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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-16/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  12.09.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 35. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

35. sjednica VMO Mlaka održana je 12.09.2012. (utorak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Marin Filčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Rasprava o Programu rada za 2013. godinu. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
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 komunalni sustav na zahtjev za 
postavljanje košarica na ureñenoj zelenoj površini ispod Elektrotehničke škole u 
Zvonimirovoj 12. U njemu se navodi da je dio površine u vlasništvu Grada Rijeke, no 
u naravi se radi o ograñenom okolišu Škole koja je u katastru navedena kao korisnik 
zemljišta. Postojanje markantnog ulaza s vratima na strani ulice naznačuje da nije u 
pitanju javna zelena površina čije je održavanje u nadležnosti   OGU za kom. sustav. 
Temeljem navedenog postavit će se jedan koš većih dimenzija na javnu površinu kod 
ulaza u okoliš Škole. Takoñer se navodi da bi se u dogovoru sa Školom mogao 
odvojiti južni dio okoliša i prenamijeniti u javnu površinu, te urediti sredstvima 
prioriteta MO Mlaka. U tom slučaju potrebno je ukloniti ulazna vrata i potpuno 
isključiti iz upotrebe prilazno stubište postavom ograde. To izuzetno strmo stubište 
nikakvim se zahvatom (postavom rukohvata i sl.) ne može preurediti da bi bilo 
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sigurno za korištenje. Potrebno je dogovoriti sastanak sa Školskim odborima i 
dogovoriti uklanjanje ulaznih vrata. 

• Vijeće prihvaća na znanje informaciju OGU za komunalni sustav koji je uklonio 
osušeni cedar ispred zgrade G. Duella 8, dok je stablo koprivića iza G. Duella 8 lijepo, 
zdravo i hortikulturno vrjednije od okolnih čempresa i drugih stabala, te ga nemaju 
namjeru uklanjati. Orezane su grane nagnute nad privatni vrt  i po potrebi će se dalje 
intervenirati. Potrebno je obavijestiti gdina Hubjana koji je tražio uklanjanje stabla. 

 
AD 2 
 
Članovi Vijeća su upoznati s Uputama za izradu programa rada za 2013. godinu. Rok za predaju 
programa je 15. listopada 2012. godine. Povjerenstvo za ocjenu programa će (najkasnije do 20. 
studenog 2012. godine) izvijestiti Vijeća o prihvaćenim prijedlozima i odobrenim iznosima za 
pojedini program. Na osnovu povratne informacije od strane OGU za mjesnu samoupravu Vijeća 
su dužna najkasnije do 20. prosinca 2012. godine donijeti Program rada i Financijski plan za 2013. 
godinu. 

• Članovi Vijeća su raspravljali o aktivnostima u sljedećoj godini: 
• Vijeće će prijaviti na natječaj OGU za kulturu programe "Kartoline s Mlake" i 

"Likovna kolonija 2013" 
• Od Odjela za sport tražit će se financiranje Šahovskog turnira 
• Od OGU za urbanizam i ekologiju tražit će se financiranje ekološke akcije (rukavice i 

marende za 40 ljudi) 
• Od OGU za poduzetništvo tražit će se poklon bonovi za akciju "Birajmo najljepšu 

okućnicu, balkon i prozor" 
• Od OGU za zdravstvo tražit će se financiranje akcija mjerenja tlaka i šećera i krvi 
• Od OGU za samoupravu tražit će se financiranje programa "Dan žena", "Majčin dan i 

Dan obitelji", "Dani MO", "Likovna radionica za odrasle", "Doček sv. Nikole" i 
"Ususret Božiću". 
 

AD 3 
 

• 12.09.2012. održan je sastanak na terenu kojem su prisustvovale gñe Ivana Parac i 
Lucija Bagić iz OGU za komunalni sustav. Utvrñeno je da zelena površina izmeñu TC 
"Andrea" i nebodera F. Čandeka 23b nije u vlasništvu Grada Rijeke, te je potrebno 
pronaći zamjensku lokaciju. Vijeće je odlučilo urediti zapušteni dio parka u 
Zvonimirovoj 12 (južno od Elektrotehničke škole) na način da se raščisti zelenilo, 
ukloni postojeći podest, te betonira ravna površina i postavi zaštitna ograda.  
 

 
 
Sjednica je završila u 22:00 sata. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


