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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-08/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  27.03.2013. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 36. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
36. sjednica VMO Draga održana je 27.03.2013. 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 35. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Tekuća i komunalna problematika 
2. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Predsjednik pododobora za komunalna pitanja informirao je članove Vijećao sljedećem: 
- U tijeku su završni radovi na izmjeni drvenih stupova i spajanja el. kablova na betonske 
stupove u naselju Pod Ohrušvom, te će time biti realizirana pokrenuta dugogodišnja inicjativa i 
zahtjev od strane Vijeća da Hep izmjeni sve nagnute drvene stupove koji su u toj ulici 
predstavljali opasnost da se sruše. Isto tako kako je Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
zatražio od Mjesnih odbora očitovanje da li na njihovom području postoje stupovi od struje koje 
je potrebno ukloniti, svi ostali drveni stupovi u Dragi su slikani i prijavljeni u ovom mjesecu. 
- 30. travnja održati će se obilazak terena Mjesnog odbora Draga radi utvrñivanja komunalnog 
nereda, te oštećenja objekata komunalne infrastrukture u cilju njihovog bržeg i efikasnijeg 
rješenja. U obilasku će prisustvovati tajnica MO, komunalni redar, predstavnici Direkcije 
zajedničkih komunalnih djelatnosti, predstavnici Rijeka prometa i predsjednik pododobora za 
komunalna pitanja. Obilazak će biti ciljan na mjesta koja su problematična i imaju prioritet 
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rješavanja, a sva oštećenja i nered koje tajnica i predsjednik budu prijavili, na terenu uz prisutne 
utvrditi će se nadležnost za rješavanje istog. Nakon obiñenog terena tajnica će dostaviti Direkciji 
za mjesnu samoupravu zapisnik, tabelice prijave s slikama kako bi se od nadležnih referenata 
dobila povratna informacija o učinjenom i rokovima o rješavanju prijavljenog.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Gña. Vesna Pogorilić informira Vijeće da je već par puta predsjednik Hrvatske čitaonice Draga 
pokušao sazvati sastanak s članovima Hrvatske čitaonice Draga, kako bi se održala skupština 
Hrvatske čitaonice, te se dogovorilo s članovima tko bi sudjelovao u organizaciji obilježavanja 
obljetnica. Meñutim na sastanak se odazove samo par mještana, pa se je predsjednik Hrvatske 
čitaonice Draga gosp. Damir Konesta obvezao da će osobno kontaktirati neke od mještana 
kako bi pomogli da se ponovo aktivira rad Hrvatske čitaonice Draga. Stoga za sada Vijeće 
nema imena članova Hrvatske čitaonice koji bi bili voljni sudjelovati u organizacjiskim 
pripremama oko obilježavanja draških obljetnica. 
Gña. Vesna Pogorilić nadalje upoznaje da je posjetila ravnateljicu u O.Š. Vladimir Gortan kako 
bi je se dogovorile o mogućoj pripremi programa u svezi obilježavanja obljetnica, pa je za sada 
ravnateljici predan "Proslov" kako bi se s učenicima pripremio nastup. Nadalje, ravnateljica će 
zvati i dogovoriti sastanak s učiteljicama Podučne škole Draga. 
Zaključak:  
VMO Draga primilo na znanje. 
 
 
. 
 
Sjednica je završila u 18:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3/2 

 

 

 

 

 


