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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  26.01.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

8. sjednica VMO Mlaka održana je 26.01.2011. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Irena Grubiša, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Sergio Terpić, član VMO. 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje godišnjeg Izvješća o radu Vijeća MO za 2010. godinu. 
2. Usvajanje Programa rada za 2011. godinu. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja godišnje Izvješće o radu za 2010. godinu.  

  
AD 2 
 

Zaključak: 

Nakon rasprave jednoglasno je donesen Program rada VMO Mlaka za 2011. godinu: 
 

• Programi Samouprave – Dan žena, Majčin dan, Dani MO Mlaka, Bilten, Doček Svetog 
Nikole, Likovna radionica i Ususret Božiću 

 
• Program Poduzetništva – Izbor naj okućnice i balkona 
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• Programi Kulture : 
 
• „Od Peruna do Vida“ OGU za kulturu financira u iznosu od 2.500,00 kn 
• „Mandolinistički koncert“ neće se održati zbog nedostatka sredstava za realizaciju 
• „Sačuvajmo kulturnu baštinu“ OGU za kulturu financira u iznosu od 3.000,00 kn, a 

radna skupina će korigirati program uključivši i sredstva donacija i poticaja 
• „Cvjetna priča Mlake“ će se korigirati unutar programa „Dani MO“. 

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

Zaključak: 
 

• Vijeće ne prihvaća zahtjev gdina Vinka Koštomaja za uklanjanje 2 drveta ispred  
nebodera R. Benčića 11, jer je dopis za ureñenje zelenila na toj lokaciji već poslan 
Odjelu za komunalni sustav, a gdin Koštomaj pismeno izviješćen da će se radovi 
obaviti do ožujka 2011. godine.  

 
• Vijeće prihvaća na znanje suglasnost Elektroindustrijske i obrtničke škole za 

postavljanje rasvjetnog tijela pored radionice, te odgovor Energa da će se navedeni 
radovi izvršiti do kraja siječnja 2011. godine. 

 
• Vijeće prihvaća obavijest Energa koji traži pismenu suglasnost predstavnika zgrade 

Podmurvice 34 i Dječjeg vrtića „Mlaka“ za postavljanje rasvjetnog tijela (prioritet 
2011. godine), te će zatražiti njihovo očitovanje u što kraćem roku. Takoñer je 
potrebno uputiti Energu zahtjev za očitovanje o realizaciji prioriteta za 2010. godinu 
(osvjetljavanje parka Mlaka). 

 
• Vijeće prihvaća zahtjev za orezivanje stabala koji su uputili predstavnici zgrade G. 

Duella 12  - gdin Bušac Drago i G. Duella 10 -  gdin Šarić Ljubo, te će ga proslijediti 
Odjelu za komunalni sustav. 

 
 
AD 4 
 
• Gña Elena Dorčić-Spatola izvijestila je o realizaciji prijedloga s prošle sjednice: 
1. Tehnička služba „Čistoće“ će zamijeniti oštećeni  kontejner za smeće u ulici Luki (preko 

puta k. br. 15) novim. 
2. Kontaktirala je gdina Vjerana Piršića iz udruge „Eko Kvarner“ u vezi  besplatnog 

predavanje na temu „Voda – blago bez cijene“. Konkretan prijedlog iznijet će na 
sljedećoj sjednici. 

3. Dogovorit će izložbu slika gñe Pugelj u dvorani MO Mlaka. 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


