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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  11.07.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 33. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

33. sjednica VMO Mlaka održana je 11.07.2012. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Marin Filčić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 32. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Zamjena člana Vijeća MO Mlaka i svečana Izjava novog člana. 
2. Izbor zamjenika predsjednika VMO Mlaka. 
3. Izvješće o programima realiziranim u lipnju. 
4. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu. 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
6. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je zaprimilo zahtjev za zamjenu člana Vijeća MO Mlaka, budući je članica imenovana s 
liste HNS-LS Irena Grubiša podnijela ostavku na navedenu dužnost. HNS predlaže Marina 
Filčića iz Rijeke, Zvonimirova 16 kao kandidata s liste za članove VMO Mlaka. 
 

Zaključak: 
• Čitanjem i potpisivanjem svečane izjave započeo je mandat Marina Filčića kao 

člana VMO Mlaka. 
 
AD 2 
 

Zaključak: 
 

• Izbor zamjenika predsjednika VMO Mlaka proveden je tajnim glasanjem svih članova 
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vijeća.  
• Marin Filčić je dobio 3 glasa, a Elena Dorčić-Spatola 2 glasa. 
• Većinom glasova za zamjenika predsjednika VMO Mlaka izabran je Marin Filčić. 

 
AD 3 
 
Vijeće prihvaća Izvješća o programima realiziranim u lipnju: 
a)  Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 
b)  Ekološka akcija čišćenja zelene površine južno od ulice Luki 
 

Zaključak: 
 

1a)  
• 20. lipnja u dvorani MO Mlaka održana je završna svečanost akcije „Birajmo 

najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2012“. Za nagrade je konkuriralo 16 okućnica, 7 
balkona i 7 prozora. Fotografije svih učesnika postavljene su na panoe. Pjesnikinja 
Ljubica Kolarić-Dumić recitirala je svoje pjesme o cvijeću. Polaznici Likovne 
radionice za odrasle izložili su svoje radove. 

• Nagrañeni su:  
Najljepše okućnice: 
Stanari Podpinjol 31a    200,00 kn 
Stanari Luki 32               200,00 kn 
Ksenija Marion Kesić, Luki 28  200,00 kn 
Slovenski dom "Bazovica", Podpinjol 43 200,00 kn 

 
 Najljepši balkoni: 
 Nikolina Velnić, Zvonimirova 18  100,00 kn 
 Vera Turina, Zvonimirova 18  100,00 kn 
 
 Najljepši balkoni: 
 Biserka Lamza, G. Duella 6  100,00 kn 

Ružica Ivić-Horvat, Luki 12  100,00 kn 
 

• Svim učesnicima su podijeljene zahvalnice, a OGU za poduzetništvo je donirao 
svakom po sadnicu svijeća. 

• Troškovi 
 Poklon bonovi        800,00 kn (financira OGU za poduzetništvo) 
 Poklon bonovi        400,00 kn (MO Mlaka) 
 

1b)  
• U subotu 30.06.2012. Vijeće je organiziralo akciju čišćenja zelene površine južno od 

ulice Luki. Sudjelovalo je 20 volontera, te 2 djelatnika "Gumiservisa". Uklonjene su 
velike količine krupnog otpada, a "Čistoća" je dopremila 3 baje. Korištene su 
rukavice preostale od prethodne akcije čišćenja Zvonimirove 12, a iz sredstava 
reprezentacije utrošeno je  148,36 kn na sendviče i sokove. 
 

AD 4 
 
Predsjednik Vijeća Ivo Simper upoznao je vijećnike s Izvješćem o realiziranim komunalnim 
prioritetima MO Mlaka za 2011. godinu. Takoñer je iznio zaključke sa sastanka s Rijeka Prometom 
održanim 10.07.2012. na kojem je dogovarana realizacija prioriteta za 2012. i 2013. godinu.     
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća Izvješće na znanje. 
• Rijeka Promet će do kraja tjedna provjeriti da li ima preostalih slobodnih sredstava iz 

2011. godine. 
• Realizacija prioriteta za 2012. godinu je usporena, postavit će se zaštitna ograda na 
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zidu pored zgrade Podmurvice 28, dok će izrada idejnog projekta i ishoñenje 
lokacijske dozvole za izgradnju stubišta od ulice Franje Čandeka do parkirališta 
zapadno od k. br. 23 najvjerojatnije biti prebačena na sljedeću godinu. 

