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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  25.01.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

24. sjednica VMO Mlaka održana je 25.12.2012. (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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić 
 
Usvajanje zapisnika s 23. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2011. godinu. 
2. Izvješće o aktivnostima realiziranim u prosincu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja godišnje Izvješće o radu za 2011. godinu.  

 
AD 2 

 
Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o aktivnostima realiziranim u 

prosincu: 
1. Doček Svetog Nikole 
2. Likovna radionica 
3. Izložba "Mlaka – pogled u prošlost" (program Sačuvajmo kulturnu baštinu  

Mlake) 
4. Ususret Božiću 
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AD 3 
 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće je zaprimilo dopis OGU za urbanizam i kopiju katastarskog plana na kojem je 

potrebno ucrtati poziciju zida u ulici M. Barača kako bi mogli utvrditi vlasništvo i 
zatražiti njegovu sanaciju. Nakon izlaska na teren ucrtana je pozicija zida i poslana u 
OGU za urbanizam. 

• Vijeće je prihvatilo molbu vlasnika Caffe bara "Tor", Podpinjol 43 za produljenje 
radnog vremena za 31. prosinca zbog proslave Nove godine. Suglasnost je 
proslijeñena Odjelu za poduzetništvo. 

• OŠ "Podmurvice" dostavila je suglasnost za postavljanje rasvjetnog tijela na zgradu 
Škole. Suglasnost je proslijeñena Energu. 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za komunalni sustav upućen u OGU za 
urbanizam kojim se traži realizacija stavke komunalnog prioriteta MO Mlaka za 2012. 
godinu: "Izrada studije povijesnog parka Mlaka". 

• Vijeće prihvaća zahtjev gdina Tihomira Vrbanca za korištenje dvorane MO Mlaka 
30.01.2012. od 17 do 20 sati uz plaćanje naknade za sastanak simpatizera Majstorske 
joge. 

 
AD 4 
 

• 18. siječnja u dvorani MO Mlaka održana je debata učenika OŠ "Podmurvice" na 
temu: "Republika Hrvatska treba ili ne treba postati članicom Europske unije. 

• 01.02.2012. u Slovenskom domu "Bazovica"  otvorit će se izložba radova s Likovne 
kolonije "Rijeka Mlaka 2011". Svim učesnicima će se podijeliti zahvalnice za 
sudjelovanje. 

• Gdin Vladimir Provči održavat će besplatne likovne radionice za odrasle u dvorani 
MO  Mlaka. Potrebno je putem plakata i obavijesti medijima pozvati zainteresirane 
grañane. 

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

• Nedavno je započeo s radom club "Kalypso" u ulici Luki 19. Vijeće je dobilo pritužbe 
nekolicine grañana o povremenom prekoračenju uobičajene razine buke. Potrebno je 
utvrditi tko je vlasnik navedenog objekta, pozvati ga na sastanak Vijeća i ukazati na 
problem, te ga nastojati riješiti na obostrano zadovoljstvo. 

 
 
  
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


