadnje vožnje linije 5b u smjeru Kablara i prilagodbi s 
voznim redom linije 11 i o postavljnju oznake stajališta na  stajalištu Frkaševo. 

Zaključak: 
•  Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
- Zamolbu  gospoñe Ane Cancianich ,Drenovskom putu 48, o postavljanju prometnog ogledala.  

Zaključak: 
•  Vijeće je prihvatilo zahtjev  i zaključilo da se uputi zahtjev nadležnim službama. 

  
 
 
- Dopis  gospodina Mihića , Kučićki put 217 o problematici puta – kolnog prilaza.  

Zaključak: 
•  Vijeće je zaključilo da se gospodin Mihić treba obratiti nadležnim službama, jer se 

problematika odnosi na osobne razmirice. 
  

 
- Peticiju djece Drenove o izgradnji skate parka na Drenovi. 

Zaključak: 
•  Vijeće je prihvatilo prijedlog i odlučilo uputiti zahtjev nadležnim službama. 

  
 
- Dopis Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva o natječaju za grañanske 
inicijative "Naš doprinos zajednici".  

Zaključak: 
•  Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

  
 
Sjednica je završila u  20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