• Proanalizirani su svi prijedlozi prioriteta za 2013. godinu. Rijeka Promet će nastojati 
manje komunalne zahvate (ureñenje stepenica i rukohvata u Zvonimirovoj 12, 
ureñenje nekoliko parkirnih mjesta u uz stepenice kod OŠ "Podmurvice", nastavak 
postavljanja zaštitnih rešetki s desne strane ulice Podmurvice i nastavak 
postavljanja ograde uz zgradu V. P. Širole 8) realizirati sredstvima redovnog 
održavanja, a sredstvima MO Mlaka  napraviti prilaznu rampu od vrha stepenica do 
OŠ "Podmurvice". 

• Rijeka Promet prihvaća reklamaciju na izvedbu radova na asfaltiranju pločnika ispred 
zgrade Luki 17, te će izvršiti popravak. 

• Budući da je Rijeka Promet odbio zahtjev VMO Mlaka za iscrtavanje parkirnih mjesta 
u ulici G. Duella i predložio uvrštenje navedenog u prioritete MO, upućen je e-mail s 
upitom o cijeni. 

• VMO Mlaka je zaprimilo negativan odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za 
uvrštenje izgradnje autobusnog ugibališta kod Parka Crvenog križa u Plan izgradnje 
javnih cesta i površina. U odgovoru se predlaže da MO Mlaka u prioritete za 2013. 
godinu uvrsti stavku "Tehnička priprema za izgradnju autobusnog ugibališta u 
Zvonimirovoj ulici kod Parka Crvenog križa". Upućen je e-mail Rijeku Prometu kojim 
se traži procjena sredstava potrebnih za navedeni zahvat kako bi Vijeće moglo 
donijeti odluku o opravdanosti izgradnje nove autobusne stanice. 

 
AD 5 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor ZZJZ na zahtjev za uništavanje glodavaca u blizini 
napuštene zgrade "Kovine" (Luki 56a). Izvidom je evidentirano da se unutar 
navedene zgrade nalazi otpad, a u okolišu iste aktivna rupa. Stanari okolnih zgrada 
potvrdili su prisustvo glodavaca na ovom području. Upućen je zahtjev "Dezinsekciji" 
za  provoñenje mjera deratizacije u okolišu napuštene zgrade, kao i u drvarnicama u 
neposrednoj blizini. 

• Vijeće prihvaća na znanje negativan odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za 
postavljanje horizontalne oznake zabrane zaustavljanja i parkiranja pored šahti za 
vodu na pločniku V. P. Širole 8. U obrazloženju se navodi da na području grada 
Rijeke ima puno raznih šahti, pa se problem ne može rješavati označavanjem 
zabrane parkiranja. Kopija dopisa će se poslati gdinu Mirku Koliću koji je tražio 
navedeni zahvat. 

• Vijeće je zaprimilo molbu gdina Borisa Ivančića za premještaj 2 kontejnera za kućni 
otpad s lokacije R. Picovicha 15 na adekvatniju poziciju, jer se nalaze na zavoju i 
nizbrdici, te predstavljaju opasnost. Zahtjev će se proslijediti "Ćistoći". 

• Vijeće je zaprimilo molbu za rušenje stabla bukve iza zgrade G. Duella 8, jer 
onemogućava rast ostalih stabala. Vijeće smatra zahtjev neopravdanim.  

• Vijeće je zaprimilo poziv HEP-a na prezentaciju projekta izvoñenja radova na izmjeni 
kabelskih vodova koja će se održati 12.07.2012. u zgradi HEP-a V.C. Emina 2 u 9 sati. 
Sastanku će prisustvovati zamjenik predsjednika MO Mlaka Marin Filčić. 

 
AD 6 
 

• Temeljem učestalih žalbi stanara Zvonimirove 18 na lupanje šahte na kolniku ispred 
autobusne stanice, uputiti će se mail "VIK"-u i tražiti učvršćivanje navedene šahte.  
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Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


