
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  29.09.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

3. sjednica VMO Mlaka održana je  29.09.2010. (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 
- Sergio Terpić, član VMO. 
-     Lorena Vukelić 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO. 
 
 
Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o aktivnostima Vijeća izmeñu dvije sjednice. 
2. Rasprava o Programu rada VMO Mlaka za 2011. godinu. 
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 aktivnostima Vijeća izmeñu dvije sjednice. 
Zbog kratkoće roka natječaja Odjela za kulturu, kao što je dogovoreno na prethodnoj sjednici, 
radna skupina održala je dva sastanka i napisala Programe  iz područja kulture i to: 
1. Cvjetna priča Mlake 
2. Sačuvajmo kulturno-povijesnu baštinu Mlake 
3. Od Peruna do Vida 
4. Koncert mandolinističkog zbora. 
 
U suradnji sa sajmom Florijana 21. rujna 2010. organizirano je predavanje dipl. ing. agronomije 
Anite Krišković na temu „Priprema zemlje i biljaka za prezimljavanje, te jesenska sadnja“. Svim 
sudionicima akcije izbora „Naj okućnica i balkona“ poslani su pozivi, a polijepljeni su i plakati. 
Okupljeni grañani dobili su korisne savjete, te sadnice maćuhica. 
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Zaključak: 

• Jednoglasno je usvojeno Izvješće o aktivnostima Vijeća izmeñu dvije sjednice. 

 
AD 2 
 
Vijeće MO Mlaka raspravljalo je o predstojećim aktivnostima za sljedeću godinu. Budući da je rok 
za predaju programa iz područja sporta, poduzetništva i ekologije 07.10.2010. odlučeno je da će 
se prvenstveno donijeti navedeni programi, a o programima iz područja samouprave će se 
raspravljati na radnim sastancima, a konačna odluka donijeti na sljedećoj sjednici.  
 

Zaključak: 
• Program iz područja sporta, kao i prethodnih godina, bit će Šahovski turnir polaznika 

cjelogodišnje škole šaha.  Vijeće će takoñer nastojati okupiti ekipe za sudjelovanje u 
natjecanjima mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida. Koordinator za sport bit 
će član vijeća gdin Sergio Terpić. 

• Program iz područja poduzetništva, kao i prethodnih godina bit će akcija „Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon iprozor“.   

• Program iz područja ekologije – povodom „Dana planete Zemlje“ (22.04.) održat će 
se akcija čišćenja zelene površine u Zvonimirovoj ulici  sjeverno od k. br. 14 do 18.  

• Program iz područja zdravstva obuhvaća mjerenje tlaka i šećera u krvi 4 puta 
godišnje, predavanje udruge „Pacijent danas“ o pravima pacijenata i sl. , te 
predavanje udruge „Zdravnica“ o prevenciji i sprječavanju nastanka bolesti (alergija, 
pretilosti, osteoporoze i sl).  

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

Zaključak: 
• Vijeće je donijelo odluku da će se preostali iznos nakon realizacije prioriteta za 2010. 

godinu od 15.874,00 utrošiti na sanaciju zida u ulici Podmurvice 46. Na taj način 
riješit će se molba grañana navedene zgrade, koji su uputili dopis za hitnu sanaciju. 
Izvidom na terenu zaključeno je da je zahtjev opravdan. Takoñer će se predložiti 
nastavak sanacije zida u ulici Luki 5 (djelomično saniran prioritetima za 2010. ). 

 
• Vijeće prihvaća informaciju o pozitivnom odgovoru Rijeka Prometa na zahtjev za 

obilježavanje raskršća ulica V. P. Širole (znakom zabrane prometa u jednom smjeru) i 
ulice Podmurvice (znakom obaveznog skretanja u lijevo).    

 
• Gdin Vugrinović iz ulice I. Sušnja 2, zatražio je od MO Mlaka preseljenje vodomjera 

na lokaciju bližu zgradi. Vijeće je uvidom u dokumentaciju utvrdilo da je dopis prošle 
godine  proslijeñen „Vodovodu i kanalizaciji“, te je na njega odgovoreno da je zahvat 
uvršten u Program voda 3. Temeljem navedenog, Vijeće smatra da je time zahtjev 
konzumiran. 

 
AD 4 
 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Lorena Vukelić Ivo Simper, prof. 
 


