
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  18.04.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 28. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

28. sjednica VMO Mlaka održana je 18.04.2012. (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 
- Ania Škrobonja 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 27. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o realizaciji programa Majčin dan.i Dani MO. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o pripremama za realizaciju programa: 
a)  Majčin dan 
b)  Dani MO 
 

Zaključak: 
 

1a) 
• U dogovoru s OŠ "Podmurvice" organizirat će se natječaj za izbor najboljeg 

literarnog rada na temu "Majčin dan i Dan obitelji".  
• Stručna komisija odabrat će dva najbolja rada, koja će se pročitati na proslavi Dana 

MO, a autore nagraditi prigodnim poklonom (pribor za pisanje i sl.) 
 
1b) 

• 03.05. u 17:30 sati održat će se svečana sjednica  - proslava Dana MO Mlaka koja 
obuhvaća sljedeće aktivnosti: 
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- Podjela medalja pobjednicima Šahovskog turnira 
- Dodjela nagrada za najbolji literarni rad natječaja "Majčin dan i Dan obitelji" 
- Otvorenje izložbe radova polaznika "Likovne radionice za odrasle" 
- Prezentacija "Suvenira Mlake" 
- Prva projekcija filma "Mlaka – pogled u prošlost" 
 

• 07.05. u 18 sati mr. sc. Vesna Šušnić iz ZZJZ održat će predavanje na temu: "Izlijmo 
vodu da nas ne bodu - uloga grañana u suzbijanju komaraca". 

• 16.05. u 18 sati mr.  Nevenka Skendžić iz udruge "Pacijent danas" održat će 
predavanje na temu "Zdravstveni turizam u PGŽ". 

• Gña Ania Škrobonja i zamjenica predsjednika Irena Grubiša upoznale su Vijeće s 
pripremama za "Likovnu koloniju Mlaka 2012" koja će se održati 12. svibnja u parku 
Mlaka. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje informaciju o sudjelovanju na sportskim natjecanjima 
mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida u disciplinama boćanje i briškula-trešeta. 

• Vijeće prihvaća na znanje informaciju o prijavama za prijedloge komunalnih prioriteta 
za 2013. godinu koji se zaprimaju od 4. do 23. travnja. 2012. Rok za usvajanje je 10. 
svibnja. 

• Vijeće je zaprimilo dopis Hrvatskih cesta (zapisnik sa sastanka održanog 21.02.2012.) 
u vezi odreñivanja autobusnog stajališta pored parka Crvenog križa. Utvrñeno je da u 
važećem prostornom planu Grada Rijeke nije definirana pozicija autobusnog 
stajališta (ugibališta) na dijelu državne ceste D8 u Zvonimirovoj ulici. Budući da je za 
izvedbu ugibališta potrebno izvesti projektnu dokumentaciju Vijeće će proslijediti 
dopis Odjelu za komunalni sustav. 

• Vijeće prihvaća molbu vlasnika caffe bara "098" gdina Josipa Radoševića za hitno 
uklanjanje tzv. "Eko otoka" ispred navedenog lokala u ulici F. Čandeka 23b. 
Kontejner nema prvobitnu funkciju, već je prepun smeća koje se ne prazni. Zahtjev je 
proslijeñen "Čistoći" koja je navedeni kontejner uklonila. 

• Vijeće je zaprimilo odgovor Odjela za kom. sustav na zahtjev za sanaciju odrona zida 
u ulici M. Barača. Rijeka Prometu će se izdati nalog za uklanjanje odronjenog 
kamenja s nogostupa. Budući se radi o odronu s pokosa željezničke pruge, OGU za 
kom. sustav će dopis i zahtjev Vijeća proslijediti nadležnoj službi u Hrvatskim 
željeznicama. Kopija dopisa će se proslijediti gdinu Seadu Mahmutoviću koji je 
uputio navedeni zahtjev. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor Odjela za komunalni sustav u kojem se navodi da 
će se traženi priključak za struju u parku Mlaka privremeno postaviti za potrebe 
održavanja manifestacije "Oživimo park Mlaka". Vijeće može tražiti trajni priključak iz 
sredstava komunalnih prioriteta. 

• Vijeće prihvaća molbu pikado kluba "Play darts" i vlasnika caffe bara "Zdenac" 
Renata Orende u čijem prostoru u ulici Luki br. 14a klub djeluje za podršku u 
realizaciji postavljanja unutarnje terase. Vijeće će uputiti vlasniku pismo podrške. 

• Vijeće prihvaća na znanje informaciju o prijavama za sudjelovanje u akciji "Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor" koje se primaju od 16. travnja do 4. svibnja. 
Akciju će voditi članica vijeća Elena Dorčić-Spatola. 

• OGU za komunalni sustav uputio je svim Vijećima dopis kojim se traži dostavljanje 
potencijalnih lokacija za dovoñenje i igru pasa, te druženje njihovih vlasnika. Vijeće 
je odlučilo da će se predložiti Park Crvenog križa (izmeñu trafo stanice i skloništa) i 
zapadni dio donjeg dijela Parka Mlaka pod uvjetom da se površina ne ograñuje, već 
uredi i opskrbi potrebnim sadržajima.  
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• Vijeće prima na znanje informaciju Udruge stanara o tiskanju knjige „Vodič s 
korisnim savjetima za sigurno i kvalitetno stanovanje“, ali ne raspolaže sredstvima 
za njihovu kupovinu. 

 
AD 3 
 
Vijeće MO Mlaka prijavilo se na sudjelovanje u akciji "Zelena čistka" koja se održava u subotu 21. 
travnja 2012. godine na teritoriju cijele Hrvatske. Budući da je Vijeće donijelo 2 programa iz 
područja ekologije, bilo je planirano da se Program čišćenja okoliša Elektrotehničke škole realizira 
u sklopu navedene "Zelene čistke", a Program čišćenja zelene površine u ulici Luki od k. br. 5 do 
19 u subotu 28. travnja. OGU za urbanizam i ekologiju je u meñuvremenu donio odluku da za 
akcije u okviru "Zelene čistke" neće dodijeliti rukavice i marende, te da će svakom mjesnom 
odboru financirati samo jednu ekološku akciju.  
 

Zaključak: 
 

• Vijeće je zbog nepostojanja uvjeta za kvalitetan i siguran rad volontera, a naročito 
učenika otkazalo akciju 21. travnja. 

• Akcija čišćenja okoliša Elektrotehničke škole realizirat će se u subotu 28. travnja s 
početkom u 10 sati – odgovorna osoba zamjenica Predsjednika VMO Mlaka Irena 
Grubiša. 

• Potrebno je naručiti 3 baje, 40 pari rukavica i 40 marendi.  
• Akcija čišćenja zelenih površina u ulici Luki se otkazuje zbog nedostatka sredstava. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


