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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-08/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  26.11.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 28. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

28 sjednica VMO Draga održana je 26.11.2008. s početkom u 19 sati u prostorijama MO 
Draga, Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni  
• - 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• - 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO "Draga" 
2. Provedba projekta «Mala škola glagoljice» 
3. Dogovor oko obilježavanja Sv. Nikole 
4. Investicijsko održavanje Hrvatskog doma Draga 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednica VMO daje zapisnik s 27 sjednice Vijeća Mjesnog odbora Draga na glasanje. 
Zaključak:  
Članovi VMO Draga jednoglasno su i u cijelosti usvojili zapisnik sa 27. sjednica Vijeća Mjesnog 
odbora Draga. 
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AD 2 
 
Vijeće Mjesnog odbora Draga, u suradnji sa učiteljicama i školskom djecom Područne škole u 
Dragi, već treću godinu za redom provodi projekt pod nazivom "Mala škola glagoljice". Cilj 
projekta je upoznati učenike osnovne škole sa velikom vrijednosti te naše baštine.  
Dana 04. studenog o.g. organiziran je tematski izlet za učenike Područne škole Draga i obišli su 
crkvu Sv. Lucije u Jurandvoru kako bi vidjeli najstariji tekst pisan hrvaskim književnim jezikom  
na Bašćanskoj ploči, upoznali i obišli Bašćansku stazu glagoljice u Baškoj, posjetili Gabonjin i 
Glavotok. Na izletu sa djecom uz učiteljice bile su nazočne Draženka Šikić, predsjednica VMO 
Draga i gđa. Franka Lutz, predsjednica pododbora za kulturu.  
Predsjednica informira sve članove Vijeća da je izlet bio uspješan, te da mora pohvaliti djecu 
koja su bila izuzetno dobra, zainteresirana i iznenađujuće pripremljenog znanja i pojmova za 
posjet Jurandvoru i ostalim spomenutim destinacijama. 
Nakon realiziranog edukativnog izleta učenici Područne škole Draga stečeno znanje prezentirati 
će kroz izradu slova glagoljice u raznim tehnikama koje će roditelji i ostali uzvanici moći vidjeti 
na izložbi koja se planira održati 09. prosinca u prostorijama Hrvatskog doma Draga gdje će biti 
postavljena izložba svih radova učenika na temu "Mala škola glagoljice". 
Za izložbu će učenici uz pomoć učiteljica Područne škole Draga pripremiti prigodan program 
pjesama i recitacija na čakavštini, tematski vezano uz održani izlet.  
Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje i jednoglasno odobilo nastavak realizacije projekta.  
 
 
AD 3 
 
Temeljem usvojenog programa Vijeća, u pripremi je plan organiziranja programa povodom 
obilježavanja Sv. Nikole, koji se planira održati u subotu 06. prosinca o.g. U programu će 
nastupati djeca iz Župe "Sv. Antona": dječji crkveni zbor i mali recitatori, a kontaktirati će se s 
gospodinom Sinišom Posarićem, voditeljem Kazališne grupe "Viktora Cara Emina" koji će 
osigurati glumce koji će nastupati u ulozi Sv. Nikole i Krampusa. 
Od planiranih financijskih sredstva Vijeća potrebno je izdvojiti 500,00 kuna za nastup glumaca. 
Plakatima se obavijestilo roditelje djece predškolskog uzrasta s područja MO Draga da izvrše 
pribilježbu djece radi pripreme poklon paketa za Sv. Nikolu. Prijave su se zaprimale u tajništvu 
MO zaključno do 24 studenog.  
Održan je sastanak s grupom roditelja učenika Područne škole Draga koji su iskazali želju da 
pomognu kako bi se osigurati pokloni i za djecu Područne škole Draga. Roditelji su međusobno 
kontaktirati te su se pobrinuli da se kupe poklon paketići i za učenike Područne škole Draga. 
Prema prijavljenom broju predškolske djece naručile su se igračke, međutim naknadno se je 
naručilo igračke i za školsku djecu koje su pridodane roditeljskim poklonima. 
Prema prijavljenom broju predškolske djece naručene su kod Fency d.o.o. igračke – cca. za 
slaganje 85 poklon paketa, te naknadno još 29 edukativnih igrački za školsku djecu. 
Od planiranih financijskih sredstava Vijeća potrebno je za kupnju poklona – igračka i slatkiša 
izdvojiti iznos od 5.300,00 kuna. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s planiranim programom i utroškom planiranih sredstava. 
 
 
AD 4 
 
Predsjednica VMO upoznala je da je prema Odjelu za gradsku samoupravu i upravu potrebno 
dostaviti prijedlog potreba u investicijama i tekućem održavanju u Hrvatskom domu Draga za 
2009. godinu. 
Nakon pregleda realiziranih stavki predloženih investicijskih potreba i tekućeg održavanja u 
Hrvatskom domu iz 2008. godine, donesen je sljedeći  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je donio zaključak da će se iz Prijedloga potreba u investicijama i 
tekućem održavanju u Hrvatskom domu Draga iz 2008. izostaviti stavke koje su u ovoj godini 
realizirane, a ostale stavke će ostati i dalje kao prijedlog investicijskih potreba i tekućeg 
održavanja u Hrvatskom domu za 2009. godinu. 
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AD 5 
 
Udruga umirovljenika Rijeka, Ogranak Draga uputila je zahtjev za korištenje velike dvorane i 
galerije u Hrvatskom domu Draga, ukupne površine 149,84 m2 (bez naknade). 
Prostor bi se koristio 14. prosinca od 14 sati do 20 sati za održavanje godišnje skupštine 
ogranka penzionera Drage. 
Zaključak:  
VMO Draga je jednoglasno donijelo pozitivno mišljenje da Udruga umirovljenika Rijeka, 
Ogranak Draga koristi prostorije u Hrvatskom domu Draga kako je u zahtjevu i navedeno. S 
istim će se upoznati Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 
 
 
 
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 

 
 
 


