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Rijeka,  27.11.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 39. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

39. sjednica VMO Mlaka održana je 27.11.2012. (utorak) s početkom u 18:00 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 38. 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. Izvješće o programima realiziranim u studenome. 
3. Pripreme za aktivnosti u prosincu. 
4. 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 prima na znanje informaciju  o sastanku  predsjednika VMO s OGU za kulturu 
kojem su prisustvovale  voditeljica direkcije Helena Semion Tatić i savjetnica za 
kazališnu i scensku djelatnost Višnja Višnjić-Karković. Upoznao ih je s aktivnostima  
MO Mlaka iz područja kulture,  te im uručio primjerak dokumentarnog filma "Mlaka - 
pogled u prošlost" i suvenire Mlake.  

• Vijeće prihvaća na znanje  odgovor OGU za urbanizam na upit o vlasništvu 5-
metarskog zida u ulici Podpinjol u kojem se navodi da se isti nalazi na zemljištu u 
vlasništvu Grada Rijeke. Rušenje zida i ureñenje parkirnih mjesta predložit će se  kao 
prioritet za 2014. godinu. 
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• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za samoupravu u kojem se navodi način 
korištenja sredstava poticaja na donacije i mogućnost njihovog prebacivanja u 
sljedeću godinu.  

• Vijeće prihvaća na znanje dopis OGU za samoupravu u kojem se navodi da mjesni 
odbori nisu registrirani za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti, te da su 
vijećnici volonteri i vijeća ne mogu samostalno birati izvoñače radova. Procedura 
davanja koncesije odreñenom društvu, kao i odabir izvoñača definirani su zakonskim 
aktima. Vijeće ima mogućnost davati primjedbe na iznose troškova radova prilikom 
obrade prijedloga prioriteta, kao i pratiti izvoñenje radova i dobiti uvid u troškove 
radova u OGU za kom. sustav. 

• Vijeće prihvaća zahtjev gñe Olivere Pešut za uklanjanje dotrajalog stabla ispred 
zgrade Podmurvice 38, jer postoji opasnost od urušavanja. Zahtjev s fotografijom će 
se proslijediti u OGU za komunalni sustav, a potrebno je i ponoviti zahtjev za 
orezivanje bora u ulici Podmurvice 4. 
 

AD 2 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća Izvješće o programima realiziranim u studenome: 
• Započela je realizacija programa "Kartoline s Mlake" – napravljena su 2 plakata 

formata A3 (brojka od 317000 emigranata i "Hotel emigranti" – s fotografijom nekad i 
sad) svaki u tiraži od 100 primjeraka. Plakati su polijepljeni po centru Rijeke, Mlaki, 
autobusima javnog gradskog prijevoza, te distribuirani svim mjesnim odborima s 
ciljem upoznavanja šireg broja grañana s bogatom kulturnom baštinom Mlake.  

• U okviru programa "Mlaka - za tebe" 22.11.2012. održano je predavanje predsjednika 
udruge "Eko Kvarner" gdina Vjerana Piršića na temu: "Da li je nužno da nas 
industrija zagañuje i ako ne, zašto to ipak radi?". Zanimljivom i poučnom predavanju 
s prezentacijom primjera rješenja navedenog problema u Švedskoj pratilo je 30-tak 
grañana. Nakon predavanja gdin Piršić je odgovarao na pitanja vezana za lokalni 
problem rafinerije na Mlaki. 

• VMO Mlaka je u suradnji s mjesnim odborima Sveti Nikola i Turnić provelo 
humanitarnu akciju za potrebe Socijalne samoposluge Rijeka "Sutra i ja mogu trebati 
pomoć". Akcija je trajala od 19. do 23. studenoga. Članovi vijeće i volonteri dežurali 
su u dvorani MO Mlaka u vremenu od 10 do 12, te 17 do 19 sati, te u Frizerskom 
salonu "In" i OŠ "Podmurvice". Prikupljeno je ukupno pola tone prehrambenih 
proizvoda s duljim rokom trajanja (brašno, šećer, ulje, konzerve i sl.), te higijenskih 
potrepština.  
 

AD 3 
 
Vijeće je u prosincu planiralo realizaciju sljedećih programa: 

a) "Doček sv. Nikole" 
b) "Mlaka - za tebe"  
c) "Ususret Božiću" 

 
Zaključak: 

 
• U tijeku je prikupljanje prijava djece predškolskog uzrasta s područja Mlake uz 

participaciju od 20,00 kn po djetetu. U nedjelju 02.12. s početkom u 11 sati počinje 
program u OŠ "Podmurvice" – predstava Ri Teatra "Čarobni šešir", a nakon toga sv. 
Nikola dijeli poklone. 

• U okviru programa "Mlaka - za tebe" 06.12. će se organizirati predavanje Velida 
ðekića o industrijskoj povijesti Mlake, a 18.12. će Vladimir Provči održati predavanje 
o kulturi Rusina i Ukrajinaca. 

• 13.12. će se održati program "Ususret Božiću" uz nastup zbora "Studentski vokalni 
studio Rijeka". 
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AD 4 
 

• 11.12. u MO Turnić organizirat će se druženje volontera koji su sudjelovali u 
humanitarnoj akciji za potrebe Socijalne samoposluge Rijeka "Sutra i ja mogu trebati 
pomoć". 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


