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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-08/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  09.06.2014. 

 
 
 

ZAPISNIK 
SA 51. SJEDNICE VMO DRAGA 

 
51. sjednica VMO Draga održana je 09.06.2014. 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  

• Hrvoje Slavić, član VMO 
 

Ostali nazočni  
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 

• Kristian Koso, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 50. sjednice VMO Draga: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Informacija i pripreme za realizaciju planiranih programskih aktivnosti: 
- Provoñenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2014." na području Drage,  
- Obilježavanje Dana MO 

2. Razno 
 
 

  
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
• Ove godine u u akciji "Biramo najljepšu okućnicu i balkon" prijavilo se je ukupno 29 vlasnika 
okućnica, balkona i prozora. U tijeku je obilazak i slikanje svih prijavljenih okućnica i balkona 
koje će na sljedećem sastanku predočiti članovima Vijeća. 
Nadalje je prijedlog predsjednika da članovi Vijeća čine komisiju za odabir najljepše okućnice i 
balkona. Prijedlog je prihvaćen. 
Zaključak:  
Komisija u sastavu: Boško Slavić, Vesna Pogorilić, Ada Večerina, Hrvoje Slavić i nakon uvida i 
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pregleda slika svih prijavljenih okućnica i balkona donijeti će ocjenu, proglasiti i dodijeliti 
nagrade vlasnicima najljepše ureñene okućnice, balkona i prozora.  
 
• Zamjenica predsjednika VMO Vesna Pogorilić i predsjednik pododbora za sport Hrvoje 
Slavić su tijekom ovog mjeseca kontaktirali s mogućim izvoñačima i njihovim slobodnim 
terminima za sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Mjesnog odbora. nakon što je isto i 
potvrñeno i definirano u tajništvu su pripremljene pozivnice i dostavljene mještanima Drage i 
gostima. 
Sve pripremne radnje za održavanje programa su obavljene te će sutra 10. lipnja 2014. započeti 
s realizacijom programa obilježavanja Dana Mjesnog odbora kada će se u 17 sati u Hrvatskom 
domu Draga održati šahovski turnir za kadete. 
Istog dana u galeriji Hrvatskog doma Draga u 20 sati biti će otvorena izložba Rijekčkog foto 
kluba, a u 20.30 sati u dvorani Hrvatskog doma Draga održati će se cjelovečernji koncert 
Mirjane Bobuš i Alena Polića. 
Dana 11. lipnja 2014. od 10,00 do 12,00 sati u Hrvatskom domu Draga, a u suradnji s Odjelom 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i "Gradskim društvom Crvenog križa" provesti će 
se  za sve zainteresirane mještane besplatna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
U sklopu nastavka obilježavanja Dana Mjesnog odbora dana 12. lipnja 2014. u 19,30 sati 
održati će se nastup KUD-a "Zvir" iz Jelenja s predstavom "Grobnički pir"...kako j to zgjedalo 
kad su se naši stari nonići i none ženili... 
Dana 13. lipnja 2014. u dvorani Hrvatskog doma Draga, održati će se kickboxing turnir za 
kadete na kojem će sudjelovali kadeti i kadetkinje kickboxing kluba Draga. 
Povodom proslave Mjesnog odbora Drage, organiziran je i boćarski turnir parova, Boćarskog 
kluba Draga dana 14. lipnja 2014. koji bi započeo u 10 sati, a malonogometni turnir u 18 sati. 
Zaključak:  
VMO Draga je suglasno s istim. 
 
 
AD 2 
• Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da su telefonski bili upoznati s zaprimljenim 

sljedećim zahtjevima: 

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Ordinacija za fizikalnu Medicinu i rehabilitaciju Mile 
Batinić, dr. med s zahtjevom da se za zainteresirane mještanke srednje i starije životne dobi i 
nadalje održavaju bez naknade vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i 
starije životne dobi i to od 01.06.2014. do 11.06.2014. ponedjeljkom od 16,45 sati do 17,30 sati 
u Hrvatskom domu Draga. 

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je Kickboxing klub "Draga" s zahtjevom da se za 
potrebe održavanja treninga odobri korištenje velike dvorane u Hrvatskom domu Draga bez 
naknade i to od 01.06.2014. do 11.06.2014. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 sati do 21 
sat.  

• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratio se je Karnevalska grupa "Draške maškare" s zahtjevom 
da se za potrebe održavanja sastanka karnevalske grupe i izradu kostima odobri korištenje 
podruma u Hrvatskom domu Draga bez naknade i to od 01.06.014. do 11.06.2014., 
ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati. 
• Vijeću Mjesnog odbora Draga obratila se je Hrvatska stranka umirovljenika s zahtjevom da se 
za odobri korištenje prostora bez naknade dana 09.06.2014. u vremenu od 18 sati do 19 sati 
radi formiranja ogranka HSU. 
Zaključak:  
VMO Draga je putem telefona dalo suglasnost da se koristi prostor prema dostavljenim 
zahtjevima, te je dana suglasnost dostavljena Odjelu za gradsku samoupravu. 
 
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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