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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  11.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

15. sjednica VMO Mlaka održana je 11.05.2011. (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 13. i 14. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje odluke o prijedlogu prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu. 

2. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijećnici su raspravljali o prijedlozima komunalnih prioriteta grañana i vijeća za 2012. godinu, te 
donijeli sljedeći 
 

Zaključak: 

      Prioriteti održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu su: 
• Izgradnja infrastrukture za omogućavanje hot-spot (besplatni wireless internet) u 

parku Mlaka 
• Postavljanje rasvjetnog tijela uz stepenice na fasadi OŠ „Podmurvice“ i zamjena 

dotrajalog drvenog stupa za rasvjetu 
• Postavljanje zaštitne ograde u ulici Podmurvice kod. k. br. 28 zbog sigurnosti 

kretanja djece 
• Izgradnja stepenica iz ulice F. Čandeka na gornju i donju etažu parkirališta zgrada F. 

Čandeka 23a i 23b 
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• Izgradnja evakuacijskih stepenica (cca 10 stepenica) za slučaj nužde iz zgrade Luki 
58 prema Elektrotehničkoj školi 

• Ureñenje manjeg dječjeg igrališta u ulici Luki ispred k. br. 48 sa dječjim spravama i 
zaštitnom ogradom 

• Proširenje ceste uz park Mlaka (do 1 m u širinu) 
• Postavljanje paviljona s pratećom infrastrukturom na gornjem platou parka Mlaka 
• Ureñenje zelene površine izmeñu nebodera F. Čandeka 23b i TC „Andrea“ 

(nasipavanje zemlje, sadnja trave i 3 čempresa) 
• Proširenje postojeće šahte na spoju ulica V. P. Širole i Podmurvice na način da se 

proteže do samih rubnika ulice 
• Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka – III faza 
• Postavljanje košarica za otpatke na lokacijama: stepenice Mlaka kod OŠ 

„Podmurvice“ (3 kom), ispred Brodokomerca u Zvonimirovoj 6 (1 kom), ispred 
dućana u V. P. Širole 12 (1 kom), na južnoj strani Krešimirove izmeñu autobusnih 
stanica (1 kom), na parkiralištu kod svjetionika u M. Barača (1 kom), na autobusnoj 
stanici ispred M. Barača 2 (1 kom). 

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

Zaključak: 
 

• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka Prometu za farbanje ograde pored parkirališta u 
ulici Podmurvice nasuprot k. br. 40-56. 

• Potrebno je poslovnim subjektima koji se bave ljekarničkom djelatnošću na području 
Rijeke poslati pismo namjere u kojem će se objasniti da su grañani nekoliko puta 
tražili otvorenje ljekarne na području Mlake, te poslati upit ako su zainteresirani za 
poslovnu suradnju.   

• Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da je na zahtjev 
VMO Mlaka na semaforu izmeñu ulica M. Barača i Krešimirove postavljeno žuto 
trepćuće svjetlo koje upozorava vozače na pojačan oprez. Produljeni interval zelenog 
svjetla za pješake nije opravdan, jer bi se stvorila dodatna gužva u Krešimirovoj ulici. 
Takoñer nije potrebno postavljanje tabele „Oprez – djeca na cesti“.  

• Vijeće prima na znanje dopis Rijeka Prometa – zahtjev VMO Mlaka za postavljanje 
stupića u Baračevoj ulici proslijeñen je Odjelu za komunalni sustav. 

• Vijeće prima na znanje odgovor KD „Vik“-a  o izvršenoj sanaciji asfalta oko šahte u 
ulici R. Benčića (kod gornjeg ulaza u „Novi list“). 

• Predsjednik udruge „Eko Kvarner“ Vjeran Piršić poslao je e-mail kojim traži 
suglasnost da se dogovoreno predavanje koje će se održati 26. svibnja u MO Mlaka 
preimenuje iz „Voda – naše današnje i sutrašnje blago“ u „Zašto je danas bez 
aktivizma grañana nemoguća zaštita okoliša u RH?“ Vijeće je odlučilo da će, iako se 
radi o zanimljivoj i aktualnoj temi, ostati pri dogovorenoj temi koja se uklapa u 
koncepciju i djelokrug rada mjesnih odbora. 

 
• Članica vijeća Elena Dorčić-Spatola izvijestila je o održanoj proslavi Majčinog dana i 

Dana obitelji koja je održana u dvorani MO Mlaka 11. svibnja s početkom u 10 sati. U 
dogovoru s OŠ „Podmurvice“ i Dječjim vrtićem Mlaka djeca mlañeg uzrasta su crtala, 
a oni malo stariji pripremili su literarne radove na temu „Majčin dan i Dan obitelji“. 
Postavljena je izložba dječjih radova, djeca i učenici predstavili su se pjesmom, i 
recitacijama. Za uloženi trud Vijeće je polaznicima vrtića Mlaka poklonilo slikovnice i 
pribor za crtanje. Iz OŠ „Podmurvice“ nagrañeni su sljedeći učenici: 

1. Paulina Plazonić (6. razred) za sastav „Zašto baš ona?“ nagrañena je knjigom 
„Izum profesora Leopolda“ 

2. Grgur Marković (4. razred) za crtež „Moja obitelj“ nagrañen je knjigom „Mali 
princ“ 
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3. Melani Osmani (1. razred) za crtež „Moja mama“ dobila je knjigu „Moj prvi 
engleski“. 

       
      Za sve sudionike pripremljen je domjenak. 
 
      Troškovi: 
      Materijal za likovni     209,54 kn 
      Knjige                          289,20 kn 
      Domjenak                    298,99 kn 
     ------------------------------------------ 
• Ukupno                       797,73 kn 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


