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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  18.04.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

12. sjednica VMO Mlaka održana je 18.04.2011. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Sergio Terpić, član VMO. 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 11. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće s Ekološke akcije. 
2. Realizacija programa „Dani MO“. 
3. Predstojeće aktivnosti Vijeća u svibnju. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Članica Vijeća gña Elena Dorčić-Spatola podnijela je Izvješće o Ekološkoj akciji čišćenja zelene 
površine sjeverno od Zvonimirove ulice (od k. br. 14 do 20). Akcija je provedena povodom 
obilježavanja Dana planete Zemlja u subotu 16. travnja 2011. u vremenu od 9 do 19 sati. 
Odazvalo se 26 volontera i članova Vijeća. Odjel za urbanizam i ekologiju osigurao je 30 pari 
rukavica, te 30 toplih marendi i sokove za sve učesnike. Odjel za komunalni sustav osigurao je 2 
baje, ali je zbog velikih količina glomaznog otpada dogovoreno s „Čistoćom“ da se naknadno 
dostave još 2 baje. Članak je objavljen na web stranici MO Mlaka, te na portalu „Moja Rijeka“, a 
Izvješće s fotografijama poslat će se i Turističkoj zajednici grada Rijeke. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o Ekološkoj akciji.  
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AD 2 
 
Dan mjesnog odbora Mlaka obilježit će se mnogobrojnim dogañanjima u dvorani mjesnog odbora, 
a po prvi puta će se dio programa izvesti na otvorenom – u parku Mlaka.    
 

Zaključak: 

      Program obuhvaća sljedeće dogañaje: 
• 19.04. održat će se Šahovski turnir za polaznike Škola šaha pri MO Mlaka 

(organizator gdin Goran Mufić). Očekuje se izmeñu 20 i 30 učesnika. Nakon Turnira 
podijelit će se diplome i utješne nagrade, a medalje za 3 najbolje plasirana učesnika, 
te najuspješniju djevojčicu uručit će se na svečanoj sjednici 3. svibnja  2011. godine. 

• 21.04. predsjednik Planinarskog društva „Duga“ gdin Dragan Japel održat će 
predavanje o planinarenju. 

• 28.04. prim. dr. sc. Jadranko Jelić održat će predavanje na temu: „Suvremen pristup 
alergijama“. 

• 03.05. povodom Dana MO i Dana osloboñenja Rijeke će izaslanstvo VMO Mlaka 
postaviti vijenac  na spomenik u ulici M. Barača. 

• 03.05. održat će se svečana sjednica – proslava Dana MO Mlaka. 
• Gña Irena Grubiša organizirat će kulturno-umjetnički program. 
• Gdin Ivo Simper će izraditi pozivnice, a svi vijećnici do kraja tjedna trebaju dostaviti 

popis uzvanika. 
• 07.05. u parku Mlaka održat će se performans „Obucite duh, a ne tijelo“.  
• 10.05. Gradsko društvo Crvenog križa provest će besplatnu akciju mjerenja tlaka i 

šećera u krvi (od 10 do 12 sati). 
• 14. i 15.05. u parku Mlaka u suradnji s udrugom „Rušnjak“ održat će se likovna 

kolonija na kojoj će 10-tak slikara slikati motive s Mlake, a nakon toga će ih izložiti u 
parku ili dvorani MO (ovisno o vremenskim prilikama). 

• Tajnica će napraviti plakate, najaviti dogañaje u medijima, na web stranici MO Mlaka 
i portalu Moja Rijeka. 

 
 
AD 3 
 
Vijeće će u svibnju realizirati program „Majčin dan i Dan obitelji“. 
 

Zaključak: 

      Nakon rasprave dogovoreno je sljedeće: 
• Majčin dan i Dan obitelji obilježit će se 11. svibnja 2011. s početkom u 10 sati.  
• Gña Elena Dorčić-Spatola dogovorit će s Dječjim vrtićem „Mlaka“ i OŠ „Podmurvice“ 

izložbu likovnih i literarnih radova koja će se postaviti u dvorani MO, te priredbu. 
• Najbolji radovi nagradit će se knjigama i školskim priborom. 
 

   
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• 4. lipnja 2011. održat će se sportska natjecanja mjesnih odbora povodom Dana 
Svetog Vida.  MO Mlaka će sudjelovati u briškuli i trešeti, te boćanju. Koodinator  je 
gdin Sergio Terpić. Do kraja tjedna potrebno je dostaviti imena članova ekipa i 
brojeve majica.  
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• U tijeku je zaprimanje prijedloga za ureñenje i održavanje objekata infrastrukture 
(prioriteti) za 2012. godinu. Prijedlozi grañana se zaprimaju do 22. travnja, a Vijeća ih 
moraju usvojiti do 13. svibnja. 

 
  
AD 5 
 
 

• 26. svibnja 2011. s početkom u 18 sati održat će se predavanje gdina Vjerana Piršića 
iz udruge „Eko Kvarner“ na temu: „Voda – današnje i sutrašnje blago“. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


