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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  09.04.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 57. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

57. sjednica VMO Mlaka održana je 09.04.2014. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Marin Filčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 56. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o pripremama za realizaciju programa „Dani MO Mlaka“. 
2. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima - "Dani MO" i "Majčin dan i Dan obitelji", te 
potrebnim aktivnostima za njihovu realizaciju.  
 

Zaključak: 
  

• U suradnji s OŠ „Podmurvice“ organizirat će se natječaj za najbolji literarni rad na 
temu „Majčin dan i Dan obitelji“. Pobjednici će prezentirati svoje radove na svečanoj 
sjednici povodom Dana MO Mlaka, te će im se uručiti nagrade. 

• Održat će se akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
• Planinarsko društvo „Duga“ će organizirati predavanje ili sl.   
• Održat će se Šahovski turnir polaznika Škole šaha pri MO Mlaka – voditelj Goran 

Mufić. 
• U tijeku je natječaj „Fotkaj Mlaku 2014“. Izabrat će se 6 najboljih fotografija čiji autori 

će se nagraditi na svečanoj sjednici VMO Mlaka, a takoñer će se otvoriti izložba 
najuspješnijih radova. 

• Položit će se vijenac na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – povodom Dana 
MO Mlaka i Dana osloboñenja Rijeke. 
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• Održat će se svečana sjednica MO Mlaka: 

• dodjela medalja pobjednicima Šahovskog turnira 
• dodjela nagrada za najbolji literarni rad na temu "Majčin dan i Dan obitelji" 
• dodjela nagrada i otvorenje izložbe s natječaja „Fotkaj Mlaku 2014“ 
• kulturno-umjetnički program učenika OŠ "Podmurvice". 

 
• Održat će se cjelodnevna kulturna manifestacije "Oživimo park Mlaka" koja 

obuhvaća: 
            •  Pikado turnir u caffe baru "Zdenac", Luki 14a  

•  Likovna kolonija „Rijeka Mlaka 2014“  
•  "Mlaka challenge" - sportske i zabavne igre za mlade u parku Mlaka. 
 

• Otvorit će se izložba najboljih radova s Likovne kolonije „Rijeka Mlaka 2014“.  
 
AD 2 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu 
 

 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


