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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-08/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  23.12.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
8. sjednica VMO Draga održana je 23.12.2010. 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  
 Krisian Koso, član VMO 
 Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
  

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Draga: 
 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Osvrt na rad i ostvarenu realizaciju plana aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Draga 
tijekom 2010.  

2. Razno 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Članovi Vijeća osvrnuli su se na događanja koja su prema planiranom programu relizirana u 
mjesecu prosincu: 
 U Hrvatskom domu Draga, 5. prosinca 2010., Vijeće Mjesnog odbora Draga organiziralo je 
doček Svetog Nikole za predškolsku djecu iz Drage uz prigodan program kojeg su pripremili 
volonteri Udruge „Za bolji svijet“. Nakon programa Sv. Nikola darivao je svu djecu predškolskog 
uzrasta iz Drage prigodnim poklon paketima. Vijeće zahvaljuje volonterima udruge „Za bolji 
svijet“ koji su predstavu darovali kao poklon djeci Drage. Udruga „ Za bolji svijet“ je usko 
povezana s međunarodnom organizacijom „The family International“, koja volonterski djeluje u 
preko 100 zemalja svijeta. Sastavljena je od obitelji i mladih ljudi iz različitih dijelova svijeta, koji 
posvećuju svoje živote pomaganju drugima da nađu vjeru, ljubav i nadu u svijetliju budućnost. 
Vijeće se želi zahvaliti gđi Lidiji Petrovački iz udruge „Koraci“ i gđi Tanji Bajramović vlasnici 
trgovine igračaka „Fency“. Isto tako Vijeće se zahvaljuje gospodinu Anti Sobolu koji se potrudio 
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da svojim volonterskim nastupom  u ulozi Sv. Nikole oduševi djecu i njihove roditelje. 
 
 U sklopu obilježavanja “DRAŠKE JESENI 2010.” Vijeće Mjesnog odbora Draga organiziralo 
je u subotu 11.12.2010. u 16,00 sati u Hrvatskom domu Draga, Brig 24 otvorenje izložbe slika 
DUBRAVKE ZAHARIJA. Gosti izložbe imali su priliku čuti i stihove pjesama koje slikarica piše, a 
koje je pročitala Ana Križanec popraćena zvucima gitare Marina Dragičevića. Slikarica 
Dubravka Zahrija je iz kolekcije satova koje je ručno oslikala jedan darovala Vijeću Mjesnog 
odbora Draga za uspomenu na održanu izložbu u Dragi. 
 
 U sklopu provođenja planiranog programa Vijeća MO Draga pod nazivom „Predblagdansko 
druženje mještana kroz radionice" u Hrvatskom domu Draga za sve zainteresirane mještane 
Drage održane su likovno kreativne radionice. Izrađivale su se božićne čestitke u raznim 
likovnim tehnikama, oslikavale svijeće, izrađivali božićni vjenčići i aranžmani, razni ukrasi za 
božićno drvce. 
Nakon održanih kreativnih radionica Vijeće mjesnog odbora Draga u suradnji s udrugom 
penzionera Drage organizirana je dana 19. prosinca 2010. godine u Hrvatskom domu Draga 
zanimljiva božićna izložba. Izloženi su radovi nastali u radionici za mještanke starije dobi koje su 
pokazale svoje vještine u izradi božićnih čestitka, oslikavanju svijeće, izradi božićnih vjenčića i 
aranžmana, raznih ukrasa za božićno drvce. Djelomično su ukrasi i aranžmani iskorišteni za 
dekoraciju stolova pri održavanju godišnje skupštine Podružnice umirovljenika Draga, a čestitke 
sa dobrim željama uručene su penzionerima Drage. 
 

 Vijeće Mjesnog odbora “Draga” organiziralo je u nedjelju 19. prosinca 2010. godine u 
Hrvatskom domu Draga, prikazivanje projekcije igrano – dokumentarnog filma pod nazivom 
Jabuka o Božiću iz serijala „Jabuka o…“. Kako svake godine tako i ove godine ekipa jabuke u 
vrijeme blagdana koji dolaze sjeda u imaginarni videobus i putuje našim krajem. Prva postaja 
vozila koje pokreće jabučni ocat bila je Draga pa su tako Jabukovci prikazali jedan od svojih 
video uradaka a tema istog je Božić i blagdani koji nam dolaze. Koliko zapravo traju božićni 
blagdani? Zašto sijemo pšenicu? Kakvi su nekada bili običaji darivanja? Kako su naši stari 
slavili Božić, kako kitili božićno drvce i kakvim se darovima veselili? Koje je običaje “pojelo” 
vrijeme, a koji su odoljeli novim tekovinama? Na ta i mnoga druga pitanja vezana za običaje i 
tradiciju Primorsko-goranske županije i Gorskoga kotara odgovore traži i daje “Jabuka”, 
dokumentarni film koji potpisuju Alen Polić i Igor Modrić. U nastavku programa Alen Polić 
zabavio je sve prisutne svojim glazbeno scenskim nastupom. 

Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
 
Vijeću Mjesnog odbora Draga upućen je dopis mještana naselja Orlići koje je predao gosp. 
Sanjin Barić, Orlići 19., a obratili su se s upitom vezano za moguću realizaciju izgradnje 
kanalizacijskog ogranka u staroj jezgri naselja Orlići. Tijekom izvođenja radova na postavi 
kanalizacijskog sistema u Dragi naselje Orlići nije bilo obuhvaćeno radovima, te je upit da li su 
predviđeni projekti i kada će se krenuti u ralizaciju istog.  
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se upit mještana dostavi K.D. „Vodovodu i kanalizaciji“ 
Kada Vijeće MO dobije odgovor od K.D. „Vodovoda i kanalizacija“, kopija će se dostaviti 
gospodinu Sanjinu Bariću, kao predstavniku mještana naselja Orlići. 
 

Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je gđa. Ljubica Pavletić, Gušć kbr.57, s zamolbom da 
se pojačaju postojeće ali izbljedile crte obilježenog parkirališta za invalide. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da je zahtjev opravdan, te će se zamolba uputiti Rijeka 
Prometu d.d.  
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Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je gospodin Boris Večerina, Tomasići 26 s dopisom u 
kojem upoznaje Vijeće da ulaže prigovor na odluku o izgradnji parkirališta ispred kbr. 26 u ulici 
Tomasići. 
Tajnica je obavijestila putem telefona sve članove Vijeća o pristiglom dopisu, te su se na 
prijedlog predsjednika članovi Vijeća složili se da se o istom telefonski kontaktira s gospodinom 
Stasiom Scarpom iz Rijeka Prometa, te obavijesti da je gospodin Boris Večerina uputio dopis s 
prigovorom na odluku o izgradnji parkirališta ispred kbr. 26 u ulici Tomasići za koju je prijašnje 
Vijeće izdvojilo određena fin. sredstva kroz komunalne prioritete u prijašnjim godinama, a ovo 
Vijeće u dobroj namjeri također nastavilo s tim istim prijedlogom prioriteta. 
Vijeće je zamolilo gospodina Stasia Scarpu da pripremi svu dosadašnju pribavljenu 
dokumentaciju, kako bi se Vijeće s istim upoznalo, i održalo zajednički sastanak. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno složilo da nakon što gospodin Stasio Scarpa iz “Rijeka Prometa” 
pripremi na uvid dokumentaciju održati će se zajednički sastanak na koji će se pozvati i 
gospodin Boris Večerina, predsjednici prijašnjeg Vijeća od kada je prijedlog i krenuo, kako bi se 
uz uvid u dosadašnju pribavljenu dokumentaciju pokušalo zajednički dogovoriti o daljnjem 
postupanju kako se sredstva ne bi uzaludno trošila. 
 

Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Karnevalska grupa “Draške maškare” zastupan po 
Sandi Pribaniću, predsjedniku, s zahtjevom da se odobri korištenje velike dvorane s binom i 
galerije (bez naknade). Prostor bi se koristio svake subote od 8. siječnja do 5 ožujka 2011. u 
periodu od 20 sati do 04 sata za održavanje maškaranih tanci u Hrvatskom domu Draga. Nadalje 
bi se koristio 27. veljače 2011. od 16 sati do 21 sat za održavanje dječje redute i za spaljivanje 
pusta 8. ožujka 2011. od 17 sati do 22 sata.  
Vijeće je dobilo informaciju da je organizacija oko održavanja maškara u Hrvatskom domu 
podjeljena na način da Karnevalska grupa Draške maškare preuzme obvezu oko traženja i 
korištenja prostora – galerije i dvorane u Hrvatdkom domu Draga, Boćarski klub Draga u 
navedene dane ustupiti će gđi. Đurđi Stupač vlasnici Ugostiteljskog obrta “Ledenice” d.o.o. svoje 
prostorije za pružanje ugostiteljskih usluga u vrijeme maškaranih tanci. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno suglasno da se koristi prostor prema dostavljenom zahtjevu, pod 
obvezom da se organizatori pridržavaju pravila kućnog reda, te da se karnevalska grupa “Draške 
maškare” prema sklopljenom ugovoru o korištenju prostora obavezuju da će o svom trošku izvršiti 
popravke oštećenja prostora odnosno inventara u prostoru koje prilikom korištenja tj. održavanja 
maškaranih tanci mogu nastati. 
Kako se Sandi Pribanić predsjednik Karnevalske grupe “Draške maškare” složio s stavom 
Vijeća i obvezao se kao predsjednik Karnevalske grupe «Draške maškare» da će se istog i 
pridržavati, dostavljena je suglasnost Odjelu za gradsku samoupravu i upravu u svezi sklapanja 
ugovora o korištenju prostora. 
 
Vijeće Mjesnog odbora će sazvati sastanak na koji će se pozvati predsjednik Karnevalske grupe 
“Draške maškare”, predsjednik Boćarskog kluba “Draga” i gđa. Đurđa Stupač vlasnica 
ugostiteljskog obrta “Ledenice” d.o.o. kako bi detaljnije informirali i pojasnili plan i preuzete 
obveze za provođenja planiranog maškaranog programa i pridržavanja pravila kućnog reda. 
 
 

Trgovačko društvo Ledenice d.o.o. Rijeka, kao vlasnik ugostiteljskog objekta pečenjara „Zelena 
dolina zatražiti će od Odjela gradske uprave za poduzetništvo produženje radnog vremena u 
dane održavanja maškarane zabave u Hrvatskom domu Draga. Kako će isti odjel zatražiti 
mišljenje i očitovanje Vijeća donesen je sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno da se trgovačkom društvu Ledenice d.o.o. Rijeka, kao vlasniku 
ugostiteljskog objekta pečenjara „Zelena dolina“, odobri produženje radnog vremena (do 04,00 
sata) dane 08. siječnja do 15 ožujka 2011. radi održavanja maškarane zabave u Hrvatskom domu 
Draga, Draga Brig 24. 
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Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 

 
 


