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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  03.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

13. svečana sjednica VMO Mlaka održana je  03.05.2010. (utorak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Sergio Terpić, član MO 
- uzvanici i grañani  
 
Obilježavanje Dana mjesnog odbora Mlaka, ali i Dana osloboñenja Rijeke započelo je u 17 sati 
polaganjem vijenca na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice. Predsjednik vijeća gdin Ivo Simper 
održao je prigodan govor osvrnuvši se na značenje izgradnje ove važne prometnice koja je nakon  
dobrovoljnog petogodišnjeg rada puštena u promet 20. studenog 1949. godine. 
 
U 18 sati u dvorani MO Mlaka započela je svečana sjednica VMO Mlaka. Predsjednik vijeća 
pozdravio je sve prisutne uzvanike i goste, te zahvalio volonterima i sponzorima, koji su svojim 
učešćem pridonijeli uspješnosti  rada mjesnog odbora. Uslijedila je prezentacija svih aktivnosti koje 
je novi saziv realizirao, kao i najava predstojećih dogañanja. Takoñer je pozvao sve zainteresirane 
da se svojim prijedlozima aktivno uključe u daljnji rad Vijeća. 
Slijedila je podjela medalja za 3 najbolje plasirana učesnika i najbolju šahisticu na jubilarnom 10.  
Šahovskom turniru koji je održan 19. travnja 2011. godine. 
Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke gdin Dinko Tamarut održao je 
prigodno predavanje na temu „Povijest Rijeke“. 
Učenici Osnovne škole „Podmurvice“ izveli su kraći kulturno-umjetnički program – recitacijama , 
pjesmom i plesom oduševili su sve prisutne. 
 
Uslijedio je domjenak i ugodno druženje koje je potrajalo do 21 sat. 
 

Program "Dani MO Mlaka" 
 
 

• 19.04. održan je jubilarni 10. Šahovski turnir za kadete i kadetkinje pod vodstvom 
meñunarodnog majstora i FIDE trenera gdina Gorana Mufića.  21 dječaka i djevojčica 
odigralo je 7 kola. Pobjednik Turnira  je Marko Dujić (6,5 bodova), 2. mjesto osvojio je 
Maroje Jerković (6 bodova), a 3. mjesto Davor Dujić (5,5 bodova).  Najbolja šahistica 
je 5. plasirana Mia Hrlec (4,5 boda) 

• 23.04. održano je predavanje gdina Dragana Japela iz Planinarskog društva "Duga" 
na temu: „Planinarenje, kretanje, zdravlje, komunikacija". 

• 28.04. prim dr. sc. Jadranko Jelić iz udruge "Zdravnica" održao je predavanje na 
temu: „Suvremen pristup alergijama“. 

• 03.05. održana je Svečana sjednica VMO Mlaka. 
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• U svibnju će se održati sljedeće aktivnosti: 

 
• 10.05. u suradnji s gradskim društvom Crvenog križa u vremenu od 10 do 12 sati  

provest će se besplatna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
• 14.05. u parku Mlaka s početkom u 18 sati u suradnji s udrugom „Ri Dizajn“ održat će 

se izložba u pokretu „Obucite duh, a ne tijelo“ 
• 14. i 15. 05. u vremenu od 9 do 16 sati u suradnji s KD „Rušnjak“ u parku Mlaka 

održat će se likovna kolonija i izložba na otvorenom. 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
                               


