
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-08/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  27.10.2011. 
 

   
 

ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
20. sjednica VMO Draga održana je 27.10.2011. s početkom u 16,30 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 19. 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:  
- održavanje sportskih aktivnosti, 
- provođenje ekološke akcije  

2. Razno  
 
 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
• U sklopu obilježavanja manifestacije "Draška jesen 2011.", Vijeće Mjesnog odbora 
Draga organiziralo je kickboxing kup za kadete pod istoimenim nazivom. Turnir će se održati 
28. listopada 2011. u dvorani Hrvatskog doma u Dragi u kojem će sudjelovati 25 kadeta i 
kadetkinja iz Drage i okolnih naselja ( Vežice, Bakra, Kraljevice, Kostrene....). Natjecanje će 
otvoriti predsjednik kickboxing kluba Klaudio Vukušić, a voditi će ga glavni sudac Andrej 
Kljun, član Kickboxing kluba "Draga". Pobjednicima će odličja svečano uručili Ada Večerina, 
članica Vijeća Mjesnog odbora Draga i Hrvoje Slavić, član Vijeća Mjesnog odbora Draga. Po 
završetku natjecanja biti će osiguran prigodan domijanak za natjecatelje i sudce.  
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• Vijeće Mjesnog odbora Draga provesti će akciju čišćenja okoliša na prostoru oko 
Hrvatskog doma Draga. Akcija čišćenja i uređenja navedenog prostora organizirana je za 
subotu 5. studenog 2011.,a osim članova Vijeća MO uključiti će se i  članovi Boćarskog kluba 
"Draga" i mještani Drage. Za sve sudionike akcije Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam 
i ekologiju osigurao je radne rukavice, te je u suradnji s gradskim Crvenim križom svim 
sudionicima podijeliti će se topli obrok i sokovi. Akciju je također pomogao i Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav i K.D. „Čistoća“ koji će postaviti dvije baje za odlaganje krupnog 
otpada i granja, te će dva djelatnika K.D. "Čistoća" pomagati u samoj akciji pri orezivanju i 
uklanjanju grana i ostale nepoželjne vegetacije. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se navedeni programi provedu prema predviđenom 
planu, te trošak za njihovu realizaciju biti će prema odobrenim financijskim sredstvima koji su 
navedeni kroz planirani program. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja predlaže da se HŽ-u, Sekciji za 
održavanje pruga dostavi dopis u kojem bi ih obavijestili o radovima kojima je potrebno što 
hitnije pristupiti uz prugu u Dragi, a odnosi se na uklanjanje nepoželjne vegetacije na pokosu 
pruge i kamenja koji je s pokosa pruge pao na nerazvrstanu cestu u naselju Pod Ohrušvom, 
te uklanjanje nepoželjne vegetacije na kamenom pokosu uz glavnu drašku prometnicu u 
naselju Tijani od kbr. 60 prema Sv. Kuzmu. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s predloženim. 
 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja predlaže da se Hrvatskim cestama, Sektor 
za održavanje, Ispostava Rijeka uputi dopis kako bi se obavijestili da je potrebno što hitnije 
pristupiti radovima na uklanjanju nepoželjne vegetacije uz državnu autocestu koja prolazi 
kroz drašku dolinu, a koja se je proširila i preko postavljene mreže uz glavnu drašku 
prometnicu, (skrenuti će se pozornost na dio koji je u mreži na početku Drage u blizini 
skladišta "Elgrad" a koji djeluje zapušteno i neodržavano). Nadalje mještani su postavili upit 
u svezi potrebe redovnog održavanja i uređenja podhodnika koji se nalazi u blizini mjesnog 
groblja (razbijeno staklo na rasvjetnim tijelima postavljenih u podhodniku, pometanje i 
čišćenje zapuštenih ulaznih stepenice i podhodnika, popravak kutije sa el. osiguračima i 
sabirnicama koja je bez poklopca. isto tako postavio bi se upit da li će se sanirati nekada 
izvor pitke vode, a sada zapušteno korito. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s predloženim. 
 
 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja predlaže da se Županijskoj upravi za ceste 
u Rijeci uputi dopis o potrebi izvođenja radova na saniranju i uređenju prometnice: 
Oštećenje prometnice 
- ulegnuće ceste – oštećenje kolnika uz proširenje ispod Hrvatskog doma Draga  
- ulegnuće ceste Tijani kod kbr.49 
- odron zemlje na glavnu prometnicu – Brig kod kbr.85 
Na cijeloj dionici draške prometnice potrebno je pregledati i sanirati oštećene dijelove asfalta 
i ulegnuća koja su nastala uz postojeće šahte na kolniku  
Zaštitni branici: 
- oštećen zaštitni branik na lokaciji Tijani preko puta kod kbr. 21 
Kameni parapetni zid 
- nedostaje dio kamenog parapetnog zida na lokaciji Brig u blizini kbr 50 
- nedostaje dio kamenog parapetnog zida na lokaciji Tijani poslije kbr.60 prema Sv. Kuzmu 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s predloženim. 
 
 
• Predsjednik pododbora za komunalna pitanja predlaže da se Hep-u d.o.o., 
Elektroprimorje Rijeka uputi dopis požurnice jer se je Vijeće već obraćalo i upozoravalo da je 
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potrebna hitna zamjena drvenih elektrovodnih stupova koji zbog svoje dotrajalosti i 
opterećenosti, a pogotovo zbog vremenskih uvjeta na ovom području ( jakog vjetra - bura ) 
su potpuno nagnuti i predstavljaju opasnost da svojim obrušavanjem ugroze živote ljudi. 
Navedeni stupovi nalaze se uz nerazvrstanu cestu u naselju Pod Ohrušvom - od Progona 
prema Volvo servisu. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s predloženim. 
 
 
• Predsjednik predlaže da se "Rijeka Prometu" d.d. uputi dopis da se na lokaciji Brig preko 
puta kbr.22 A pristupi radovima na uređenju platoa za postojeće kontejnere koji služe za 
odlaganje kućnog smeća. U naselju Gornji Tijani potrebno je pristupiti radovima na proširenju 
i uređenju prostora za 3 kontejnera koji služe za odlaganje kućnog smeća. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s predloženim. 
 
 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je gđa. Sanja Cuculić s zahtjevom da se za 
potrebe održavanja zumba fitnessa odobri korištenje velike dvorane u Hrvatskom domu 
Draga i to utorkom i četvrtkom od 21 do 22 sata, započevši od 15. studenog o.g. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se gđi. Sanji Cuculić uputi odgovor da Vijeće 
nažalost nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu za tražene termine do kraja tekuće godine. 
Prostor je u tom periodu zauzet zbog raznih, već unaprijed dogovorenih i planiranih 
programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Draga (Predblagdansko druženje mještana 
kroz radionice i otvaranje izložbe nastalih radova, doček Sv. Nikole i podjela poklon paketa 
predškolskoj djeci iz Drage, održavanje likovno kreativne radionice za najmlađe i otvaranje 
izložbe dječjih radova, otvaranje etnografske zbirke pod nazivom "Stari kantunić"), koje nije 
moguće otkazati. 
 
 
• Ured Grada dostavio je obavijest Mjesnom odboru da će povodom blagdana Svih Svetih, 
31. listopada 2011. u 09,15 sati izaslanstvo Grada Rijeke položiti vijenac i zapali svijeću na 
centralnom križu mjesnog groblja Draga.  
Predsjednik zamoljava članove Vijeća da ukoliko budu u mogućnosti prisustvuju polaganju 
vjenca na mjesnom groblju. 
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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