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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  30.03.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 11. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

11. sjednica VMO Mlaka održana je 30.03.2011. (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 
- Sergio Terpić, član VMO. 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima sa sastanka s ovlaštenim predstavnicima stanara. 
2. Usvajanje Izvješća o aktivnosti Vijeća u ožujku. 
3. Predstojeće aktivnosti Vijeća u travnju. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o prijedlozima ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara s prethodne 
sjednice. Prijedlozi su sortirani po nadležnosti, te će se poduzeti potrebne radnje za njihovu 
realizaciju.   
 

Zaključak: 

• Zahtjevi iz nadležnosti Rijeka Prometa:  
- označavanje parkirnih mjesta u ulici I. Sušnja i R. Benčića 11 
-  postavljanje prometnog ogledala ili uklanjanje betonskih gljiva na raskršću ulica G.  
   Duella i R. Benčića 

            -  postavljanje stupića na skretanju iz Zvonimirove u ulici M. Barača na desnu stranu  
               pločnika do k. br. 20 
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• Zahtjevi iz nadležnosti Odjela za komunalni sustav 
- sanacija zida u ulici Podpinjol kod k. br. 10 

      - rezanje grana u ulici G. Duella 4, 6 i 8, uz ulicu Podpinjol, te bršljana ispred 
        Krešimirove 54 i 56 
 
• Zahtjev za dodjelu kontakt policajca za područje Mlake, te postavljanje „Sandučića 

povjerenja“ u MO 
• Dezinsekciji će se uputiti zahtjev za provoñenje mjera dezinsekcije i deratizacije na 

cijelom području MO Mlaka 
• Prijedlog poslovne djelatnosti na području Mlake – otvorenje ljekarne 
• O sanaciji zida izmeñu Ivana Sušnja k. br. 2 i 4, te postavljanju zaštitne ograde kod 

bunkera u parku Crvenog križa odlučit će se nakon izvida terena 
• Problemi iz domene komunalnog redarstva (nabacan otpad kod TC „Andrea“ i 

nesaniran prekop iza nebodera R. Benčića 11) riješeni su redovnim putem 
• Problem zapuštenog okoliša Elektrotehničke škole riješit će se u dogovoru s 

Odjelom za komunalni sustav 
 

  
AD 2 
 
Vijeće je u ožujku realiziralo program “Dan žena”: 
 
09.03. održana je proslava Dana žena. Organiziran je kulturno-umjetnički program u kojem je 
sudjelovao kvartet „Taberna“ (Arianna Bossi, Jasmina Cossetto, Siniša Oreščanin i Ivan Zorco) i 
druženje uz domjenak. Odazvalo se 25 grañana, a svim damama podijeljene se ruže i tulipani. 
Učesnicima u programu uručeni su prigodni pokloni. Program je financiran sredstvima 
Samouprave, a vinarija „Pomo“ iz ulice Luki donirala je vino u vrijednosti 190,00 kn. 
 
11.03. mr. javnog zdravstva gña Nevenka Skendžić održala je besplatno predavanje na temu: 
“Utjecaj stresa na zdravlje i metode ublažavanja stresa".  Odazvalo se 20 grañana, koji su sa 
zanimanjem poslušali savjete i odgovore na pitanje kako ublažiti, odnosno ukloniti stres putem 
različitih metoda, poput meditacije, masaže, aromaterapije, joge i sl.  
 
22.03. održano je besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi. Akciju su obavile dr. Zrinka Tandara i 
dr. Nediljka Vuković iz Gradskog društva Crvenog križa, a njima su se pridružile i mlañe članice 
Mladeži terenske jedinice "Dr. Ante Švalba" Maja Ivaničević i Iva Dujmović. Akciji se odazvalo 
tridesetak grañana. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o aktivnostima u ožujku.  

 
AD 3 
 
Vijeće će u travnju realizirati sljedeće aktivnosti: 
 -   Ekološka akcija 
 -   Dani MO Mlaka 
 

Zaključak: 

      Nakon rasprave dogovoreno je sljedeće: 
 
• Povodom Dana planeta Zemlje u subotu 16. travnja u s početkom u 9 sati održat će 

se Ekološka akcija čišćenja zelene površine sjeverno od Zvonimirove ulice iza 
zgrada k. br. od 14 do 20 

• Akciju će organizirati članica vijeća gña Elena Dorčić-Spatola 
• Potrebno je od Odjela za urbanizam i ekologiju tražiti 30 pari rukavica, 30 marendi i 

sokove, te 4 baje od Odjela za komunalni sustav 
• Potrebno je postaviti plakate, te najaviti akciju u medijima i na web stranici MO Mlaka 
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• Dani MO Mlaka održat će se od kraja travnja do sredine svibnja 
• Gdin Ivo Simper će dogovoriti s gdinom Goranom Mufićem termin održavanja 

Šahovskog turnira, te kontaktirati Planinarsko društvo „Duga“ u vezi izložbe i 
predavanja 

• Gña Irena Grubiša organizirat će zbivanja u parku Mlaka – „Cvjetna priča Mlake“, te 
kulturno-umjetnički program za Dan MO 

• Članovi vijeća dogovorit će predavanja iz domene zdravstva, te akciju besplatnog 
mjerenja tlaka i šećera u krvi  

• Svi članovi vijeća angažirat će se na angažiranju volontera i mogućih sponzorstava 
• Tajnica će najaviti dogañaje na web stranici MO Mlaka, portalu „Moja Rijeka“, te u 

lokalnim medijima. 
 

     
AD 4 
 
• Predsjednik VMO gdin Ivo Simper informirao je vijećnike o sastanku s ravnateljem 

Direkcije za mjesnu samoupravu na kojem se raspravljalo o problemu neureñenog 
dvorišta Elektrotehničke škole. Potvrñeno je da se dio prostora nalazi u vlasništvu 
Grada Rijeke, pa će se u dogovoru s Odjelom za komunalni sustav nastojati pronaći 
način za sanaciju - redovnim putem, prioritetima ili programom Riječkog lokalnog 
partnerstva (ovisno o materijalnoj procjeni potrebnih zahvata). 

      Na sastanku je zatraženo i postavljanje computera za potrebe članova vijeća. 
• Na sastanku s predsjednikom Obrtničke komore dogovoreno je da će nam dostaviti 

popis praznih poslovnih prostora na području MO Mlaka, kako bi mogli predložiti 
poslovne djelatnosti koje grañani traže (ljekarna). 

• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka Prometu za produljenje intervala zelenog svjetla za 
pješake na raskršću Zvonimirove i ulice M. Barača. Takoñer je potrebno na postojeći 
semafor u ulici M. Barača postaviti žuto trepćuće svjetlo i tablu s upozorenjem 
„Opasnost – djeca na cesti“, kako bi se zaštitila sigurnost mnogobrojne djece koja 
svakodnevno prolaze ovom frekventnom cestom na putu do Osnovne škole 
„Podmurvice“. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


