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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  23.05.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 31. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

31. sjednica VMO Mlaka održana je 23.05.2012. (srijeda) 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 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 29. i 30. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

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

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće prihvaća Izvješća o programima realiziranim u  travnju i svibnju: 
a)  Ekološka akcija - čišćenje zelene površine južno od Elektrotehničke škole  
b)  Dani MO 
c)  Majčin dan 
 

Zaključak: 
 

1a)  
• Ekološka akcija čišćenja zelene površine južno od Elektrotehničke škole održana je u 

subotu 28. travnja u trajanju od 10 do 17 sati. Sudjelovalo je 18 volontera i 5 
djelatnika "Čistoće". OGU za urbanizam osigurao je 40 pari rukavica i 40 marendi. 
OGU za kom. sustav je dostavio 1 baju. 
 
1b) 

• U okviru programa Dani MO Mlaka održane su sljedeće aktivnosti: 
• -24.04. od 10 do 12 h Akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i tlaka (odazvalo se 23 

grañana) 
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• -24.04 Šahovski turnir škole šaha pod vodstvom g. Gorana Mufića (sudjelovalo je 22 
šahista i šahistica, svi učesnici dobili su priznanja i simbolične nagrade, a 3 najbolja 
kadeta, te  3 najbolje plasirane kadetkinje osvojili su medalje) 

• -26.04. Predavanje predsjednika Planinarskog društva “Duga” Dragana Japela na 
temu: "Kretanje i zdravlje"  

• -03.05. Polaganje cvijeća na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – povodom 
Dana MO i Dana osloboñenja Rijeke 

• -03.05. Svečana sjednica VMO Mlaka uz kulturno-umjetnički program: 
- dodjela medalja najboljim šahistima i šahisticama 
- dodjela nagrada pobjednicama natječaja "Majčin Dan i Dan obitelji" 
- otvorenje izložbe polaznika besplatne Likovne radionice za odrasle pod vodstvom  
  gdina Vladimira Provčija 

            - prezentacija radova "Suvenira Mlake" učenika OŠ "Podmurvice" 
- prva projekcija dokumentarnog filma "Mlaka – pogled u prošlost" 

• -07.05. Predavanje Jelene Lenić iz ZZJZ na temu :"Izlijmo vodu da nas ne bodu - 
uloga grañana u suzbijanju komaraca" 

• -12.05. Manifestacija "Na Giardinu - staro za novo": 
1.Kreativne radionice za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta koja su od 
različitih „starih“ otpadnih materijala (revija, različitih plastičnih boca, kartonskih 
kutija i sl.), izrañivala „nove“ predmete pod vodstvom gñe Anie Škrobonja. 
 
2. Jednodnevna „Likovna kolonija Mlaka 2012“ na koju se prijavilo 24-oro učesnika 
(akademski slikari, studenti likovne umjetnosti i amateri svih uzrasta). Slikali su 
motive s područja Mlake neposredno na terenu. Stručno povjerenstvo u sastavu: mr. 
art. Zlata Tomljenović, kulturologinja Ania Škrobonja i mr. art. Želimir Hladnik, 
dodijelilo je sljedeće nagrade: 
  
- Rahela Brkljačić – najbolji studentski rad – nagrada: poklon bon za slikarski 
  materijal u vrijednosti od 750,00 kn u Paleta art-u i samostalna izložba u dvorani MO 
  Mlaka. 
- Vedran Rosandić – nagrada VMO Mlaka u iznosu od 1.000,00 kn netto 
- Elizabeta Močibob – nagrada stručnog povjerenstva u iznosu od 2.000,00 kn netto 
- Andrea Kršul – nagrada Anie Škrobonja – ulazak u knjigu suvremenih likovnih  
  umjetnika "ACCA"  
 
3. Izložba u pokretu "Obucite duh, a ne tijelo", performans „Staro za novo“ u izvedbi 
grupe mladih umjetnika pod vodstvom Jelene Depope – Yoko 

 
1c) 
U suradnji s OŠ "Podmurvice" za djecu do 14. godine uzrasta organizirano je 
natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Moja obitelj". 
Najbolje su bile Lucija Veršić 2.a i Katarina Škrbić 7.a. Na svečanoj proslavi Dana MO 
Mlaka pročitale su svoje radove, a Vijeće ih je nagradilo prigodnom nagradom - 
priborom za pisanje. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje negativan odgovor OGU za kulturu na zahtjev za 
pokroviteljstvo i sufinanciranje manifestacije "Oživimo park Mlaka".  

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da  
održavanje okoliša srednjih škola, pa tako i Elektrotehničke škole nije u nadležnosti 
Grada. Potrebno je uputiti dopis u kojem se navodi da Vijeće nije uputilo dopis 14.04. 
na kojeg se odgovor odnosi, već je traženo dogovoreno održavanje zelenila južno od  
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Elektrotehničke škole  koje je u vlasništvu Grada Rijeke. 
 
AD 3 
 

• U subotu 16.06.2012. provest će se ekološka akcija čišćenja zelenila na području 
južno od ulice Luki. Potrebno je dogovoriti s "Čistoćom" dostavu 3 baje kod 
"Gumiservisa". Za akciju će se iskoristiti 15 pari rukavica koje su ostale od akcije 
održane 28. travnja. Voditeljica je članica Vijeća Elena Dorčić-Spatola.  

• 20.06.2012. održat će se dodjela nagrada učesnicima akcije "Birajmo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor". 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


