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 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  DRENOVA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-02 
Rijeka,  17. siječnja 2020. 

 
 

ZAPISNIK 
S 12. SJEDNICE VMO DRENOVA 

 
 
 

10. sjednica VMO Drenova održana je 16. siječnja 2020. (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Drenova, Cvetkov trg 1.  
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Saša Jurešić, predsjednik VMO 
- Ivan Oškera, član VMO 
- Jasna Baraba, članica VMO 
- Zorka Ćoso, članica VMO 
- Mersija Vukotić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Korina Bralić, zamjenica predsjednika VMO 
- Senka Majerhold, član VMO 
- Valter Štefan, član VMO 

 
Zapisnik s 11. sjednice VMO Drenova usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Izvješće o radu za 2019. godinu 
2. Izvješća po programima rada – Sveti Nikola, Humanitarni program, Kultura 
3. Razno- informacije i zamolbe građana 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

 
AD. 1 
 
Predsjednik VMO Saša Jurešić nazočnim vijećnicima dao je na raspravu izvješće o radu za 
2019. Godinu. 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo izvješće o radu za 2019. godinu.  
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AD. 2 
  
 

Predsjednik VMO Drenova, Saša Jurešić pročitao je nazočnim vijećnicima izvješća po 

programima rada- Sveti Nikola, Humanitarni program i Kultura.  
  

 
 

2.1. 4. prosinca 2019. godine, djecu predškolskog uzrasta s područja MO Drenova posjetio je i 

darivao na prigodnoj svečanosti Sveti Nikola. U organizaciji Vijeća MO Drenova i u suradnji s 

Osnovnom školom "Fran Franković" uz prigodan program školske djece održana je priredba za 

djecu mlađeg uzrasta od 1. do 7. godine života. Svim prisutnim mališanima podijeljeni su 

prigodni slatki poklon paketi. Isto tako, darovi su podijeljeni i izvođačima, učenicima nižih 

razreda. Za realizaciju ove programske aktivnosti utrošeno je 10.000,00 kuna. 

     

 
2.2. U Osnovnoj školi “Fran Franković“ nalazi se razred djece s posebnim potrebama, 
sveukupno ima devet polaznika i u dva razredna odjeljenja djecu vode dvije učiteljice. 
Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i Osnovne škole "Fran Franković" kroz prigodni program 
darivanja djece likovnim materijalom za kreativne radionice i slatkim poklon paketima, nastojalo 
se djeci uljepšati doček novogodišnjih praznika. Obilazak i darivanje djece održano je 5. prosinca 
2019. godine. Za realizaciju ove programske aktivnosti utrošeno je 1.499,65 kuna.  
 
 
2.3. Tijekom godine 2019. u prostoru MO Drenova organizirane su sveukupno 4 izložbe 
umjetničkih slika,  od toga: 

 samostalna izložba slika Ivo Matošića u mjesecu svibnju u prostorijama MO 

 skupna izložba povodom  Dana Drenove  - Pul crekve koja se zbog lošeg vremena 
održala u prostorijama MO.  

 samostalna izložba slika Željka Delača u prostorijama MO otvorena je na danima 
Drenove uz nastup SiŽeNe te je bila izložena do kraja listopada. 

 istovremeno je u suglasnosti s Vijećem MO početkom mjeseca rujna u prostoru ogranka 
Gradske knjižnice na Drenovi izložena izložba slika Biserke Mihić . 

 u mjesecu prosincu otvorena je izložba slika Kristine Majerhold pod nazivom „Put u 
nepoznato“ u prostorijama MO te je na raspolaganju do kraja siječnja 2020.godine. 

Sudionicima izložbe Pul crekve, kao i ostalim umjetnicima samostalnih izložbi dodijeljeni su 
prigodni poklon bonovi za nabavku likovnog materijala uz popratna priznanja. 
Za realizaciju ove programske aktivnosti utrošeno je 2.949,75 kuna. 
 
Zaključak: Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješća po programima rada – Sveti Nikola, 
Humanitarni program i Kultura. 
 
 
AD.3  
 
3.1. OGU za komunalni sustav i OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
obavijestilo MO da se nastavljaju radovi izgradnje dječjeg parka u Ulici B. Francetića 28a-
28d. 
 
3.2. Stanovnici  Gornje Drenove, točnije Humskog puta nezadovoljni jer se na lokaciji Humski 
put 5, na privatnom terenu odlaže građevinski otpad. Moli se izvid Vijeća te dokumentacija kojom 
je gospodinu omogućena radnja skladištenja građevinskog otpada. U narednom periodu Vijeće 
će izaći na teren. 
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3.3. Stanar u Ulici Braće Hlača 4 nezadovoljan postavljenim rasvjetnim stupom koji se nalazi u 
visini životnog prostora. Smatra da će utjecati na kvalitetu života odnosno ometati život tijekom 
večernjih sati zbog svjetlosnog zagađena koja će javna rasvjeta prouzročiti. Dogovoren 
sastanak Energa s gospodinom. 
 
3.4. U petak, 31.01.2020. održati će se petnaesta po redu Noć Muzeja. Vijeće MO je po 
suglasnosti ravnateljice Direkcije za mjesnu samoupravu i pročelnika Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu donijelo zaključak da organizira veliku izložbu Armada Drenova povodom 

navedene manifestacije i otvorenja EPK u prostorijama MO. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (3) stranice. 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                        Predsjednik VMO Drenova 
             Mersija Vukotić                                                                               Saša Jurešić 
 
 

 

 

 
 

 


