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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-16/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  13.06.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 47. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

47. sjednica VMO Mlaka održana je 13.06.2013. (četvrtak) s početkom u 17:00 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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 46. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o programima realiziranim u travnju i svibnju. 
2. Promjena stavke prioriteta za 2013. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Rebalans Financijskog plana za 2013. godinu. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće prihvaća Izvješća o programima realiziranim u  travnju i svibnju: 
a)  Izložba Nikole Vukelića "Dječja mašta" 
b)  Dani MO 
c)  Majčin dan i Dan obitelji 
 

Zaključak: 
 

1a)  
• 08.04. otvorena je izložba 8-godišnjeg dječaka s posebnim potrebama Nikole 

Vukelića pod nazivom "Dječja mašta". U glazbenom dijelu programa sudjelovale su 
učenice OŠ "Podmurvice". 
 
1b) 

• U okviru programa Dani MO Mlaka održane su sljedeće aktivnosti: 
• -23.04. od 10 do 12 h Akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i tlaka  
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• -23.04. Šahovski turnir škole šaha pod vodstvom g. Gorana Mufića (sudjelovalo je 21 
šahista i šahistica, svi učesnici dobili su priznanja i simbolične nagrade, a 3 najbolja 
kadeta, te  2 najbolje plasirane kadetkinje osvojili su medalje) 

• -24.04. Predavanje Anite i Zorana Bistričić iz Planinarskog društva “Duga” na temu: 
"Zašto planinarimo?"  

• -03.05. Polaganje cvijeća na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – povodom 
Dana MO i Dana osloboñenja Rijeke 

• -03.05. Svečana sjednica VMO Mlaka uz kulturno-umjetnički program: 
- dodjela medalja najboljim šahistima i šahisticama 
- dodjela nagrada pobjednicama natječaja "Majčin Dan i Dan obitelji" 
- glazbeni program učenica OŠ "Podmurvice" 
- otvorenje izložbe polaznika besplatne Likovne radionice za odrasle pod vodstvom  
  gdina Vladimira Provčija 

• -18.05. Manifestacija "Oživimo park Mlaka": 
1. "Mlaka challenge" – sportsko-zabavne igre za djecu osnovnoškolskog uzrasta. 
Sudjelovale su 4 ekipe iz OŠ "Podmurvice" i "Gelsi". Svi učesnici su dobili 
zahvalnice i slatkiše, a 3 najbolje plasirane ekipe pehare i poklon pakete "PIK"-a. 
Pekara "Edita" donirala je kolače. 
 
2."Likovna kolonija Rijeka Mlaka 2013“ na koju se prijavilo 17-oro učesnika 
(akademski slikari, studenti likovne umjetnosti i amateri svih uzrasta). Slikali su 
motive s područja Mlake neposredno na terenu. Stručno povjerenstvo u sastavu:  
mr. art. Želimir Hladnik i Vladimir Provči dodijelilo je sljedeće nagrade: 
  
- Petar ðakulović – prva nagrada "Likovna Mlaka" u iznosu od 2.000,00 kn netto  
- Tihomir Guljaš – druga nagrada "Giardino pubblico Mlacca" u iznosu od 1.000,00 kn 
  netto  
- Sava Majdandžić – 3. nagrada štafelaj u vrijednosti 700,00 kn 
 

            3. Nastup zbora "Vokalni studio Rijeka" pod vodstvom prof. Helge Dukarić Dangubić. 
 
            4. Turnir u pikadu – u suradnji s pikado klubom "Play darts" pod vodstvom Renata 
            Orende u caffe baru "Zdenac". Sudjelovalo je 7 ekipa, svi učesnici dobili su zahvalni- 
            cu za sudjelovanje a 3 najbolje ekipe pehare i nagrade (piće) i to:  
                 1. "Mlaka 1",  2. "Sveti Nikola", 3. "Mlaka 2". 
 

1c) 
            U suradnji s OŠ "Podmurvice" za djecu do 14. godine uzrasta organizirano je 
            natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Dan obitelji". 
            Najbolje su bile Sara Schubert  3.a i Petra Pilipović 3.b. Na svečanoj proslavi Dana 
            MO Mlaka pročitale su svoje radove, a Vijeće ih je nagradilo prigodnom nagradom –  
            priborom za pisanje. 
 
AD 2 
 
Vijeće MO Mlaka planiralo je u prioritetima za 2013. godinu "Ureñenje prilazne rampe za osobe s 
invaliditetom u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 34 – 60.000,00 kn.“ Budući da je od strane 
Rijeka Prometa zaprimljena obavijest da će za navedeno biti potrebna tehnička dokumentacija 
(15.000,00 kn) potrebno se očitovati o prijedlogu za raspodjelu preostalog iznosa od 45.000,00 kn. 
 

