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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  21.12.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

23. sjednica VMO Mlaka održana je 21.12.2011. (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 
- Martina Jerković 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 22. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava i izmjena Programa MO Mlaka za 2012. godinu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Nakon rasprave jednoglasno su usvojene izmjene Programa MO Mlaka za 2012. godinu. 
 

Zaključak: 
 
• Iz područja kulture realizirat će se programi "Kartoline s Mlake" i "Suvenir Mlake". 

OGU za kulturu financirat će navedene programe s ukupno 2.000,00 kn, a programi 
će se sufinancirati sredstvima Samouprave u istom iznosu. Očekujemo i donacije.   

• Budući da OGU za sport neće financirati programe mjesnih odbora planirani  
"Šahovski turnir" financirat će se sredstvima Samouprave i u iznosu od 2.100,00 kn. 

• Iz područja Samouprave realizirat će se programi "Dan žena", "Majčin dan", "Dani 
MO", "Mlaka – za tebe", "Likovna radionica za odrasle", "Doček svetog Nikole" i 
"Ususret  Božiću", ali u manjim iznosima od planiranih zbog financiranja programa 
kulture i sporta. Program "Likovna radionica za djecu" neće se realizirati iz 
navedenih razloga.  
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AD 2 
 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće je suglasno sa zahtjevom vlasnika caffe bara "Zdenac" za produljenje radnog 

vremena lokala za dane 24. i 31. prosinca 2011. godine. Suglasnost je proslijeñena 
Odjelu za poduzetništvo.  

• Potrebno je dogovoriti termin održavanja predavanja udruge za razvoj ekologije i 
energetike o korištenju električne energije, plina, te o protupožarnoj zaštiti.  Takoñer 
je potrebno dogovoriti predavanje udruge stanara o etažiranju. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da 
će se izvršiti traženo rušenje dimnjaka u ulici Luki.  

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor "HEP"-a u kojem se navodi da je stup u ulici Luki 
tehnički ispravan, ali dotrajao. Zamjena će se izvršiti u prioritetnom roku kroz plan 
održavanja niskonaponske nadzemne zračne mreže. Potrebno je uputiti dopis u 
kojem se predlaže da se navedeno realizira početkom 2012. godine. 

• Vijeće je uputilo dopis OGU za komunalni sustav u kojem predlaže da se oglasni 
panoi postave na sljedeće lokacije u MO Mlaka: 
- na početku ulice Milutina Barača 
- na križanju ulica Podmurvice i V. P. Širole 
- na donjem platou parka Mlaka 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za samoupravu u kojem se navodi da će se 
dio potreba za investicijsko održavanje nastojati realizirati u 2012. godini.  

 
AD 3 
 

• Vijeće je odlučilo da odustaje od izdavanja Biltena u 2011. godini. 
 

 
  
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Martina Jerković Ivo Simper, prof. 
 


