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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  08.09.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

2. sjednica VMO Mlaka održana je  08.09.2010. (srijeda) s početkom u 20:00 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. 
- Robert Baus, referent za mjesnu samoupravu 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Predstojeće aktivnosti VMO Mlaka. 
2. Izvješće o realiziranim prioritetima u 2009. godini. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO gdin Simper upoznao je vijećnike s predstojećim aktivnostima VMO Mlaka 

Zaključak: 

• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o suradnji s organizatorima cvjetne 
izložbe „Florijana“ („Adria Expo“). U sklopu navedene manifestacije u MO Mlaka će 
se održati edukativno predavanje na temu "Priprema zemlje i biljaka za 
prezimljavanje, te jesenska sadnja“. Predavanje će održati Anita Krišković, dipl ing. 
agronomije iz Rijeke, u utorak 21. rujna u 17,30h.  

• Gdin Simper će pripremiti plakate i pozivnice koje će se poslati na adrese 
prošlogodišnjih sudionika akcije „Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor“, a članovi 
vijeća će polijepiti plakate.  
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• Zamjenica predsjednika gña Irena Grubiša iznijela je prijedloge za projekte kojima će 
MO Mlaka sudjelovati na natječaju Odjela za kulturu: 

 
- Cvjetna priča Mlake (likovna kolonija akademskih slikara iz Vukovara, performans 
   umjetnika udruge „Ri Dizajn“) 

            -  Predavanja o kulturno povijesnoj baštini Mlake (udruga „Pro Torpedo“) 
            -  Izložba starih fotografija Mlake. 
 

• Zbog kratkog roka za predaju programa (15.09.2010.) Vijeće će se sastati sljedeći 
tjedan na radnom sastanku, te donijeti konačnu odluku. 

 
AD 2 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave jednoglasno je usvojeno Izvješće o realiziranim prioritetima u 2009. 

godini. 
              

AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća zahvalu na suradnji Udruge „Korak ispred“, te će nastojati u 

programima narednih godina uključiti što više mladih u dobi od 14 do 25 godina s 
područja MO Mlaka. 

 
• Vijeće prihvaća odgovor “Čistoće” na pritužbe gdina Branka Uzelca iz Krešimirove  

60, koji se žalio na čišćenje lišća u parku Mlaka usisavačem koji stvara veliku buku, 
te bacanje lišće u kanal potoka. U odgovoru gña Minorka Modrić navodi da se trava u 
parku kosila dva dana, a zbog velike količine lišća korišten je puhač. Djelatnik u 
prisustvu poslovoñe je očistio lišće, ali ga nije bacio u kanal.  

 
• Vijeće prihvaća na znanje informaciju o izvršenom zaprašivanju područja Mlake 

sredstvom protiv komaraca. 
 

• Vijeće prihvaća informaciju o dopisima koji su upućeni Rijeka Prometu,  a kojima se 
traži sanacija udarne rupe na kolniku pored nebodera u ulici V.P. Širole br. 10, kao i 
zahtjev za obilježavanje raskršća ulica V. P. Širole (znakom zabrane prometa u 
jednom smjeru) i ulice Podmurvice (znakom obaveznog skretanja u lijevo). 

 
• Vijeće prihvaća molbu Udruge distrofičara PGŽ iz ulice M. Barača 22 za postavljanje 

table kojom se označava da su mjesta za invalide rezervirana za članove Udruge.  
Takoñer je potrebno iscrtati pješački prijelaz od parkirnih mjesta do ulaza u Udrugu, 
te po mogućnosti postaviti pokretne stupiće kojim bi se onemogućilo neovlašteno 
parkiranje. Dopis će se uz podršku Vijeća proslijediti Rijeka Prometu.   

 
• Vijeće je zaprimilo zahtjev za sanaciju zida uz stepenice izmeñu ulica Luki i 

Podmurvice, te izgradnju zaštitne ograde. Odluka će se donijeti na sljedećoj sjednici, 
nakon izvida terena i provjere opravdanosti zahvata. Takoñer je potrebno ispitati 
opravdanost reklamacije na izvedbu spomenutih stepenica. 

 
• Vijeće će uputiti Odjelu za urbanizam zahtjev za provjeru vlasništva zemljišta na 

području kompletnog okoliša školske zgrade u Zvonimirovoj 12.  
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AD 4 
 

Zaključak: 
• Izvidom na terenu utvrñeno je da grane stabala uz stepenice prema OŠ 

„Podmurvice“ zaklanjaju javnu rasvjetu. Potrebno je uputiti dopis Odjelu za 
komunalni sustav.  

 
• Izvidom na terenu uočeno je da 2 parkirna mjesta za invalide u ulici Podmurvice nisu 

označena tablom.  Odluka će se donijeti nakon izvida na sljedećoj skednici. 
 
 
Sjednica je završila u 22:00 sata. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Robert Baus Ivo Simper, prof. 
        


