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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  01.06.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

16. sjednica VMO Mlaka održana je 01.06.2011. (srijeda) s početkom u 17:00 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 15. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće s Cvjetne priče Mlake. 
2. Predstojeće aktivnosti u lipnju. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijećnici su raspravljali o Izvješću s Cvjetne priče Mlake – kulturnom programu koji je održan u 
okviru proslave Dana MO Mlaka tijekom vikenda 14. i 15. svibnja u parku Mlaka. Održani su: 
 
1. Likovna kolonija „Rijeka Mlaka 2011“ (u suradnji s kulturnim društvom Rusina i Ukrajinaca 

„Rušnjak“)   
14. svibnja u 9 sati u dvorani MO Mlaka umjetnici su započeli s pripremama u očekivanju 
proljepšanja vremenskih  prilika. Pridružili su im se i učenici s područja Mlake. Nakon 
razvedravanja odlaze u park Mlaka gdje su grañani iz prve ruke mogli pogledati kako 
nastaju „Motivi s Mlake“ rañeni u tehnici akril na platnu. U 15 sati uslijedio je zasluženi 
odmor – ručak u konobi „Park“. Kolonija je nastavila s radom u nedjelju 15. svibnja u dvorani 
MO s početkom u 9h. Zbog lošeg vremena slike su dovršene u zatvorenom prostoru. U 15 
sati uslijedio je ručak kojeg je sponzorirala pizzeria „Mirakul“. Zajednički zaključak svih 
sudionika je da se ovo druženje i poletan rad moraju nastaviti, likovna kolonija Mlake treba 
postati tradicija, a u budućnosti okupiti i slikare iz cijele Hrvatske i inostranstva.  
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Učesnici slikarske kolonije: Mirta Blažević, Mira Kner-Divić, Marija Omerza, Jozo Pišković 
(poslao sliku poštom iz Slavonskog broda), Vladimir Provči, Vojo Radoičić, Milica Spinčić i 
Mira Štok 

 
Djeca – mladi slikari: Armando Bileta, Iva Bošnjaković, Rina Cindrić, Laura Fučik, Petra 
Harbić, Matteo Labinac i Vedrana Singer 
 

2. Izložba u pokretu „Obucite duh, a ne tijelo“ (u izvoñenju udruge mladih umjetnika na temu „I 
voli cvijeće“) 
14. svibnja mladi umjetnici Jelena Depope, Marina Šarar i Irina Argyros pripremaju se u 
dvorani MO Mlaka za nastup na temu – „I voli cvijeće“  (odjeća, šminka i cvjetni aranžmani). 
Kao gosti sudjelovali su Matija Alešević i Amel Mujkić iz Elektroindustrijske i obrtničke škole, 
te učenica Petra Harbić. U 14 sati pripremljena je „pozornica“ za performans u parku Mlaka 
– postavljen je razglas, te radovi likovne kolonije kao kulisa. U 19 sati započeo je 
performans „Obucite duh, a ne tijelo“. Okupilo se mnoštvo znatiželjnih grañana, a sve je to 
zabilježio i poznati riječki fotograf Iztog Žorž. Osnovna ideja bila je aktivno uključivanje 
publike u zbivanja „na sceni“, što su grañani prihvatili te se pridružili umjetnicima u 
razgledavanju izložbe i oslikavanju lica. 

 
3. Izložba radova Likovne kolonije  

23. svibnja u 19h otvorena je izložba radova likovne kolonije u dvorani MO Mlaka. Članovi 
kluba starijih osoba „Belveder“ otpjevali su prigodnu pjesmu – „Volim Rijeku“. Slijedio je 
kratak govor predsjednika VMO Mlaka gdina Ive Simpera koji je zahvalio svima na 
sudjelovanju, te okupljenim grañanima opisao kako je protekla prva likovna kolonija. 
Poznata spisateljica i radijska voditeljica Željka Kovačević-Andrijanić je izrecitirala nekoliko 
svojih pjesama, te zaradila veliki aplauz posjetitelja. Nakon nje je nastupila Udruga mladih 
kreativaca s izložbom u pokretu na temu "I voli cvijeće". Slijedila je plesna rekreativna grupa 
"Zametski povjetarac" (voditelj Melkior Longin), a nakon njih je Klub "Belveder" otpjevao još 
dvije pjesme. Nakon zabavnog programa predsjednik KD "Rušnjak" gdin Vladimir Provči 
zahvalio je VMO Mlaka što su mu omogućili sudjelovanje u likovnoj koloniji, a predsjednik 
VMO Mlaka je proglasio izložbu otvorenom.  
MO Mlaka dobilo je sliku Voje Radoičića i Joze Piškovića, te 3 slike s likovne kolonije po 
svom izboru.  
 
