
 

 

Grad Drniš 
Ured gradonačelnika 
Trg Kralja Tomislava 1  
22 320 Drniš 
n.r. gospodina Josipa Begonje 
 

Predmet: Obavijest o izboru Drniša kao jednoga od deset odredišta za uređenje vježbališta na 

otvorenome na temelju glasovanja u okviru projekta Pokret za radost 2016.  

 

 

Zagreb, 16. lipnja 2016. 

 

Poštovani gospodine Begonja,  

 

ove je godine u okviru projekta Pokret za radost Coca-Cola u Hrvatskoj odlučila u suradnji s lokalnim 

zajednicama urediti aktivne zone, odnosno vježbališta na otvorenome. O tome u kojih će deset gradova 

tvrtka u ovoj godini postaviti vježbališta na otvorenome odlučivali su građani glasovanjem od 15. 

travnja do 15. lipnja na mrežnoj stranici projekta www.pokretzaradost.hr/aktivne-zone te Vas, nakon 

završetka glasovanja i utvrđivanja konačne liste prvenstava gradova koje su građani predložili, sa 

zadovoljstvom obavješćujemo da se Drniš nalazi među onim gradovima u kojima tvrtka Coca-Cola 

namjerava postaviti vježbalište na otvorenome.  

S obzirom na to da će se sva vježbališta na otvorenome u odabranim gradovima postaviti isključivo u 

dogovoru i suradnji s lokalnim zajednicama, ovim bismo Vas putem željeli zamoliti za sastanak kako 

bismo, ako ste suglasni s postavljanjem vježbališta na otvorenome u svojemu gradu, dogovorili sve 

pojedinosti u vezi s postavljanjem, kao što je mjesto, dozvole za uređenje vježbališta, infrastruktura 

i dr., dogovorili rokove postavljanja te utvrdili sva buduća zaduženja. 

Kao što, vjerujem, već i znate u aktivnoj zoni, odnosno vježbalištu na otvorenome, nalazit će se sprave 

za vježbanje kojima će se moći koristiti umirovljenici, tinejdžeri, rekreativci, profesionalni sportaši, 

odnosno svi zainteresirani za aktivan život i vježbanje na otvorenome. Nakon otvaranja vježbališta će 

biti predana u trajno vlasništvo lokalnim zajednicama.  

 

Drago nam je stoga da su građani Drniša prepoznali važnost ovoga projekta te vrijednost koju uređenje 

vježbališta na otvorenome ima za grad i njih same te svoj grad uvrstili među gradove koji će moći 

sudjelovati i u dodatnim programima koje namjeravamo provesti. 

Stoga želimo Vama, Vašim kolegama i stanovnicima Drniša na samome kraju čestitati te pohvaliti 

iznimni angažman Vas i vaših sugrađana koji su svojim glasovima pridonijeli tomu da se Vaš grad nađe 

među odabranim gradovima u kojima će Coca-Cola u ovoj godini postaviti vježbalište na otvorenome.  

http://www.pokretzaradost.hr/aktivne-zone


 

 

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju smo Vam te Vas u iščekivanju što skorijega odgovora srdačno 

pozdravljamo.  

  

S poštovanjem 

Bruno Jelić 
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