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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  09.12.2009. 
                                    

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
42. sjednica VMO Draga održana je 09.12.2009. s početkom u 19,00 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  
• -Stasio Scarpa iz "Rijeka Prometa" d.d. 
• - Bojan Stašić, Gušć 37 
• - Željko KLjun, Gušć 66 
• - Robert Flis, Pod Ohrušvom 9 
• - Arsen Hrelja, Gušć 54 
• - Ivan Pogorilić, Pod Ohrušvom 9 D 
• - Ivan Lisac, Orlići 7D 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Usvajanje zapisnika sa 41 sjednice VMO Draga: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor o tijeku izvoñenja radova na Progonu  
2. Osvrt na održane i dalje planirane aktivnosti pojedinih pododbora Vijeća Program 

aktivnosti  
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica je pozdravila sve nazočne, te zahvalila što su se odazvali pozivu na kojem će se 
od gospodina Srasia Scarpe iz "Rijeka Prometa" dobiti informacije o planu izvoñenja radova na 
sanaciji ceste na Progonu, te asfaltiranje ceste koja vodi kroz naselje Gušć, a koji su planirani 
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planom prioriteta MO Draga u 2009. godini. Nadalje predsjednica upoznaje nazočne s dopisom 
koji je dostavljen Vijeću od "Rijeka Prometa" d.d. u kojem je navedeno da nakon realizacije 
planom predviñenih prioriteta MO Draga evidentiran je ostatak sredstva u iznosu od 104.618,83 
kn sa PDv-om, te da se traži hitan prijedlog pozicjie za utrošak gore spomenutog iznosa. 
Gospodin Stasio Scarpa nakon što je prezentirao i pojasnio plan izvoñenja radova na Progonu i 
u Gušću, mještani su dali sljedeća mišljenja i prijedloge: 
Radovi koji se planiraju izvesti na alfaltiranju kolnika na Progonu neće imati svrhu, ako se prije 
alfaltiranja ne pristupi proširenju ceste, koja je sada preuska za mimoilaženje dva automobila. 
Gospodin Robert Flis daje prijedlog i suglasan je da će ustupiti dio zemljišta tako da se njegov 
sadašnji zid pomakne kako bi cesta bila šira, a u zamjenu da se napravi novi zid. 
Radovi na postavi novog asfalta u naselju Gušć neće imati svrhu ako se ne spusti dio ceste 
ispod gornje volte kako bi mogla proći kola prve pomoći. 
Gospodin Stasio Scarpa složio se je s oba prijedloga, te je dao informaciju da je moguće oba 
prijedloga uvrstiti u planove kod izvoñenja radova samo da je potrebno da se Vijeće očituje na 
način da se osiguraju sredstva za moguće proširenje Progona. U meñuvremenu pripremiti će se 
potrebna dokumentacija, te će se kontaktirati s gospodinom Robertom Flisom u svezi ustupanja 
zemljišta. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donijelo zaključak da se preostala sredstva utroše za sanaciju zida i 
moguća proširenja uz Progon, kako bi se promet mogao odvijati bez opasnosti za ljudske 
živote. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednica VMO informirala je sve nazočne da će se dati kratki osvrt na održane i dalje 
planirane aktivnosti pojedinih pododbora Vijeća Program aktivnosti u ovom mjesecu i to kako 
slijedi: 
 
• Dana 05. prosinca održano je za drašku djecu predškolskog uzrasta i školsku djecu Drage 
susret s Sv. Nikolom. U programu su nastupili glumci Ri Teatra s predstavom pod nazivom 
"Zubić Vila". Nakon održanog programa podijeljeno je 78 poklona predškolskoj djeci i 21 poklon 
učenicima Područne škole "Draga". 
 
• U suradnji s «Udrugom Koraci» za djecu predškolske i školske dobi održavala se kroz cijelu 
godinu likovno kreativna radionica i u njen rad je uključeno 15 djece iz Drage. 
Radovi djece nastali u likovno kretivnoj radionici prezentirani su kroz dvije održane izložbe: 
- dana 4. travnja 2009. godine u Hrvatskom domu Draga održana je izložba dječjih radova pod 
nazivom  "Vazam va Dragi" 
- dana 17. prosinca 2009. u Hrvatskom domu Draga održati će se Božićna izložba dječjih 
radova.  
 
• U sklopu provoñenja planiranog programa Vijeća MO Draga pod nazivom "Predblagdansko 
druženje mještana kroz radionice" u Hrvatskom domu Draga za sve zainteresirane mještane 
Drage održane se dvije likovno kreativne radionice.  
U tijeku je održavanje božićne radionice u kojima mještanke izrañuju božićne čestitke u raznim 
likovnim tehnikama, oslikavaju svijeće, i razne druge ukrase.  
Nakon održanih kreativnih radionica u suradnji s udrugom penzionera Drage i udrugom "Koraci" 
održati će se dana 17. prosinca 2009. godine u Hrvatskom domu Draga zanimljiva Božićna 
izložba. Sve čestitke, aranžmani i ukrasi koje su mještanke izradile pokloniti će se Udruzi 
penzionera. 
 
• U sklopu obilježavanja manifestacije "Draške jeseni", 12. prosinca 2009. godine, u 
prostorijama Hrvatskog doma Draga, održati će se nastup mješovitog zbora i folklorne skupine 
udruge "Češka beseda". Nastupiti će Danijel Šimek na harmonici, te će biti otvorena izložba 
radova udruge "Vali" i "Veli pinel" iz Kostrene. 
 
• U suradnji s O.Š. "Vladimir Gortan" provodi se kroz cijelu školsku godinu informatička 
nastava za učenike Područne škole Draga u informatički opremljenoj učionici u Hrvatskom 
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domu Draga.  

Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje i jednoglasno je podržalo daljnju realizaciju planiranih programa. 
 
 
AD 3 
 
• Prema prijavljenom pregledu ugroženosti – oštećenja objekata i traženju od strane Vijeća 
MO Draga, "Rijeka Promet" d.d. izveo i realizirao radove na sanaciji i rješavanju odvodnje 
oborinskih voda na cesti uz Hrvatski dom Draga. 
 
• Na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Draga i traženju da se izvrši sanacija nastalih 
oštećenja ulegnuća na kolniku kao i lupanje postojećih poklopaca šahti prilikom prolaska 
automobila koja su uočena u naselju Tijani u blizini kbr. 8., Županijska uprava za ceste u čijoj je 
nadležnosti ista, izvršio je sanaciju - asfaltiranje tog dijela ceste u naselju Tijani. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO «Draga»:  
Draženka Šikić 

 
 
 
 


