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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-08/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  14.07.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
2. sjednica VMO Draga održana je 14.07.2010. s početkom u 18,00 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Boško Slavić, predsjednik VMO 
 Ada Večerina, članica VMO  
 Krisian Koso, član VMO 
 Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- Predstavnici Malonogometnog kluba „Draga“: 
- Davor Tkalac 
- Vedran Vojnović 
- Boren Maras 
- Marin Dragičević 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 Vesna Pogorilić, zamjenica predsjednika VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Draga: 
 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Upoznavanje sa Programom rada VMO "Draga" za 2010. 
(priprema prijedloga Plana rada za 2011. rok za usvajanje je 15.09. o.g.) 

2. Dogovor oko priprema programa održavanje malonogometnog turnira u Dragi  
3. Razno 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Članovima Vijeća uručeni su materijali s uputama za izradu sveukupnog Programa rada Vijeća, 
te upute za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu kao i dosadašnje usvojen Program rada Vijeća za 2010. godinu  
Predsjednik moli da članovi Vijeća prouče materjale, nadalje je mišljenja da bi trebalo formirati 
pododbore, a za predsjednike i voditelje pojedinog pododbora imenovati će se jedan od članova 
Vijeća mjesnog odbora Draga koji će imati zadatak da vodi svoj pododbor, te da u rad 
pododbora uključi zainteresirane mještane Drage koji su voljni svojim stručnim znanjem i 
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volonterskim radom pomoći u osmišljavanju i realizaciji programa rada tog pododbora.  
Nakon što se podjele zaduženja prema formiranim pododborima članovi vijeća biti će zaduženi 
da predlože Program rada svog pododbora za 2011. godinu - rok za pripremu je do 15.09.2010. 
 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
 
 
Gospodin Davor Tkalac je upoznaje članove Vijeća da Malonogometnog kluba "Draga" planira 
održati malonogometni turnir na sportskom igralištu u Dragi, te je iskazao zadovoljstvo da se 
kao i do sada aktivnosti i suradnja s Vijećem nastavlja što je potvrđeno i s održavanjem ovog 
zajedničkog sastanka na kojem je Vijeće pružilo podršku, te zatražilo da se definira što se 
očekuje od Vijeća da pomogne pri organiziranju održavanja turnira. 
Malonogometni klub "Draga" zatražio je od Vijeća da im se odobri besplatno korištenje rasvjete 
na igralištu u vremenu održavanja turnira.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da će se zatražiti od Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, gosp. Vladimira Jauka da se za potrebe održavanja malonogometnog turnira odobri 
besplatno korištenje postojećih reflektora na sportskom igralištu. Na sportskom igralištu obaviti 
će se pripremne radnje tj. očistiti će se i ukloniti nepoželjna vegetacija sa ograde, dan prije 
održavanja turnira K.D. "Čistoća" igralište će se pomesti i prepremiti za postavu montažnih 
tribina. 
 
 
AD 3 
 
Gospodin Šikić, ravnatelj O.Š. Vladimir Gortan upoznao je predsjednika da je uputio dopis 
Uredu državne uprave u Primorsko goranskoj Županiji, Službi za društvene djelatnosti u kojem 
je zatražen i obrazložen prijedlog razrednih odjela PŠ "Draga" u školskoj godini 2010./2011.,te 
je zamolio da Vijeće navedenom odjelu uputi dopis u kojem bi podržali prijedlog i potrebu koja je 
zatražena za Područnu školu Draga. 
Pročitan je prijedlog dopisa koji bi Vijeće MO Draga uputio Primorsko goranskoj Županiji, Službi 
za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu i kulturu a glasi: 
Vijeće Mjesnog odbora Draga dugi niz godina uspješno surađuje sa O.Š. "Vladimir Gortan", sa 
ravnateljem škole prof. J. Šikićem, sa učiteljskim vijećem i sa učiteljicama Područne škole 
"Draga". Suradnja se odvija tijekom cijele školske godine, usmjerena je ka boljitku i 
napredovanju naše djece i kvalitete njihova obrazovanja. Ponosni smo da možemo istaći kako 
gotovo sva školska djeca učestvuju u raznim akcijama MO Draga, dolaze u MO sa svojim 
prijedlozima i pitanjima i stasaju u vrijedne i odgovorne članove našeg društva.  
Naša P.Š. "Draga" ne samo da ima dugu tradiciju nego je i kamen temeljac kulturnih zbivanja 
našeg mjesta. Škola pruža i mogućnosti organiziranja produženog boravka za djecu zaposlenih 
roditelja što bi još više pridonijelo kvaliteti naših mladih žitelja.  
Zato podržavamo prijedlog gosp. ravnatelja prof. Šikića kako bi se i dalje u našem mjestu 
nesmetano odvijala nastava i kako naši mještani učenici ne bi ništa gubili u svom obrazovnom 
procesu. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno usvojilo navedeno, te će se isto očitovanje dostaviti Primorsko 
goranskoj Županiji, Službi za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu i kulturu i na znanje 
Osnovnoj školi “Vladimir Gortan”, ravnatelju prof. Šikiću.  
 

Gospođa Jana Kanfanar, Pod Ohrušvom 10, obratila se je Vijeću s zatjevom za premještaj baja 
za kućni otpad koji se nalaze u ulici Pod Ohrušvom uz autobusno stajalište.   
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da je glavni problem na sadašnjoj lokaciji što mještani 
odlažu glomazni otpad uz baje, iako na Web stranicama Mjesnog odbora mještanima stoji 
informacija o programu odvoza glomaznog otpada za MO Dragu sa naznačenim datumima 
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postavljanja baja za krupni otpad u 2010. godini kao i informacija da prema potrebi za postavu 
baja za krupni otpad na određenoj lokaciji mogu se javiti u tajništvo MO.  
Zahtjev gđe. Jane Klanfar dostaviti će se Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju 
i gospodarenje zemljištem, u kojem će se zamoliti da se temeljem zahtjeva mještanke izvidi da 
li postoji mogućnost da se iznađe nova lokacija za premještaj navedenih baja, a s kojom bi se 
složili i ostali mještani koji iste koriste. 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 

 
 
 
 


