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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-08/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  21.04.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 46. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
46. sjednica VMO Draga održana je 21.04.2010. s početkom u 18,30 sati u prostorijama 

MO Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Draženka Šikić, predsjednica VMO 
• Ivan Stipković, zamjenik predsjednice VMO 
• Doris Dešić, član VMO  
• Lorena Buić, član VMO 
• Mira Rakip, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
•  

Usvajanje zapisnika sa 45 sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor oko provoñenja I dijela programa pod nazivom "Gljive našeg kraja" 
2. Prijedlozi mještana o mogućem poboljšanju voznog reda novo uvedene autobusne linije br.9.  
3. Razno 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Prema planiranom programu Vijeća Mjesnog odbora Draga gljivari Drage u suradnji s udrugom 
"Ožujka" iz Rijeke organizira se prvu izložbu proljetnih gljiva. 
U subotu 22.05.2010. u jutarnjem terminu draški gljivari i članovi Udruge "Ožujka" brati će gljive 
na području otoka Krka, Klane i Gorskog kotara. 
Nakon povratka s terena determinaciju gljiva izvršiti će članovi "Ožujke" gosp. Ervin Raguzin i 
gosp. Predrag Grubišić, te predstavnik draških gljivara gosp. Anñelko Šikić koji je takoñer član 
Udruge "Ožujka". 
U nedjelju 23.05.2010. u Hrvatskom domu Draga održati će se prva izložba proljetnih gljiva koju 
će posjetioci moći pogledati od 10 sati do 19 sati. 
Temeljem usvojenog Financijskog plana i planiranim sredstvima za ovaj dio realizacije programa 
potreban je samo jedan dio sredstva tj. sredstva planirana na poziciji 1056 intelektualne i osobne 
usluge. 
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S navedenim bi se realizirao I dio programa pod nazivom "Gljive našeg kraja", te je plan da se 
drugi dio programa tj. druga izložba, realizira u jesen.  
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje i suglasno je s prijeloženim. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednica je upoznala članove Vijeća da je Vijeće Mjesnog odbora Draga zaprimilo zahtjeve 
gñe. D. Bakarčić i gosp. Z. Kostića putem e-maila s prijedlozima o mogućem poboljšanju voznog 
reda novo uvedene autobusne linije br.9. Iz O.Š. "Gornja Vežica" zamolili smo da nam dostave 
raspored rada u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smijeni kako bi K.D. "Autotrolej" bio upozat s istim. 
Prijedlog je predsjednice da se uputi dopis prema K.D. "Autotroleju" u kojem će se Vijeće 
prvenstveno zahvaliti na razumijevanju i na uvoñenju nove linije br.9 koja povezuje Sv. Kuzam i 
Dragu sa Vežicom, kao i upoznati ih da su mnogi grañani nazvali i izrazili svoje zadovoljstvo sa 
uvedenom linijom, meñutim neki su dali i neke svoje prijedloge o poboljšanju te linije. U prilogu 
dopisa prema Autoroleju dostaviti će se i dopisi gñe. D. Bakarčić i gosp. Z. Kostića kako bi se 
prema prijelozima razmotrile moguće korekcije linije 9. Isto tako dostaviti će se i raspored rada u 
jutarnjoj i poslijepodnevnoj smijeni O.Š. "Gornja Vežica" s zamolbom da ukoliko bude moguće 
učiniti neke korekcije na liniji br. 9 svakako se vodi računa o smjenama u O.Š. da se ne dogaña 
da djeca – putnici ispred škole čekaju početak nastave i više od 30 minuta.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo s prijedloženim. 
 
 
AD 3 
 
• Udruga za promicanje zdravlja "Zdravica" dostavila je Vijeću dopis s prijedlogom suradnje na 
organizaciji predavanja i radionica na temu Promocije zdravlja odnosno prevencije i sprečavanja 
nastanka bolesti. Akcija bi se odvijala u mjesnim odborima, te su predložene četiri teme koje bi 
grañani pojedinih mjesnih odbora mogli odabrati (Prevencija kardiovaskularnih oboljenja i 
povišeni tlak/ prevencija pretilosti/ prevencija alergija/prevencija osteoporoze i problema 
kralježnice). 
Kako je mandat ovog Vijeća na kraju donijet je sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno donijelo mišljenje da se s prijedlogom Udruge za promicanje zdrava 
"Zdravica" upozna novo Vijeće MO. 
 

• Grad Rijeka - Zavod za informatičku djelatnost organizira tečaj stjecanja osnovnog znanja 
upotrebe Interneta i elektronske pošte, te upoznavanje s mogućnostima i načinima korištenja on-
line usluga s portala Grada Rijeke, u ukupnom trajanju od 40 sati. Tečaj je besplatan i namijenjen 
je osobama koje imaju prebivalište na području Grada Rijeke i to: umirovljenicima, kućanicama 
starijim od 50 godina, umirovljenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i osobama s 
posebnim potrebama.  
Prijave se zaprimaju od 9. do 20. travnja 2010. godine u sjedištima mjesnih odbora, odnosno do 
popune planiranog broja polaznika. 
Nastava za kandidate koji će biti uključeni u prvi ciklus obuke započeti će 3. svibnja 2010. godine. 
Obavijest grañanima objavljena je u "Novom listu, te na Web stranicama Mjesnog odbora Draga. 
Zaključak:  
Članovi Vijeća primili na znanje. 
 

• Tajnica daje informaciju da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu obavijestio Mjesne 
odbore koji u svojim programima planiraju provoñenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon" 
da će se krajem travnja točnije 26.-28.04. djeliti sadnice koje Grad tradicionalno dijeli svojim 
grañanima. Dio sadnica (600 kom ) namjenjeno je za učesnike u akciji "Biramo najljepšu okućnicu 
i balkon" u Mjesnom odboru. Za učesnike u MO Draga osigurano je 30 sadnica koliko je bilo i 
učesnika u akciji prošle godine. 
Kada stigne 30 kom sadnica u MO Draga obavijesti će se mještanke da preuzmu svoju sadnicu. 
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Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno složilo da se održi planirana akcija "Biramo najljepšu okućnicu i 
balkon" u 2010. U pozivu za sudjelovanje u akciji navesti će se da se zainteresirani mještani 
mogu prijaviti u tajništvo MO do 30 travnja 2010. 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 
 
 
 