Zaključak: 
 
• Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o promjeni stavke prioriteta za 

2013. godinu kako slijedi: 
1.Rješavanje odvodnje oborinskih voda na igralištu kod OŠ "Podmurvice", uključivo 
postava stupića uz parkiralište (28.000,00 kn s PDV-om). 
2.Ureñenje stepenica u ulici Giuseppe Duella, istočno od kućnog broja 10 (11.000,00 
kn s PDV-om). 
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3.Postava ograde na južnom nogostupu u ulici Rikarda Benčića na spoju sa 
Zvonimirovom ulicom (6.000,00 kn s PDV-om) 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće je suglasno sa zahtjevom gñe Ljiljane Žugaj za premještaj kontejnera za 

smeće za zgradu R. Benčića 11 (trenutno se nalaze ispod nebodera G. Duella 2) na 
lokaciju bližu neboderu R. Benčića 11. Takoñer traži da se "eko otok" vrati na 
prijašnju poziciju – uz zid ispod G. Duella 2,  jer je nakon izvoñenja radova HEP-a 
pomaknut na raskršće ulica R. Benčića i G. Duelle što ometa sigurno uključivanje u 
promet. Zahtjev je proslijeñen "Čistoći".  

• "Čistoća" je odgovorila sljedeće: "Kontejneri za smeće se ne mogu postaviti na 
autobusnom ugibalištu kako je tražila gña Žugaj. Njihova sadašnja pozicija pogoduje 
specijalnom vozilu smećaru, te minimalno ometa promet. Eko otok prema Rješenju 
treba biti postavljen na poziciju do zida. Prilikom izvoñenja radova HEP-a privremeno 
je izmješten, no nažalost još nije izvršeno njegovo vraćanje na staru lokaciju.  

• U meñuvremenu je stigao prigovor gñe Žugaj i skica prijedloga novog rasporeda 
koja bi zadovoljila potrebe stanara i "Čistoće". Vijeće je suglasno s prijedlogom i 
proslijedit će ga "Čistoći".  

• Vijeće prima na znanje zahtjev gñe Erne Jurešić iz ulice Podmurvice 20 za uklanjanje 
drveća koje je nagnuto i ugrožava krov susjedne zgrade. Upit je proslijeñen u OGU 
za komunalni sustav. 

• Vijeće je zaprimilo odgovor OGU za urbanizam na upit o statusu izrade studije parka 
Mlaka koji glasi: "Početak izrade studije planirali smo za drugu polovinu godine. 
Izrada studije planirana je uz angažman djelatnika djela i vanjskih suradnika, tako da 
smo radi drugih prioritetnih zadataka početak izrade odgodili u odnosu na planirano. 
Kako sredstva u 2012. godini  nisu iskorištena, molimo da za 2014. godinu planirate 
iznos od 25.000 kn". S obzirom da je Vijeće ispunilo svoje obveze i osiguralo 
potrebna sredstva nije suglasno s ovakvom odlukom, te će zatražiti sastanak s 
pročelnikom OGU za urbanizam. 

• Vijeće prima na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za orezivanje 
bora i kostelića na adresi Podmurvice 46 u kojem se navodi da Grad nije vlasnik 
navedene okućnice. Odgovor je proslijeñen gñi Stijelja koja je tražila navedeni 
zahvat.  

 
AD 3 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim programima i financijskim sredstvima kojima raspolaže za 
njihovu realizaciju. 
 

Zaključak: 
 

• Sredstva u iznosu od 5.000,00 kn koje je MO Mlaka dobio kao nagradu  - 2. mjesto na 
natječaju za Najbolji Dan MO u 2012. godini će se utrošiti u okviru programa 
"Kartoline s Mlake" (print A3 plakata s motivima Mlake nekad i sad, kalendara s 
"Kartolinama Mlake" iz prethodne i ove godine) i "Ususret Božiću" (svečana 
promocija – izložba plakata i kalendara uz kulturno-umjetnički program). Budući da 
je za navedene aktivnosti potrebno osigurati sredstva na poziciji "Ostale usluge" 
uputit će se dopis OGU za samoupravu, te zatražiti da se prilikom prvog rebalansa 
prebace sredstva s pozicije 1075 na poziciju "Ostale usluge". 
 

AD 4 
 

• Potrebno je uputiti reklamaciju na radove HEP-a – loša sanacija (neravan i nagnut 
asfalt) i zatrpavanje rešetki za odvodnju oborinskih voda u ulici Podmurvice, 
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nedostatak dijela horizontalne signalizacije (zebre) na križanju ulica V. P. Širole i R. 
Benčića. 

• U tijeku je realizacija programa "Birajmo naj balkon, okućnicu i prozor", dodjela 
nagrada će se održati početkom srpnja.   

• Predsjednik vijeća je informirao članove o sudjelovanju ekipa u kartanju, boćanju i 
nogometu na sportskim susretima povodom proslave sv. Vida, te podijelio 
promotivne letke kojima se MO Mlaka predstavio grañanima u akciji "Upoznaj svoj 
mjesni odbor" na štandu na Korzu od 11. do 13. lipnja.  
 

 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


