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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-08/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  17.12.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 29. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

29. sjednica VMO Draga održana je 17.12.2008. s početkom u 19 sati u prostorijama 
MO Draga, Draga Brig 24. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Draženka Šikić, predsjednica VMO 
• Ivan Stipković, zamjenik predsjednice VMO  
• Mira Rakip, članica VMO  
 

Ostali nazočni  
• - 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Lorena Buić, članica VMO Draga 
• Doris Dešić, članica VMO Draga 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 29 sjednice VMO Draga: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Natječaj za prijavu "Najbolji dan Mjesnog odbora i Natječaj za "Naj on – line mjesni 
odbor" 

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 VMO informirala je sve nazočne da je obavljen natječaj za Vijeća mjesnih odbora 
koji žele konkurirati u natječaju za "Najbolji Dan mjesnog odbora". Prijaviti se mogu svi mjesni 
odbori koji to žele i zadovoljavaju određene kriterije. Rok prijave je 30. prosinca 2008. godine. 
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Ciljevi koje se ovim natjecanjem želi ostvariti su: učešće što većeg broja stanovnika u proslavi 
Dana mjesnog odbora, učešće što većeg broja udruga i gospodarskih subjekata u osiguranju 
troškova proslave Dana mjesnog odbora kroz rad ili donacije, upoznavanje (informiranje) svojih 
građana sa aktivnostima i ostvarenim rezultatima iz programa rada vijeća mjesnog odbora, 
motiviranje stanovnika za veće uključivanje u aktivnosti vijeća mjesnih odbora, integracija 
zajednice. Kriteriji za ocjenu "Najboljeg Dana mjesnog odbora" je raznolikost programa, broj 
korisnika ostvarenog programa, broj sudionika u pripremi programa, sudjelovanje volontera, 
organizacija i poslovnog sektora u realizaciji programa, ostvarene novčane i robne donacije u 
realizaciji programa, vidljivost programa u lokalnoj zajednici i ostvareno promoviranje mjesnog 
odbora i Grada. Nagrade za 3 najbolje organizirana dana mjesnog odbora su: Plaketa za I. 
osvojeno mjesto i 7.000,00 kn, Plaketa za II. osvojeno mjesto i 5.000,00 kn i Plaketa za III. 
osvojeno mjesto i 3.000,00 kn.  
U kraćoj diskusiji nazočni su se složili da se program obilježavanja Dana Mjesnog odbora i 
realizirao kroz niz manifestacija (sportski turniri, kulturne priredbe i nastupi, zdravstvena i 
ekološka predavanja) i da će Vijeće Mjesnog odbora sudjelovati u natječaju za "Najbolji Dan 
Mjesnog odbora", te je donesen sljedeći: 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno donijelo zaključak da će se prijaviti provedeni program 
obilježavanja Dana Mjesnog odbora u Dragi na natječaj za "Najbolji dan Mjesnog odbora". 
 
Predsjednica VMO informira sve nazočne da je raspisan i natječaj Grada Rijeke za "Naj on- line 
mjesni odbor". Nakon kraće diskusije donijet je sljedeći 
Zaključak:  
VMO Draga se je jednoglasno donijelo zaključak da se ovu godinu neće prijaviti – natjecati za 
"Naj on – line mjesni odbor". 

 
 
 
AD 2 
 
Predsjednica VMO informirala je sve nazočne da će se dati kratki osvrt na one pododbore 
kojima je realizacija programa planirana do kraja ovog mjeseca i to kako sljedi: 
 
Vijeće je organiziralo iz područja kulture slijedeće aktivnosti: 
- 21.06. U sklopu obilježavanja "Prolića Va Dragi" organiziran je koncert ugledne hrvatske 

etno kantautorice Tamare Obrovac, 
- 15.11. U sklopu "Draške jeseni" održana je izložba Udruge za kreativno stvaralaštvo "Vali" iz 

Kostrene, uz čitanje stihova Marine Tijan Hajdinić i nastup mladih pijanistica Sandre Crnko i 
Martine Bičanić, 

- 04. studenog organiziran je za učenike tematski izlet u Gabonjin, Jurandvor, Bašku i 
Glavotok gdje se vide tragovi upotrebe i spomenici glagoljice,  

- 09.12. otvorenje izložbe radova učenika Područne škole Draga na temu "Mala škola 
glagoljice" 

U planu za realizaciju je: 
- 28.12. održavanje Božićnog koncerta uz nastup dječjeg crkvenog zbora iz Župe "Sv. 

Antona", te otvaranje izložbe starih fotografija Drage. 
 
Vijeće je realiziralo iz područja pododbora za spot sljedeće aktivnosti: 
U okviru obilježavanja Dana Mjesnog odbora održan je boćarski turnir, kadetski šahovski turnir i 
prezentacija borilačkih vještina.  
- U takmičenju mjesnih odbora u povodu dana Sv. Vida ( 24. svibnja) iz našeg mjesnog 

odbora učestvovala je boćarska ekipa. 
U planu za realizaciju je: 
- U sklopu obilježavanja Božićnih blagdana na sportskom igralištu u Dragi održati će se 

malonogometni turnir. 
 
Vijeće je realiziralo iz područja pododbora za brigu o djeci sljedeće aktivnosti: 
- za drašku djecu predškolskog uzrasta i školsku djecu Područne škole "Draga" doček sv. 

Nikole i podjela poklon paketa (06. prosinca), 
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- za djecu predškolske i školske dobi u suradnji s udrugom "Koraci" kontinuirano se tijekom 
cijele godine održava likovno kreativna radionica. Za vrijeme Božićnih blagdana napraviti će 
se stanka, 

- za učenike Područne škole Draga u suradnji s O.Š. Vladimir Gortan tijekom cijele školske 
godine održava se informatička nastava u opremljenoj učionici u Hrvatskom domu Draga. Za 
vrijeme zimskih školskih praznika napraviti će se stanka. 

Zaključak:  
VMO Draga je primilo na znanje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednica VMO "Draga":  
Draženka Šikić 

 