Cvjetna priča Mlake je privukla 200-tinjak posjetilaca. 

 
Troškovi  
Reprezentacija (hrana i piće za sudionike)               1.498,13 kn 
Donacija „Protect“ d.o.o. (za pripremu izložbe)          650,00 kn 
Sponzori: Pizzeria „Mirakul“ - 3 obiteljske pizze (174,00 kn), konoba „Park“ – piće uz ručak 
(250,00 kn), pekara „Edita“ – struja za razglas u parku, Učenički dom "Podmurvice" – 
razglas u parku  
 
Zaključak: 

•  Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće s Cvjetne priče Mlake 
 

   
AD 2 
 
Temeljem Programa rada Vijeće je za lipanj planiralo sljedeće: 

• Priprema prve faze za Bilten 
• Od Peruna do Vida 
• Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 

 
Zaključak: 

 
• Svi članovi Vijeća trebaju tajnici predati prijedloge za Bilten, te po mogućnosti 

pronaći stručne osobe (novinare, pisce, medijske stručnjake, informatičare i sl.) koji 
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bi se uključili u proces izrade Biltena.  
• Prezentacija projekta „Od Peruna do Vida“ održat će se 8. lipnja u dvorani MO Mlaka 

s početkom u 19 sati. Potrebno je kontaktirati prof. Editu Poszer koja če s učenicima 
Prometne škole pripremiti i održati prezentaciju. Potrebno je izraditi plakate i 
pozivnice. 

• 14. lipnja u dvorani MO Mlaka s početkom u 19 sati održat će se završna svečanost 
akcije „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2011“. Potrebno je postaviti 
fotografije svih učesnika na panoe. Komisija u sastavu: Elena Dorčić-Spatola, Tina 
Pucić i Jelena Orban odabrat će pobjednike. U kulturnom programu sudjelovat će 
pjesnikinja Ljubica Kolarić-Dumić, a Slovensko društvo „Bazovica“ postavit će 
izložbu članova foto-sekcije. Potrebno je izraditi plakate, pozivnice i zahvalnice za 
sudjelovanje.    

 
AD 3 
 

• Vijeće je zaprimilo e-mail u kojem se navodi da je zapaženo kretanje neovlaštenih 
osoba po krovovima zgrada F. Čandeka 23a i 23b. Potrebno je kopiju e-maila 
proslijediti ovlaštenim predstavnicima navedenih zgrada. 

• Vijeće je zaprimilo nekoliko telefonskih odgovora na ponudu za otvaranje ljekarne na 
području Mlake (ljekarne Mazzi i Banić) u kojima se navodi da su zainteresirani, ali ne 
znaju da li mogu dobiti dozvolu. Problem bi mogao biti u Pravilniku nadležnog 
Ministarstva kojim se propisuje da se ljekarna može otvoriti na prostoru od 5.000 
stanovnika, udaljenostt izmeñu 2 ljekarne mora biti najmanje 500m, veličina ljekarne 
mora biti najmanje 80m2 isl. 

• Prioritetima za 2011. godinu predviñena je izgradnja 4 parkirna mjesta ispred zgrade 
G. Duella 4. Ovlašteni predstavnik zgrade Velimir Šikljan tvrdi da stanari nisu s time 
suglasni. Potrebno je dogovoriti sastanak s Rijeka Prometom i gdinom Šikljanom, te 
donijeti konačnu odluku o gradnji parkirališta ili preusmjeravanju sredstava na neki 
drugi prioritet. (Sastanak je održan i  stanari su pristali na nova parkirna mjesta, jer 
se neće uništiti zelena površina, već poravnati kamenjar).  

 
  
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


