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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  04.06.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 32. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

32. sjednica VMO Mlaka održana je 04.06.2012. (ponedjeljak) 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 
- Marin Filčić 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 31. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Ostavka zamjenice predsjednika VMO Mlaka.  
2. Predstojeće aktivnosti u lipnju. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Gña Irena Grubiša dostavila je Vijeću ostavku na dužnost zamjenice predsjednika, kao i članice 
VMO Mlaka. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće prima na znanje ostavku gñe Irena Grubiša, zamjena člana Vijeća izvršit će 

se nakon primitka službenog dopisa HNS-a o imenovanju novog člana. 
 

AD 2 
 
Vijeće je u lipnju planiralo realizaciju programa "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 
Prikupljeno je 30  prijava i to   16 u kategoriji okućnica, 7 u kategoriji balkona i 7 u kategoriji 
prozora. Svim kandidatima podijeljene su sadnice. Dio kandidata je dostavio fotografije putem CD-
a ili mailom, a ostale je potrebno fotografirati. Podjela nagrada i priznanja pobjednicima održat će 
se 20.06.2012. 
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Zaključak: 
 
• Komisija u sastavu Elena Dorčić-Spatola, Dolores Mlinarek i Marin Filčić odabrat će 

fotografije koje će  se isprintati i izložiti u dvorani MO Mlaka, te odrediti pobjednike i 
novčane iznose nagrada po kategorijama (u ukupnom iznosu od 1.200,00 kn). 

• Svim nagrañenima će se dodijeliti priznanja, a učesnicima zahvalnice za 
sudjelovanje. 

• Potrebno je dogovoriti nastup pjesnikinje Ljubice Kolarić Dumić, te postaviti izložbu 
slika polaznika Likovne radionice za odrasle. 
 

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 dopis Rijeka Prometa u kojem se navodi da će se tijekom 
lipnja izvršiti zamjena semaforskih ureñaja na raskrižjima Krešimirova - M. Barača i 
Zvonimirova – R. Benčića. Pritom će se produljiti trajanje zelenog svjetla na 
pješačkom prijelazu preko Krešimirove ulice sa sadašnjih 9s na 14s, kao i na 
prijelazu Zvonimirove sa 9s na 16s.  

 
AD 4 
 

• Potrebno je uputiti dopis OGU za komunalni sustav u kojem se traži postavljanje 5 
košarica za smeće u parku u Zvonimirovoj ulici južno od Elektrotehničke škole. Uz 
dopis treba priložiti postojeći izvod iz Zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da se radi o 
čestici u vlasništvu Grada Rijeke.  

• Potrebno je dogovoriti sastanak s Rijeka Prometom na temu: Realizacija prioriteta za 
2012. godinu, te reklamacija na sanaciju pločnika u ulici Luki kod. k. br. 17.  
 

 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


