
 1/4 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-08/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  03.05.2011. 
 

   
 

ZAPISNIK 
SA 13. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
13. sjednica VMO Draga održana je 03.05.2011. s početkom u 16,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Boško Slavić, predsjednik VMO 
• Vesna Pogorilić, zamjenica predsjednika VMO 
• Ada Večerina, članica VMO  
• Kristian Koso, član VMO 
• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija i pripreme za realizaciju planiranih programskih aktivnosti:  
- provođenje akcije „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2011.“,  
- obilježavanje Dana mjesnog odbora,  
- održavanje sportskih aktivnosti, 
- provođenje ekološke akcije,  
- provođenje programa pod nazivom „gljive našeg kraja“ 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
• Vijeće Mjesnog odbora u svom je Programu rada za 2011. godinu predvidjelo provođenje 
akcije “Biramo najljepšu okućnicu i balkon”. Akcija je započela na način da je u Novom listu i na 
web stanici objavljena obavijest i poziv za sve zainteresirane građane da se prijave zaprimaju 
od 20. travnja do 06. svibnja 2011. u tajništvo Mjesnog odbora MO Draga, Brig 24., tel:458-270. 
Akcija će se provesti ako bude prijavljeno najmanje 10 zainteresiranih mještana.  
 
• Vijeće Mjesnog odbora u svom je Programu rada za 2011. godinu predvidjelo provođenje 
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obilježavanja Dana Mjesnog odbora te je potrebno kontaktirati s učesnicima i pripremiti program 
obilježavanja Dana MO koji će se održavati u periodu od 17. do 22. svibnja o.g. u Hrvatskom 
domu Draga. Predsjednici pojedinog pododbora kontaktirati će s mogućim učesnicima i 
pripremiti će prijedlog programa svog pododbora do sljedeće sjednice Vijeća kako bi se mogao 
objediniti i pripremiti tijek događanja kao i tiskati pozivnice.  
 
• U sklopu obilježavanja dana MO u program će se uvrstiti i program održavanja sportskih 
događanja (boćarski turnir, kickboxing turnir i šahovski turnir) 
 
• Vijeće Mjesnog odbora u svom je Programu rada za 2011. godinu predvidjelo je u mjesecu 
svibnju provođenje ekološke akcije čišćenja stepenica koje vode sa glavne ceste prema izvoru 
vode "Vrelo Javor", pa je član Vijeća dobio zadatak da do sljedeće sjednice Vijeća slika 
sadašnje stanje kako bi se moglo definirati potrebno i pripremiti se za realizaciju istog. 
• Vijeće Mjesnog odbora u svom je Programu rada za 2011. godinu predvidjelo u mjesecu 
travnju provođenje edukativnog programa "Gljive našeg kraja" međutim radi vremenskih 
promjena i uvjeta na terenu, gljiva nema dovoljno da bi se kvalitetno realizirao program, pa će 
se realizacija planiranog programa odgoditi za listopad mjesec.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje, te trošak za realizaciju ovih programa biti će prema odobrenim  
financijskim sredstvima koji su navedeni kroz planirane programe. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja informirao je članove Vijeća o sljedećem: 
Temeljem usvojenog plana Vijeća MO Draga o raspodjeli prioriteta na području mjesnog odbora 
u 2010. godini Rijeka Promet je počekom ove godine izvršio radove na sanaciji potpornog zida 
pješačke staze u naselju Orlići, / u veljači mjesecu o.g. izvršeni su radovi na sanaciji potpornog 
zida na počeku ceste u naselju Pelinova Gora, / u ožujku mjesecu o.g. izvršeni su radovi na 
nastavku sanacije potpornog zida i uređenju javno prometne površine na Progonu, uključivši i 
proširenje ceste. / u travnju mjesecu o.g. izvršeni su radovi na sanaciji parkirališta i dijela 
prometnice u naselju Brig preko puta kbr. 71/13 i radovi na uređenju rubnog dijela pokosa uz 
prometnicu i prugu u naselju Gornji Tijani. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
• Vijeće MO Draga dobilo je odgovor od K.D. "Autotrolej" d.o.o. u svezi linije 9 u koje se 
navodi da djelomično mogu udovoljiti prijedlozima Vijeća, odnosno pomicanje polaza u 12,30 
sati iz Sv. Kuzma, te u 17,10 sati iz Ulice Martina Kontuša. Zahtjev Vijeća da linija 9 prometuje 
do Tower centra nisu u mogućnosti realizirati iz razloga što svaki novi polazak, kao i produljenje 
trase iziskuje i određena novčana sredstva koja nisu osigurana u planu poslovanja za 2011. 
godinu.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se kontaktira se članovima Vijeća MO Sv. Kuzam kako 
bi zajednički pokušali još jednom zatražiti kompromisno rješenje za svih. 
 
