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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-08/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  31.08.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 37. SJEDNICE VMO DRAGA 
 

37. sjednica VMO Draga održana je 31.08.2009. s početkom u 20,00 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  
• - 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

•  
Usvajanje zapisnika sa 36 sjednice VMO Draga: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Rebalansa Financijskog plana VMO Draga za 2009. godinu 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Nakon što su članovi Vijeća pregledali svaki pojedinačno planirani program za 2009. i njegov 
razrañeni po pozicijama financijski plan, konstatirano je da su do sada utrošena samo ona 
financijska sredstva  kako su i odobrena u programu a koja su u prvoj polovici 2009. provedena i 
realizirana. 
 
Vijeće je do sada realiziralo sljedeće planirane programe: 
• Predblagdansko druženje za mještane Drage kroz likovno kreativne radionice 
- U Hrvatskom domu Draga za sve zainteresirane mještane Drage održavale su se likovno 
kreativne radionice u kojoj su mještanke izmjenjivala iskustva i pokazale svoje vještine u izradi 
uskrsnih čestitka, modeliranju gline, bojanju jaja, ručnom radu , aranžiranju. 
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- Nakon održanih kreativnih radionica Vijeće mjesnog odbora Draga u suradnji s udrugom 
penzionera Drage i udrugom "Koraci" organiziralo je dana 4. travnja 2009. godine u Hrvatskom 
domu Draga zanimljivu izložbu pod nazivom "Vazam va Dragi". na kojoj su bili izloženi svi radovi 
nastali u likovno kreativnim radionicama. Za ovu izložbu mještanke Drage pripremile su domaće 
kulinarske specijalitete i autohtone kolače koje su posjetioci kušali. Da bi ugoñaj bio što bolji na 
otvorenju izložbe draška pjesnikinja Maja Dubrović je svojim pjesmama razveselila sve prisutne. 
 
• Obilježavanje Dana Mjesnog odbora Draga  
- Program obilježavanja Dana Mjesnog odbora započeo je dana 26. svibnja 2009. u 20,00 sati u 
Hrvatskom domu Draga u 20,00 sati nastupom KUD-a "Primorka" iz Krasice s predstavom pod 
nazivom "BUTIGA OD KAFA" prema djelu Carla Goldonia. 
- Povodom obilježavanja Dana Mjesnog odbora, Vijeće Mjesnog odbora Draga organizirao je 27. 
svibnja 2009. boćarski turnir u kojem su sudjelovale četiri ekipe: Boćarski klub Kostrena, Boćarski 
klub Vežica, Boćarski klub Trsat i Boćarski klub Draga. 
- U sklopu proslave Dana Mjesnog odbora dana 28. svibnja 2009. u Hrvatskom domu Draga u 
18,30 sati upriličena je proslava 185. obljetnice škole Draga uz prigodni program koje su 
pripremile učiteljice i učenici matične škole Vladimir Gortan i Područne škole Draga. Nazočnima 
se je obratio ravnatelj škole prof. Josip Šikić s kratkim osvrtom povijesnog razvoja školstva u 
Dragi i o sadašnjem radu Područne škole Draga. 
- U sklopu programa obilježavanja Dana Mjesnog odbora Draga, Vijeće Mjesnog odbora Draga je 
u suradnji sa Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i "Gradskim društvom 
Crvenog križa", organizirao za sve zainteresirane mještane besplatno mjerenja tlaka i šećera u 
krvi. Akcija je provedena 29. svibnja 2009. od 10 do 12 sati u Hrvatskom domu Draga, Brig 24. 
- U sklopu manifestacija vezanih uz obilježavanje dana Mjesnog odbora Draga, Vijeće Mjesnog 
odbora Draga i Malonogometni klub Draga organizirao je malonogometni turnir. Turnir je odigran 
na školskom igralištu u Dragi 30. svibnja 2009. Turnir je bio pozivnog karaktera, a sudjelovale su 
četiri ekipe – veterani MNK Draga, seniori MNK Draga, Luka Rijeka i MNK Vitez 1929. 
 

• Otvorena Izložba ulja na platnu Antuna Hriberšeka 

- Dana 19. lipnja 2009. godine, u prostorijama župnog dvora otvorena je izložba ulja na platnu 
Antona Hriberšeka i keramičkih radova udruge Dodir iz Bakra. Gosti večeri bili su pjevač Alen 
Polić i pjesnikinja Marina Tijan Hajdinić. 
 
• Provedena akcija "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2009." na području MO Draga 
- Vijeće Mjesnog odbora Draga organiziralo je akciju s osnovnom namjerom da se motiviraju 
mještani da što više obogate izgled svojih okućnica i balkona sadnjom raznih ukrasnih sadnica i 
brigom o njima čime će pridonijeti ljepšem i bogatijem izgledu samog mjesta. Ove godine se je 
prijavilo ukupno 30 natjecatelja.  
Dana 15. srpnja u 20 sati u Hrvatskom domu Draga održana je svečanost proglašenja najljepše 
okućnice i balkona. Vlasnicima najljepših okućnica (3) i najljepših balkona (3) uručen je poklon 
bon koji su iskoristili u rasadniku “Parkovi Plus “ d.o.o., Osječka 67 b za nabavku sadnica cvijeća, 
zemlje i sl. iz asortimana rasadnika. 
Svim učesnicima uručena su priznanja uz poklon sadnice ružmarina i poklon keramičkog 
suvenira. 
 
Nakon što je iznesen realizirani program, konstatirano je da u programima koje Vijeće planira 
realizirati do kraja godine neće biti nikakvih izmjena, pa stoga i financijska sredstva koja su 
predviñena i odobrena kroz te programe, utrošiti će se onako kako su kroz programe i planirana, 
te će u skladu s istim glasiti i Rebalans Financijskog plana.  
Predsjednica je pročitala prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2009. godinu. 
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojio predloženi Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu, te 
se nalazi u prilogu ovog zapisnika. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednica je upoznala nazočne da se je Vijeću obratila gospoña Tanja Juranić u svezi traženja 
mogućnosti da njezine tri djevojčice koje pohañaju O.Š. Gornja Vežica dobiju besplatne 
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udžbenike. Prijedlog je da se zatraže informacije iz Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb kako bi se pomoglo obitelji da pomoć potraže na pravom mjestu. 
 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno kako treba pomoći navedenoj obitelji. 
 
 
 
 
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 

 


