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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-08/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  08.11.2012. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 32. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
32. sjednica VMO Draga održana je 08.11.2012. s početkom u 17,00 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 31. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području 
Mjesnog odbora za 2013. – očitovanje na odgovor Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav 

2. Osvrt na realiziranu programsku aktivnost pod nazivom "Gljive našeg kraja" 
3. Informacije i pripreme za realizaciju planiranih programskih aktivnosti: 

- program pod nazivom "Likovno kreativne radionice za najmlañe" 
- program pod nazivom "Ekološka akcija" 
- program pod nazivom "Doček sv. Nikole" 

4. Razno  
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO upoznaje članove Vijeća da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav na 
temelju dostavljenih materijala Vijeća, dao tabelu u kojoj su prikazani svi prijedlozi VMO istim 
redoslijedom kako su navedeni od strane VMO Draga. Uz svaku stavku od strane Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za 
realizaciju ili razlog zbog kojeg prijedlog VMO ne može biti uvršten. Tabelica je izrañena u 
suradnji s TD Rijeka Prometom d.o.o. i Energom d.o.o. 
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Od VMO se traži da utvrdi ostaje li kod ranije danog rasporeda prioriteta, odnosno da li prihvaća 
redoslijed iz tabele u privitku ili da se izradi tabelica s izmijenjenim redoslijedom prioriteta. 
Nakon kraće rasprave donesena je odluka o redoslijedu prioriteta u održavanju objekata i 
ureñaja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 2013. godinu koja 
glasi: 

R. 
br. 

OPIS Nadležnost Sredstva Napomena 
Grañe 
vina 

Hortikultu 
ra 

RP 

7 

 
MO DRAGA 
 UKUPNO: 
 

MO 315.000,00   Mohorovičić Tadić Scarpa 

1 

Sanacija divljeg 
odlagališta duž 
prilaznog puta k 
bivšim 
vojarnama 
Draga 
 

ZKD 25.000,00 

Iznos 
izmijenjen – 
umanjen u 
dogovoru s 
Stasiom 
Scarpom 

Čendak Šimatović 
 

2 

Sanacija 
dijelova Ulice 
Gušć od 
prolaza ispod 
željezničke 
pruge do 
kućnog broja 58 
i od kućnog 
broja 3 do kraja 
ulice 
 

RP 160.000,00  
 

 Scarpa 

3 

Nastavak 
ureñenja dijela 
potpornog zida i 
dijela 
prometnice u 
Ulici Gornji 
Tijani 

RP 45.000,00    Scarpa 

4 

Proširenje 
javne rasvjete u 
Ulici Orlići kod 
kućnog broja 19 
 
 

EN 8.000,00 

Prijedlog 
novog 
prioriteta sa 
točnim 
nazivom i 
iznosom 
uvršten je u 
dogovoru s 
Višnjom 
Mohorovičić 

 
  

 

5 

Nastavak 
sanacije 
igrališta kod 
Doma u Dragi 

ZKD 77.000,00 
 

Mohorovičić  
  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Draga je jednoglasno usvojilo prijedlog prioriteta u održavanju objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Draga za 2013. 
 
 
AD 2 
Prema planiranom programu VMO Draga pod nazivom "Gljive našeg kraja" kroz koji je za 
mještane Drage predviñeno zajedničko druženje i edukacija u prirodi, uspješno je realiziran u 
suradnji s gljivari Drage meñu kojima su gosp. Anñelko Šikić i gña Draženka Šikić organizirali su 
četvrti put jesensku izložbu gljiva 4. i 5. studenog 2012. godine.U organiziranju izložbe, branju 
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gljiva i postavljanju izložbe sudjelovali su i gosp. Alojz Robnik, gosp. Ivan Petrović, te gña. Lela 
Robnik i gña. Marija Vlahov.  U petak i subotu 2. i 3.11.2012 šest draških gljivara bralo je uzorke 
gljiva na više staništa u primorju od Klane do Krivog Puta na otoku Krku, u okolnim šumama oko 
Drage, te u Vinodolu. Izložba je održana u nedjelju i ponedjelak 4 i 5 studenog od 9 -19 sati i 
bila je dobro posjećena iako je bilo kišovito vrijeme. Bilo je posjetioca iz Drage, Sv.Kuzma, 
Škrljeva, Kukuljanova, Hreljina, Kraljevice, Kostrene, Grobnika, Gorskog Kotara, sa otoka Krka 
pa čak i iz Istre. Gljive na izložbi bile su iz 64 različita roda od toga 88 jestivih,36 nejestivih,3 
uvjetno jestive,16 bez vrijednosti,15 otrovnih i 2 smrtno otrovne. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno suglasno da je program "Gljive našeg kraja" realiziran prema 
predviñenom planu, te utrošak za realizaciju ovog programa bio je prema odobrenim 
financijskim sredstvima koji su navedeni kroz planirani program.  
 
