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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  31.08.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

18. sjednica VMO Mlaka održana je 31.08.2011. (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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Korištenje prostora MO Mlaka. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Ovlašteni predstavnici stanara G. Duella 4 i 6 uputili su Vijeću MO Mlaka ponovljeni 

zahtjev za označavanje parkirnih mjesta u ulici G. Duella ispred zgrada k. br. 2, 4, 6 i 
8. Budući da je u tijeku ureñenje 4 nova parkirna mjesta ispred zgrade G. Duella 4, 
stanari smatraju zahtjev opravdanim. Zahtjev je proslijeñen Rijeka Prometu. Vijeće je 
zaprimilo odgovor Rijeka Prometa u kojem se navodi da će se zahtjev ispuniti krajem 
tekuće godine ukoliko planirana sredstva za iscrtavanje horizontalne signalizacije 
budu dostatna. Kopija odgovora Rijeka Prometa uputit će se ovlaštenim 
predstavnicima zgrada G. Duella 4 i 6. 
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• Vijeće je uputilo hitan zahtjev za sanaciju velike udarne rupe na kolniku u ulici 
Podmurvice pored Veterinarskog zavoda. Sanacija je izvršena. 

• Vijeće prima na znanje odgovor Sanitarne inspekcije u kojem se navodi da se 
obustavlja postupak utvrñivanja razine buke agregata kod TC "Andrea" u ulici F. 
Čandeka 23a, jer premi izjavi obitelji Pećanac agregati više ne stvaraju nesnosnu 
buku.  

• Temeljem zaključka s prošle sjednice, potrebno je Odjelu za komunalni sustav uputiti 
dopis u kojem se navodi da Izvješće o realiziranim komunalnim prioritetima MO 
Mlaka za 2010. godinu, te radovima prenijetih iz 2009. godine ne odgovara stvarnom 
stanju, tj. nije izvršen popravak rukohvata uz stubište G. Duella - R. Picovicha, kao 
niti sanacija zida u ulici Luki kod k. br. 5 (djelomična sanacija).  

 
AD 2 
 
Analizom postojećeg rasporeda korištenja prostora MO Mlaka, Vijeće je uočilo da bi bilo potrebno 
izvršiti odreñene promjene, kako bi se omogućilo racionalno i pravednije korištenje prostora 
prilagoñeno potrebama Vijeća, udruga, političkih stranaka i grañana s područja Mlake.  
 

Zaključak: 
 
• Tajnica je kontaktirala predstavnike političkih stranaka koje djeluju na području 

Mlake, te je dogovoreno da će svaka stranka koristiti prostor MO Mlaka za svoje 
aktivnosti u vremenu od 2 sata mjesečno. Temeljem navedenog potpisat će se novi 
ugovori. 

• Udruga "Koraki"  koristit će prostor petkom od 19 do 21h. 
• Škola šaha i Planinarsko društvo "Duga" koristit će prostor prema prijašnjem 

rasporedu. 
• Povećan je termin za aktivnosti Vijeća, a takoñer su predviñeni termini za besplatne 

radionice i rad s volonterima. 
 

AD 3 
 

• Predsjednik VMO Mlaka g. Ivo Simper informirao je članove Vijeća o sastanku koji je 
održan u Odjelu za samoupravu i upravu, a kojem su uz njega prisustvovali 
zamjenica predsjednika Irena Grubiša, ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu 
Marijan Vundać, suradnica Dragica Fadljević, te Zoran Tadić iz OGU za komunalni 
sustav. Raspravljalo se o sanaciji okoliša Elektrotehničke i industrijske škole. 
Izvidom na terenu zaključeno je da je vrlo zapušten, te je zahtjev za ureñenje 
opravdan. Dogovorena je sanacija koja će se odvijati u nekoliko faza. Uništit će se 
korov oko prilaza Školi, a zatim će se izvršiti orezivanje visokih grana i grmlja, te 
dogovoriti način čišćenja nabacanog otpada. Nakon toga izvršit će se sanacija 
stepenica i postavljanje rukohvata. 

• U dogovoru s OGU za samoupravu i upravu potrebno im je dostaviti dopis kojim se 
traži premještaj biračkog mjesta za grañane ulica Krešimirova, Milutina Barača, Luki, 
Podmurvice, Podpinjol, Zvonimirova iz Elektrotehničke škole u OŠ "Podmurvice". 

• Potrebno je uputiti Zavodu za informatiku zahtjev za uključenje parka Mlaka u 
područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog Interneta. 

• Potrebno je OGU za zdravstvo uputiti dopis kojim je Udruga invalida distrofičara iz 
Baračeve 22b tražila postavljanje table za označavanje parkirnih mjesta za invalide za 
članove Udruge. 

• Gña Elena Dorčić-Spatola će kontaktirati "Gumiservis" i zatražiti ponudu za najam 
prostora za potrebe aktivnosti MO Mlaka ili osnivanja kluba umirovljenika s područja 
Mlake. 

• Potebno je uputiti odgovor gñi Marini Srbljanin na upit o održavanju zelene površine 
ispred zgrade E. Kovačića 1, u kojem se navodi da navedena površina nije u Planu 
održavanja "Čistoće". 
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Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


