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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  12.04.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

27. sjednica VMO Mlaka održana je 12.04.2012. (četvrtak) s početkom u 18:00 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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Ania Škrobonja 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 26. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o aktivnostima u travnju i svibnju. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je u travnju i svibnju planiralo sljedeće aktivnosti: 
a)  2 Ekološke akcije: - čišćenje okoliša Elektrotehničke škole i  
                                    - čišćenje zelene površine u ulici Luki od k. br. 5 do 19 
b)  Dani MO 
c)  Majčin dan  
 

Zaključak: 
 

1a)  
• Vijeće se uključilo u akciju "Zelena čistka" koja se provodi 21. travnja na teritoriju 

cijele Hrvatske na način da će u sklopu navedene akcije provesti svoju planiranu 
akciju čišćenja okoliša Elektrotehničke škole. Akcija počinje u 10 sati. 

• Sudjelovanje je prijavljeno na web stranici "Zelene čistke" uz kartiranje (slanje 
fotografija) otpada.  

• Potrebno je tražiti povratnu informaciju od OGU za komunalni sustav o traženom 
orezivanju grana visokog drveća.  
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• Od OGU za komunalni sustav tražit će se odobrenje za 3 baje, a od "Čistoće" njihovo 
postavljanje na 3 nivoa ispod zgrade Elektrotehničke škole. 

• Temeljem broja prijavljenih volontera od OGU za urbanizam će se zatražiti 30 pari 
rukavica, 30 marendi i 15 l sokova. 

• Udruzi "Terra" će se uputiti zahtjev za izvid terena i eventualno uklanjanje opasnog 
infektivnog otpada. 

• Potrebno je izraditi i polijepiti plakate, te obavijestiti medije.  
• Voditelj akcije je zamjenica predsjednika gña Irena Grubiša. 

 
• 28. travnja će se održati druga planirana Ekološka akcija čišćenja zelene površine u 

ulici Luki od k. br. 5 do 19. 
• Od OGU za komunalni sustav tražit će se odobrenje za 3 baje, a od "Čistoće" njihovo 

postavljanje kod Gumiservisa. 
• Nakon prikupljanja prijava volontera, od OGU za urbanizam će se zatražiti 30 pari 

rukavica, 30 marendi i 15 l sokova (broj može varirati ovisno o broju prijavljenih). 
• Potrebno je izraditi i polijepiti plakate, te obavijestiti medije. 
• Voditelj akcije je članica Vijeća gña Elena Dorčić-Spatola. 

 
1b) 

• 24.04. od 10 do 12 sati održat će se besplatna akcija mjerenja šećera u krvi i tlaka. 
• 24.04. u 18 sati održat će se Šahovski turnir pod vodstvom gdina Gorana Mufića.  
• 26.04. u 19 sati održat će se predavanje Planinarskog društva "Duga". 
• 03.05. u 18 sati održat će se svečana sjednica VMO Mlaka.   
• 07.05. u 18 sati mr. sc. Vesna Šušnić iz ZZJZ održat će predavanje na temu: "Izlijmo 

vodu da nas ne bodu - uloga grañana u suzbijanju komaraca". 
• Vijeće će naknadno odlučiti o terminima i predavanjima (u planu su Vjeran Piršić iz 

udruge "Eko Kvarner", dr. Jadranko Jelić iz udruge "Zdravnica" s predavanjem na 
temu alergija i mr.  Nevenka Skendžić iz udruge "Pacijent danas" s predavanjem na 
temu "Zdravstveni turizam u Hrvatskoj". 

• 12.05. u parku Mlaka održavat će se cjelodnevna Kulturna manifestacija "Oživimo 
park Mlaka" koja ove godine ima tematski naziv „NA ðARDINU STARO ZA NOVO“, 
zapravo povezuje tri različite cjeline:  

• 1.  Kreativne radionice za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, koja će od 
različitih „starih“ otpadnih predmeta (revija, različitih plastičnih boca, kartonskih 
kutija i sl.) izrañivati „nove“ predmete prema svojim željama. 

• 2. Jednodnevna „Likovna kolonija Mlaka 2012“ u kojoj će sudjelovati akademski 
slikari, studenti likovne umjetnosti i amateri svih uzrasta. Slikat će se motivi s 
područja Mlake neposredno na terenu (u slučaju kiše u dvorani OŠ "Podmurvice").   

• 3. Izložba u pokretu "Obucite duh, a ne tijelo", performans „Staro za novo“, koji 
izvodi grupa mladih umjetnika "Ri Dizajn" pod vodstvom Jelene Depope. Performans 
se izvodi uz glazbenu pratnju na bubnjevima bongosima, a obuhvaća i modnu reviju 
u kojoj sudjeluju modeli/amateri - mladi i stariji dobrovoljci s područja MO Mlaka u 
odjeći koju su sašili sami članovi udruge "Ri Dizajn"; oni su i autori originalnih 
frizura i šminke, te ručno rañenog nakita od murana. 

• Gña Ania Škrobonja već dugi niz godina uspješno organizira različite likovne 
manifestacije, te je upoznala vijećnike sa svojim radom. Volonterski bi organizirala 
Likovnu koloniju u parku Mlaka i pomogla svojim stručnim savjetima Vijeću u 
budućoj organizaciji ove manifestacije i njenom sustavnom podizanju na viši nivo.  

• Uslijedila je rasprava o organizaciji, a zbog obimnosti priprema i detaljnih dogovora 
u svim segmentima realizacije, konačna odluka donijet će se na sljedećoj sjednici. 
 
1c) 

• Rasprava i odluka o provoñenju programa Majčin dan i Dan obitelji donijet će se na 
sljedećoj sjednici. 
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AD 2 
 
Zaključak: 

 
• Zbog obimnosti materijala za raspravu iz prethodne točke, o pristiglim zahtjevima će 

se raspravljati na sljedećoj sjednici. 
 

AD 3 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu.  
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


