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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-08/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  29.05.2013. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 38. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
38. sjednica VMO Draga održana je 29.05.2013. 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 37. sjednice VMO Draga: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Pripreme za realizaciju planirane programske aktivnosti pod nazivom obilježavanje Dana 
MO 

2. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
Zamjenica predsjednika gña. Vesna Pogorilić informirala je članove Vijeća da nakon što se je 
kontaktiralo s pojedinim izvoñačima kao i sportskim klubovima koji djeluju na području Drage, 
Gradskom organizacijom Crvenog križa pripremljen je i osmišljenog program koji je vremenski 
usklañen s svim učesnicima, pa će se stoga ove godine obilježavanje Dana Mjesnog odbora 
održavati u razdoblju od 01. lipnja do 16. lipnja 2013.  
- Program obilježavanja Dana Mjesnog odbora započeti će dana 1.06. 2013. u 16,30 sati na 
sportskom igralištu u Dragi gdje će se održati malonogometni turnir pod nazivom "Dani MO 
Draga 2013.".  
- Dana 06.06. u 17,30 u Hrvatskom domu Draga u maloj dvorani na katu održati će se 
šahovski turnir "Dani MO Draga 2013.", a u 19 sati u galeriji održati će se otvaranje izložbe 
likovnih i keramičkih radova autorice Helene Šalamon. U programu će sudjelovati gña. Ivana 
Sablić, versi, Vladimir Šalamon, gitara i Tamburaški sastav "Klamaruša" iz Grižana. 
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- Dana 07.06. od 10 do 12 sati u suradnji sa "Gradskim društvom Crvenog križa", provesti će 
se za sve zainteresirane mještane besplatno mjerenja tlaka i šećera u krvi, a u 18 sati u dvorani 
Hrvatskog doma Draga održati će se kickboxing turnir "Dani MO Draga 2013." 
- Dana 16.06. 2013. od 10 sati na jogu održavati će se boćarski turnir "Dani MO Draga 2013. 
Sredstva za realizaciju osigurati će se prema planiranoj programskoj aktivnosti i odobrenim 
financijskim sredstava te usvojenom financijskom planu za 2013.  
Zaključak:  
VMO Draga jednoglasno je usvojilo pripremljeni program obilježavanja Dana Mjesnog odbora. 
 
 
AD 2 
• Vijeću mjesnog odbora obratio se je gospodin Dario Tonković, policijski službenik za 
prevenciju s Treće Policijske postaje Rijeka, te ponudio da se održi edukativno predavanje za 
osobe zrelije životne dobi, budući da su starije osobe prepoznate kao laka meta potencijalnih 
počinitelja kaznenih djela. Navedeno proizlazi iz činjenice što starije osobe uglavnom žive 
same, iskorištava se njihova dob, dobronamjernost, neupućenost i nepažnja. Tijekom 
predavanja grañani bi bili upoznati s najčešćim načinima izvršenja kaznenih djela imovinskog 
kriminaliteta, a posebno s drskim krañama, razbojništvom, te teškim krañama provaljivanjem.  
Zaključak:  
VMO Draga je prihvatilo prijedlog, te će se s gosp. Dariom Tonkovićem kontaktirati da se 
predavanje održi za sve zainteresirane mještane u Hrvatskom domu Draga 7. lipnja 2013. u 17 
sati. Nakon što se potvrdi vrijeme održavanja predavanja, isto će se uvrstiti u cjelokupan 
program dogañanja proslave Dana Mjesnog odbora. Cjelokupan program biti će naveden na 
pozivnicama koje će biti uručene mještanima Drage. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Jasna Rendulić 

Predsjednik VMO «Draga»:  
Boško Slavić 
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