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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  28.03.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 43. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

43. sjednica VMO Mlaka održana je 28.03.2013. (četvrtak) 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 42. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u ožujku. 
2. Predstojeće aktivnosti Vijeća u travnju. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 
 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o programima realiziranim u 
ožujku: 
a) Dan žena 

Svečano je obilježen uz podjelu ruža i kulturno-umjetnički program. Pjesnikinja 
Ljubica Kolarić Dumić predstavila je svoju novu zbirku poezije "Vijenac od 
čekanja". U glazbenom dijelu nastupili su gitaristi Marin Filčić i Marko Mavrinac.  
 

b) Likovna radionica za odrasle 
Prošlogodišnja grupa nastavlja s radom – dva sata petkom popodne i utorkom 
ujutro, a u tijeku je prikupljanje prijava novih polaznika. 

 
AD 2 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u travnju: 
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a) Sastanak s ovlaštenim predstavnicima suvlasnika zgrada 
b) Ekološka akcija čišćenja padine i zelene površine ispod Zvonimirove ulice 
c) Dani MO 

 
Zaključak: 

2a)  
 

• Ovlaštenim predstavnicima većih zgrada će se uputiti poziv za sastanak koji će se 
održati u četvrtak 25. travnja u 19 sati.  
  
2b) 

• Planirano je da se akcija provede u subotu 27. travnja, potrebno je potvrditi termin u 
"Čistoći" i dogovoriti da se u akciju uključe i njihovi djelatnici i izvrše orezivanje 
zelenila. U slučaju lošeg vremena akcija se odgaña za sljedeću subotu. 
 
2c) 

• Vijeće je osiguralo potreban materijal za radionicu. 
• Poziv zainteresiranim grañanima uputit će se putem plakata, objavom u medijima, na 

web stranici MO Mlaka, te portalu "Moja Rijeka". 
• Tajnica će prikupljati ponude do 29. ožujka ili do popunjenja grupe. 

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

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća informaciju o obilasku terena MO Mlaka koje će se izvršiti 10.04.2013.  
s ciljem utvrñivanja komunalnih oštećenja i komunalnog nereda. Obilasku će 
prisustvovati: tajnica MO, predsjednik MO Ivo Simper, članica Elena Dorčić-Spatola, 
predstavnici Rijeka Prometa Zdenko Nikšić i Iva Čendak, predstavnici OGU za 
komunalni sustav Lucija Bagić i komunalni redar Mehmed Ikanović.     

• Vijeće prima na znanje odgovor Energa na upit o mogućnosti postave svjetla na 
novo postavljeni rasvjetni stup pored zgrade R. Benčića 9 u kojem se navodi da je 
izvidom na terenu utvrñeno da je zahtjev opravdan. Budući da je lista komunalnih 
prioriteta za 2013. godinu već formirana i u fazi izvoñenja, predlažu da se navedeni 
zahvat izvede nakon realizacije prioriteta za 2013. ukoliko preostane dovoljno 
sredstava. U suprotnom, postava rasvjete se može planirati prioritetima za 2014. 
godinu. Odgovor će se proslijediti gñi Lazić koja je tražila navedeni zahvat.  

• Vijeće je suglasno s  molbom vlasnika caffe bara "Tor", Podpinjol 43  za produljenje 
radnog vremena za subotu 23. ožujka zbog održavanja tematskog party-a za početak 
proljeća i promociju pića "Biska". Zbog kratkoće vremena za odgovor, suglasnost je 
proslijeñena Odjelu za poduzetništvo. 

• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na dopis VMO Mlaka u 
kojem se tražilo financiranje ispitivanja kvalitete pijeska na dječjem igralištu pored 
zgrade R. Benčića 11 (troškovi ZZJZ: izrada elaborata na osnovu izvida i analize 
pješčenjaka (410,00 kn) i troškovi laboratorijskog ispitivanja (610,00 kn + PDV). U 
odgovoru se navodi: "Odjel smatra da ispitivanje kvalitete pijeska trenutno nije 
potrebno provesti, već ćemo pojačati prisutnost komunalnih redara kako bi se 
spriječio dolazak kućnih ljubimaca na dječje igralište, te uz pomoć djelatnika 
"Čistoće" takav otpad (zaostale fekalije) ukloniti s istih. Odgovor će se mailom 
proslijediti u  ZZJZ. 

• Vijeće je zaprimilo molbu predstavnika suvlasnika zgrade G. Duella 8 gdina Zdravka 
Tripala u kojoj traži da se dječje igralište izmeñu G. Duella 10 i 12 nakon izvoñenja 
radova "HEP"-a vrati u prvobitno stanje. Nakon radova nedostaje stupić na južnom 
ulazu koji je onemogućavao parkiranje vozilima na platou igrališta. Takoñer je 
potrebna sanacija betonskog obodnog zidića zelenog pojasa igrališta. Reklamacija 
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će se proslijediti HEP-u. Takoñer predlaže proširenje ceste sa sjeverne strane ispod 
dječjeg igrališta za cca 60 cm u dionici od 20 metara, u razini s rasvjetnim stupom 
ispred zgrade G. Duella 10 jer često kamioni "Čistoće" ne mogu proći. 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev stanara 
Zvonimirove 16, 18 i 20 za sječu smrznutih i uvelih stabala na dvorišnoj strani 
spomenutih lokacija. U njemu se navodi da se ne radi o javnoj zelenoj površini, te se 
ne nalazi u Planu održavanja.  

 
AD 4 
 

• Vijeće je raspravljalo o pripremama za nadolazeće programe. 
• Vijeće će u suradnji s KD "Rušnjak" organizirati izložbu slika 8-godišnjeg dječaka s 

posebnim potrebama Nikole Vukelića. Otvorenje izložbe je u ponedjeljak 8. travnja u 
17:30 sati. Izložba ostaje otvorena do 23. travnja, a može se razgledati u radno 
vrijeme tajništva. 
 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


