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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  24.02.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

25. sjednica VMO Mlaka održana je 24.02.2012. (petak) 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 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 24. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Financijskog plana za 2012. godinu. 
2. Predstojeće aktivnosti Vijeća u ožujku. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2012. godinu.  

 
AD 2 

 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku: 

a) Likovna radionica za odrasle 
b) Dan žena 

 
Zaključak: 
 

2a)  
• Gdin Vladimir Provči će voditi besplatne Likovne radionice za odrasle – "Osnove 

tehnike slikarstva" u trajanju od 2 školska sata jednom tjedno.  
• Vijeće je osiguralo potreban materijal za radionicu. 
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• Poziv zainteresiranim grañanima uputit će se putem plakata, objavom u medijima, na 
web stranici MO Mlaka, te portalu "Moja Rijeka". 

• Tajnica će prikupljati ponude do 9. ožujka ili do popunjenja grupe. 
 
2b) 

• Proslava Dana žena održat će se u srijedu 7. ožujka s početkom u 18 sati. 
• Potrebno je dogovoriti kulturni program (nastup gitarista i izložbu slika), nabaviti 

domjenak i ruže. 
• Dogañaj će se najaviti plakatima, objavom u medijima, na web stranici MO Mlaka, te 

portalu "Moja Rijeka". 
• Vijeće će u dogovoru s MO Sveti Nikola i Turnić organizirati otvorenje izložbe slika s 

Likovne kolonije "Rijeka Mlaka 2011" koja će se održati u dvorani MO Turnić 8. 
ožujka. 
 

AD 3 
 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za urbanizam - kopiju katastarskog i 

gruntovnog plana iz kojeg je vidljivo da je zid u ulici M. Barača upisan kao javno 
dobro. Budući da se kamenje iz navedenog zida odronjava na pločnik, dopis će se 
proslijediti u OGU za komunalni sustav. 

• Predsjednik VMO g. Ivo Simper prisustvovao je 21.02.2012. godine sastanku s 
predstavnicima Hrvatskih cesta, MUP-a, Autotroleja, te VMO Sveti Nikola na kojem su 
razmatrane mogućnosti izgradnje novih autobusnih stanica u navedenim mjesnim 
odborima. U raspravi je utvrñeno da postoje tehničke predispozicije za izgradnju 
autobusne stanice kod parka Crvenog križa, ali bi zbog obimnosti financijskih 
sredstava projekt trebao realizirati Grad Rijeka tj. OGU za komunalni sustav. 
Predsjednik je zatražio službeno očitovanje i zaključak sa sastanka nakon kojeg će 
Vijeće donijeti odluku o daljnjim postupcima. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Povjerenstva za odabir projekata u okviru 
Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2012. godinu u kojem se navodi da 
Projekt VMO Mlaka pod nazivom "Napravimo školski park zajedno" nije prihvaćen.  

• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za samoupravu u kojem se od svih Vijeća traži 
prijedlog barem jednog povjerenika civilne zaštite. Rok za dostavljanje prijedloga je 
31.03.2012., pa će Vijeće donijeti odluku na sljedećoj sjednici. 

 
AD 4 
 

• Tajnica će dogovoriti sastanak s gdinom Leom Kurilićem iz Rijeka Prometa u 
ponedjeljak 27.02.2012. u 14 h u dvorani MO Mlaka, a potom slijedi izlazak na teren. 
Tema:  

a) realizacija prioriteta za 2011. i 2012. godinu 
b) komunalna oštećenja za sanaciju iz redovnog održavanja 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