 
AD 3 
• Vijeće Mjesnog odbora u suradnji s Udrugom "Koraci" već niz godina provodi likovnu 
kreativnu radionicu za djecu predškolskog i školskog uzrasta, a koja je osmišljena s ciljem da se 
kroz igru i zajedničko druženje razvija i potiče dječja kreativnost. Gña. Vesna Pogorilić, 
predsjednica pododbora za brigu o djeci kontaktirala je s gñom Lidijom Petrovački iz udruge 
"Koraci" i dogovorile su da će radionice započeti s radom od 10. studenog 2012. g. i održavat će 
se svaku subotu u vremenu od 15,30 sati do 18,30 sati u dječjoj igraonici u Hrvatskom domu 
Draga. Radovi nastali u radionici biti će predstavljeni na izložbi koja će biti organizirana u 
prosincu 2012. godine 
Zaključak: 
VMO Draga primilo na znanje. 
 
• Vijeće Mjesnog odbora Draga provesti će 17. studenog 2012. akciju čišćenja okoliša na 
prostoru oko Hrvatskog doma Draga. U akciji čišćenja i ureñenja navedenog prostora 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 osigurati će radne 
rukavice, te će se u suradnji s gradskim Crvenim križom biti dostavljen za sve sudionike topli 
obrok i sokovi. Kod provoñenja akcije postoji potreba da se iza doma popile grane stabala koje 
idu preko krova Hrvatskog doma Draga pa će stoga Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
i K.D. „Čistoća osigurati djelatnike K.D. "Čistoća"  koji će pomoći u samoj akciji i orezati i 
ukloniti grane koje predstavljaju opasnost za krov na domu. 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno složilo da se navedeni program provede prema predviñenom 
planu, te trošak za njegovu realizaciju biti će prema odobrenim financijskim sredstvima koji je 
naveden kroz planirani program. 
 
• U svezi planiranja programa dočeka Sv. Nikole nakon kraće konzultacije članovi Vijeća 
jednoglasno su donijeli odluku da se prema odobrenim financijskim sredstvima koja su prema 
programu predviñena za podjelu poklon paketa mogu obuhvatiti samo djeca predškolskog 
uzrasta koja žive u Dragi, te će se stoga pripremiti i poljepiti obavijesti roditeljima djece 
predškolskog uzrasta sa područja MO Draga da izvrše prijavu djeteta u tajništvu MO kako bi se 
mogli pripremiti poklon paketi u povodu obilježavanja dana Sv. Nikole. Rok za prijavu je do 
23.11.2012. Predsjednik i zamjenica predsjednika kontaktirati će s gñom. Tanjom Bajramović 
iz poduzeća "EB" d.o.o. kako bi pripremila i ponudila primjerke igračaka koje će zajedno otići 
pogledati i odabrati za djecu Drage, te će se nakon što se formira popis i definira broj prijavljene 
djece obaviti i kupovina slatkiša u trgovini Brodokomerc Nova d.d. Kontaktirati će se i volonteri 
udruge "Za bolji svijet" o mogućoj izvedbi besplatne predstave za djecu.  
Zaključak: 
VMO Draga jednoglasno se je složilo s navedenim, te trošak za realizaciju ovog programa biti 
će prema odobrenim financijskim sredstvima koji su navedeni kroz planirani program.  
 
 
 
AD 4 
• Povodom blagdana Svih Svetih, 31. listopada 2012. predstavnici Grada Rijeke: gña. Ankica 
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Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, gña. Jasna Liker, v.d. 
pročelnica Odjela gradske uprave za financije, gña. Mira Petanjekvoditeljica Ureda za unutarnju 
reviziju Grada Rijeke i gosp. Srñan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem položili su vijenac i zapalili svijeću na centralni križ mjesnog 
groblja Draga. Polaganju vijenaca nazočili su i predstavnici Vijeća Mjesnog odbora Draga: gña. 
Vesna Pogorilić, zamjenica predsjednika VMO Draga i gña. Ada Večerina članica VMO Draga. 
Zaključak: 
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
• Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 
dostavila je Vijeću odgovore na sljedeće dostavljene dopise mještana: 
- gñe. Milice Veselić kbr.8 koja se je Vijeću obratila u svezi problema odvodnje oborinskih voda.  
- gosp. Marjana Grgorovića kbr. 5 koji se je Vijeću obratio u svezi problema odvodnje oborinskih 
voda. 
- mještanima Orlići koji su se Vijeću obratili u svezi problema sigurnosti cestovnog prometa kroz 
Dragu.  
Članovima Vijeća pročitana su sva tri dobivena odgovora te je donesen sljedeći  
Zaključak: 
VMO Draga jednoglasno se je složilo da će se dobiveni odgovori od Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti uputiti mještanima koji su prema 
Vijeću i postavili upit. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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