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Rijeka,

30.09.2013.
ZAPISNIK
S 45 SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

45. sjednica VMO Školjić održana je 30.09.2013. s početkom u 17 sati u prostorijama
MO Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Predrag Miletić, član VMO
• Koraljko Pasarić – predsjednik Pododbora za kulturu
• Robert Baus, tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći

DNEVNI RED
1. Dogovor oko obilježavanja Dana MO i aktivnosti do kraja godine
2. Nacrt aktivnosti za 2014. (sport, kultura)
3. Razno
koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1)
Predsjednik VMO podsjetio je nazočne na planirane aktivnosti za obilježavanje Dana
MO i to:
•
•
•
•
•

akcija čišćenja glomaznog otpada iz stanova (postava baja),
akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi,
nastup "Morčića" i "Malih Riječana" u Muzeju djetinjstva i susret vijećnika MO s
grañanima
predavanje o industrijskoj i povijesnoj baštini Školjića
susret s volonterima i suradnicima MO

Kako je istaknuo, iako bi bilo bolje da se Dan MO obilježio nešto ranije, obzirom da ove
godine planirana dogañanja ne ovise u bitnome o vremenskim prilikama, nema zapreke da
se oni planiraju krajem listopada ili početkom studenog, a svakako u okviru termina
pogodnog za objavu teksta u narednom broju glasila "Pod Voltun".
VMO je zadužilo tajnika i predsjednika da u dogovoru s partnerima u provoñenju
programa (produkcija "Nema problema", Muzej djetinjstva…) definiraju točno vrijeme (dane)
održavanja Dana MO, a o čemu bi VMO konačan zaključak donijelo na narednoj sjednici.

AD 2)
Tajnik MO istaknuo je da se tijekom listopada trebaju donijeti prvi nacrti programskih
aktivnosti za 2014. godinu, a što je naročito značajno za programe koje financira OGU za
sport i tehničku kulturu i OGU za kulturu, a gdje je (kultura) rok za predaju programa
15.listopada 2013.
Nakon provedene rasprave zaključeno je da obzirom na dosadašnju praksu i iskustva
VMO aplicira na sredstva ova dva odjela za program malonogometnog turnira "4. Kup Delte"
(sport) i "Ljeto u Starom gradu".
Takoñer se ovlašćuju predsjednik i tajnik MO da u suradnji s g. Koraljkom Pasarićem
pripreme i dostave navedenim odjelima ispunjene obrasce za ove programe, a što bi VMO
naknadno verificiralo.
AD 3)
Pod točkom "razno" g. Pasarić je napomenuo da bi ubrzo trebalo krenuti u pripremu
narednog broja glasila "Pod Voltun" te je zaključeno da do naredne sjednice g. Pasarić u
suradnji s tajnikom i g. Miletićem pripremi nacrt narednog broja.
Kako dalje nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 19:00 zaključio
sjednicu.
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