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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-10/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  26. veljače 2016. 

                       
ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO DRENOVA 
 

16. sjednica VMO Drenova održana je  26. veljače  2016. godine u 18.30 sati. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Damir Popov, predsjednik VMO 
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Tomislav Vukušić, član VMO 
- Stanko Vunić, član VMO 
- Dolores Linić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Bulog, član VMO 
- Nenad Mance, član VMO 

 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Drenova: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Program rada drenovskih udruga za 2016. godinu i suradnja s VMO Drenova i Pododborom 
za kulturu 

2. Prijedlog za sastanak s odjelima gradske uprave i definiranje pitanja 
3. Razno - informacije i zamolbe građana 

 
 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Sjednici Vijeća prisustvovali su predsjednica Udruge Dren, Vesna Lukanović, predsjednik Udruge 
Bez granica, Damir Medved i tajnik Športsko rekreacionog kluba Rika Darko Mršnik te Pododbor 
za kulturu MO Drenova, predsjednik Željko Delač i član Kristian Iskra. Tajnik Športsko 
rekreacionog kluba Rika Darko Mršnik predstavio je rad svog kluba baziran na maratonskom 
trčanju izvan urbanih sredina. Namjera je kluba uključiti što više djece u svoje aktivnosti, kako bi im 
se omogućio zdrav boravak u prirodi. Klub će se uključiti u obilježavanje Dana Drenove u mjesecu 
srpnju sa svojim aktivnostima te organizirati edukativna predavanja u prostoru MO Drenova.  
Vesna Lukanović u ime Udruge Dren predstavila je Vijeću rad udruge u proteklom razdoblju s 
osvrtom na nedavno međunarodno sudjelovanje u Riječkoj razvojnog agenciji Porin te najavom 
aktivnosti za sljedeće razdoblje, održavanje ekološke akcije, uređenje lokvice i organiziranje Ex 
tempore. Damir Medved u ime udruge Bez granica naveo je da je u cilju očuvanja baštine Drenove 
do sada skenirano više od 8000 dokumenata za digitalnu arhivu Drenove, u pripremi su i dvije 
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publikacije Drenovskih zbornika, financiranih od Odjela gradske uprave za kulturu i Primorsko 
goranske županije te izložba replike starih karata, kao stalnih postava Zavičajnog muzeja. Udruga 
Dren i Bez granica sudjelovat će kao i do sada u obilježavanju Dana Drenove u mjesecu srpnju u 
suradnji s VMO Drenova.  
U ime Pododbora za kulturu predsjednik Željko Delač najavio je dvije izložbe povodom Dana žena, 
te izložbe u Danima Drenove te buduće aktivnosti s Maticom Hrvatskom iz Čabra i Delnica.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i prihvatilo prijedloge za suradnju u zajedničkim 
programima rada.   
 

 

AD 2  
Predsjednik Vijeća Damir Popov je  nakon prošlogodišnjeg sastanka u OGU za komunalni sustav s 
pročelnicom Irenom Miličević predložio ponovni sastanak s pitanjima iz problematike komunalne 
infrastrukture na području MO Drenova.  
 

Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak za održanjem sastanka s OGU za komunalni 
sustav i OGU za urbanizam.   

 
 
AD 3 
3.1 Temeljem zahtjeva predstavnika stanara ponovljen je zahtjev Rijekaprometu d.d Rijeka za 
sanaciju oštećenog stepeništa u Ulici Fužinska između kućnih brojeva 25 i 27.  Zahtjev za 
nabavkom i uređenjem ograde oko kontejnera upućen je nadležnom KD Čistoća.  
3.2  Temeljem zahtjeva OGU za poduzetništvo Vijeće je izdalo suglasnost Caffe baru 11 za 
produženjem radnog vremena tijekom mjeseca veljače i ožujka uz napomenu da razina buke u 
predmetnom razdoblju bude u skladu s propisima.   
3.3  Vijeće je upoznato s Odlukom Gradonačelnika od 8. veljače 2016. godine o odobravanju 
korištenja poslovnog prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno korisnicima s područja MO 
Drenova: Udruzi Dren, Udruzi Bez granica i Pjevačkom zboru DVD Drenova sukladno članku 8. 
Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne 
samouprave u vlasništvu Grada Rijeke.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 

                Dolores Linić                                                                     Damir Popov 

 

 

  

  
 