 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se gospodin Rudolf Margan, Orlići 26., s zamolbom 
da se učvrsti postojeći kontejner za odlaganje kućnog smeća na lokaciji Orlići preko puta kbr.25. 
Gopodin Rudolf Margan navodi da za svake jače nevere pojačane burom, kontejner pokrene sa 
svog mjesta i spusti se do platoa ispred njegove garaže gdje se najčešće nalazi njegovo vozilo, 
te su u više navrata prilikom pomicanja predmetne baje prouzrokovane burom nastala oštećenja 
na osobnom vozilu obitelji Margan (fotografirana predmetna situacija na terenu. Vijeće je 
dostavilo zahtjev gosp.Rudolfa Margana Rijeka Prometu d.d. te zamolili da što prije pristupe 
radovima na uređenju platoa prema prijedlogu navedenom u zahtjevu kako bi spriječili da se 
ovakvi događaji i nastanak štete ponove. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se zahtjev gosp.Rudolfa Margana dostavi Rijeka 
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Prometu d.d. te zatraži da što prije pristupe radovima na uređenju platoa prema prijedlogu 
navedenom u zahtjevu kako bi spriječili da se ovakvi događaji i nastanak štete ponove. 
 
 
• Temeljem zajedničkog obilaska terena predsjednika pododbora za komunalna pitanja i 
gosp Stasia Scarpe iz Rijeka Prometa, utvrđena je opravdanosti prijedloga da se pristupi 
radovima na uređenju platoa za postojeće kontejnere koji služe za odlaganje kućnog smeća, a 
koja su postavljena na slijedećim lokacijama kroz Dragu: 
- proširenje prije puta za mjesno groblje – preseliti uz desnu ogradu i ograditi 
- preko puta Tijani kbr. 57 – izraditi i urediti podest 
- preko puta Tijani 21 – sanirati postojeće 
- iznad Brodokomercovog dućana prema Pelinovoj Gori – izraditi i urediti podest 
- preko puta Pod Ohrušvom 15/c – sanirati postojeće 
- preko puta Orlići 12 – ispod crkve Sv. Antona – sanirati postojeće 
- preko puta Orlići 25 – izraditi i urediti podest 
- Brig kod kbr.71/8 – izraditi i urediti podest (u dogovoru s Vijećem definirati će se točno 
mjesto izrade postolja)  
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s istim. 
 
 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja daje prijedlog da se Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti uputi dopis u kojem će ih 
obavijestili da na području MO Draga je potrebno pristupiti radovima na sanaciji tj. popravku 
sljedećeg: 
- farbanje rukohvata ograde u spomen parku preko puta Hrvatskog doma Draga, 
- sanacija oštećene mreže na jogu uz Hrvatski dom Draga, 
- skidanje ruzine s ograde, izravnavanje nakrivljenih ulaznih vrata i farbanje kompletne mreže 
sportskog igrališta u Dragi. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s istim. 
 
 
AD 3 
• Predsjednik pododbora za sport upoznao je Vijeće da će se i ove godine blagdan zaštitnika 
Grada Rijeke Svetog Vida obilježit sportskim susretima mjesnih odbora u disciplinama: briškula i 
trešeta, potezanje konopa i boćanje i to na terenu Športskog društva Zamet, Obitelji Sušanj 2. 
Predviđeni termin odvijanja sportskih igra je 04. lipnja 2011. (subota) u trajanju od 12 do 21 sat. 
U dopisu koji je dostavio Odjel za gradsku samoupravu i upravu navedeno je da Vijeće MO 
može do 15. travnja 2011. potvrditi prijavu ekipa u pojedinoj sportskoj disciplini. Predsjednik 
nadalje upoznaje nazočne da je za sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora 
povodom dana Svetog Vida, Direkciji za mjesnu samoupravu dostavljen popis članova boćarske 
ekipe i ekipe za briškulu i trešete s područja Mjesnog odbora Draga koja se je prijavila za 
sudjelovanje u sportskim susretima mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
• Budući da je grupa mještanki starije životne dobi iskazala veliki interes da se nastavi 
program provođenja vježbi za poboljšavanje psihofizičkog zdravlja koje provodi Ordinacija za 
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - Mile Batinić, dr. med., u prostorijama MO Draga, uz pomoć 
Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u okviru provođenja projekta Rijeka Zdravi 
Grad, isto je i odobreno. 
Na inicijativu Vijeća MO Draga a u okviru projekta Rijeka Zdravi Grad za sve zainteresirane 
mještanke srednje i starije životne dobi s područja Mjesnog odbora Draga svaki ponedjeljak od 
16,45 sati do 17,30 sati u Hrvatskom domu Draga održavati će se besplatne vježbe za 
poboljšanje psihofizičkog zdravlja koje provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 
Mile Batinić dr.med.  
Vijeću mjesnog odbora dostavljen je zahtjev Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 
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Mile Batinić dr.med. za korištenje prostora – velike dvorane u navedenom terminu bez naknade. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno suglasno da se koristi prostor prema dostavljenom zahtjevu, te će 
se dana suglasnost dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja ugovora 
o korištenju prostora 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Jasna Rendulić 
Predsjednik VMO «Draga»:  

Boško Slavić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


