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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-10/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  3. studenoga 2010. 
                       

ZAPISNIK 
S 6. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
6. sjednica VMO Drenova održana je  3. studenoga 2010. (srijeda) u 18.30 sati u prostorijama MO 
Drenova, Cvetkov trg 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO 
- Dinko Beaković, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Nañ, član VMO 
- Walter Volk, član VMO 
- Nikolina Zvonarek, članica VMO 
- Danica Žitinić, članica VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Damir Popov, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice  VMO Drenova: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog prioriteta za 2011. g – očitovanje Vijeća 
2. Pripreme za Svetog Nikolu  
3. Natječaj za prijedlog projekata Riječkog lokalnog partnerstva 
4. Problematika odvodnje voda u Ulici Brune Francetića  
5. Ekološka akcija 6. studenog 2010.  
6. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu obrañen materijal 
Prijedloga Programa prioriteta za 2011. godinu za MO Drenova od strane Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav s procijenjenim iznosom sredstava za svaku stavku. S obzirom da je u OGU 
za komunalni sustav dogovoreno da se semaforizacija raskrižja iznad Osnovne škole "Fran 
Franković" ne financira iz sredstava komunalnih prioriteta, na inicijativu g. Medveda te u 
suglasnosti sa gosp. Miličević (da se razmotri mogućnost realizacije projekta ureñenja Cvetkovog 
trga u fazama i djelomično iz sredstava prioriteta) predložena je i varijanta B programa Vijeću da 
se dio sredstava (otprilike 553.000,00 kuna u 2011) planira za prvu fazu rješavanja projekta 
ureñenja Cvetkovog trga. Argumentacija Predsjednika VMO je da Grad Rijeka zbog opće krize 
neće imati financijskih sredstava (u ovom mandatnom razdoblju) za realizaciju projekta ureñenja 
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trga pa ima smisla istražiti alternativna rješenja – u ovom slučaju da se realizacija financira 
djelomično iz sredstava prioriteta. Predsjednik je stava da razina komunalne opremljenosti na 
Drenovi omogućava da se dio sredstava koncentrira i za rješavanje ureñenja Cvetkovog trga ako 
ga želimo imati završenog u ovom mandatau Vijeća, te da ako ga sada započnemo sigurno će se 
lakše pronaći dodatna sredstva i u narednim godinama.  Zamjenik predsjednika Dinko Beaković 
nije se složio s predloženim i  otvorio je raspravu. Smatra da Grad Rijeka mora strateški ulagati u 
Drenovu, jer se u suprotnom mjesni odbor onda mora odreći dijela sredstava iz prioriteta odnosno 
da je ureñenje Cvetkovog trga investicija Grada a ne MO Drenova. Takoñer smatra da Grad 
općenito ne ulaže dovoljno u Drenovu te da je minimum koji se može očekivati – ispunjenje danih 
obećanja grañanima da će se centralni trg na Drenovi konačno urediti. Nadalje g. Beaković smatra 
da se radi o krupnim odlukama te da se mora dodatno konzultirati te predlaže da se odluka odgodi 
do sljedećeg tjedna. Vjećnice Danica Žitinić i Nikolina Zvonarek podržale su u diskusiji stav g. 
Beakovića u vezi varijante B programa prioriteta, dok su vijećnici  Josip Nañ i  Walter Volk stava 
da bi se trebalo otpočeti sa ureñenjem Cvetkovog trga u ovom mandatu.  
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je zaključilo da se održi sjednica Vijeća u ponedjeljak, 8. studenog 2010. 
godine kako bi se dodatno proučilo obje varijante te konačno  usvojilo Prijedlog 
prioriteta za 2011. godinu.  

 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu planirani doček 
Svetog Nikole, koji se i ove godine organizira u suradnji s Osnovnom školom "Fran Franković" i 
Župnim uredom Donja Drenova, te Dječjim vrtićem Drenova.. Sredstva namijenjena poklonima 
koriste se iz planiranog Programa financiranog iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu, a dio sredstava koji se koristi ostvaren je nagradom MO u natječaju za Naj-on line mjesni 
odbor. 
Zaključak: 
 

• Vijeće MO Drenova jednoglasno podržava dosadašnju uspješnu suradnju. Doček je 
planiran za petak,  3. prosinca 20010.  Održat će se dvije priredbe zbog velikog broja 
djece uz podjelu prigodnih poklona. 

 
 
 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima dao na raspravu prijedlog o ureñenju 
Odmorišta s dječjim spravama na Putu k igralištu, u sklopu prijave programa iz projekta Riječkog 
lokalnog partnerstva. Vijećnica Nikolina Zvonarek, kao ovlašteni predstavnik grupe grañana 
iznijela je Vijeću svoj prijedlog.  
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog ureñenja dječjeg odmorišta na Putu k 

igralištu,  kroz program Riječkog lokalnog partnerstva, te odlučilo navedeni i 
dostaviti OGU za gradsku samoupravu i upravu.  
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AD 4 
Predsjednik VMO g. Damir Medved  je nazočnim vijećnicima izložio problematiku odvodnje 
oborinskih voda u Ulici Brune Francetića, nakon održana dva sastanka s grañanima iz navedene 
ulice. Grañani nisu suglasni da se upojni bunari izgrade u okviru njihovih dvorišta, što je 
predloženo zbog nagiba terena i odvodnje vode. Predlažu izgradnju na raskrižju, kraj autobusne 
stanice.  Ulica je u nadležnosti Županijske uprave za ceste.  
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je odlučilo još jednom sazvati sastanak grañana i Županijske uprave za ceste 

kako bi se našlo odgovarajuće rješenje.  
 
 
 
AD 5 
Zbog nemogućnosti članova Vijeća da se odazovu ekološkoj akciji planiranoj za subotu, 6. 
studenoga 2010. odgaña se navedeni termin do daljnjega.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se ekološka akcija odgodi do daljnjega.  

 
 
 
AD 6 
Predsjednik je nazočnim Vijećnicima dao na raspravu pristigle prijedloge grañana.   
 
- zamolbu stanara Ulice Lubanjski uspon za ličenjem ograde kod k.br. 4,6 i 10, te saniranje 
asfaltnog odvojka. Tajnica je nadležnim službama prijavila oštećenja kroz program redovnog 
održavanja. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 
 
 
 
- Vijećnica Danica Žitinić iznijela je Vijeću planirane aktivnosti Zavičajne udruge Drenova.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
Sjednica je završila u 20.30 sati.  
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Drenova: 
 

Dolores Linić Damir Medved, mr.sc.  
  
 


