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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  23.02.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

9. sjednica VMO Mlaka održana je 23.02.2011. (srijeda) s početkom u 19:00 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 s 8. sjednice VMO Mlaka: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio uvrštenje točke „Izvješće o obilasku terena i 
utvrñivanju komunalnog nereda i oštećenja“ u sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje Financijskog plana za 2011. godinu. 
2. Usvajanje Izvješća sa sjednice Odbora za mjesnu samoupravu. 
3. Izvješće o obilasku terena i utvrñivanju komunalnog nereda i oštećenja. 
4. Programske aktivnosti MO Mlaka za 2011. godinu. 
5. Predstojeće aktivnosti Vijeća u ožujku. 
6. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
7. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno donosi Financijski plan za 2011. godinu.  

  
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper prisustvovao je 28.01.2011. godine sjednici Odbora za mjesnu 
samoupravu, na kojoj su takoñer bili prisutni predsjednici vijeća mjesnih odbora Turnić i Sveti 
Nikola.  
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Cilj sastanka je ubrzavanje rješenja problema koje vijeća više godina ne uspijevaju realizirati.  
Razgovaralo se o radu i aktivnostima vijeća, a kao problem Vijeća MO Mlaka navedeno je 
višegodišnje nastojanje turističke promocije parka Mlaka – postava  table s ucrtanim planom i 
sadržajima, te opisom povijesti parka na četiri  jezika. Takoñer je potrebno uključiti park Mlaka u 
područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog interneta. 
Navedeni prijedlozi bit će sastavni dio zaključka Odbora za mjesnu samoupravu i uputit će se 
Gradskom vijeću na razmatranje. 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće sa sjedenice Odbora za 
mjesnu samoupravu. 

  
 
AD 3 
 
22. veljače 2011. godine izvršen je godišnji obilazak terena MO Mlaka kojem su prisustvovali  
predstavnici Rijeka Prometa, Odjela za komunalni sustav, Komunalno redarstvo, članovi vijeća MO 
Mlaka Elena Dorčić-Spatola i Sergio Terpić, te tajnica Jelena Orban. 
Prilikom obilaska evidentirani su komunalni nered i oštećenja, te je napravljen zapisnik koji će se 
dostaviti odgovornima po nadležnosti.   
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o obilasku terena i utvrñivanju 
komunalnog nereda i oštećenja. 

 
 
AD 4 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće jednoglasno usvaja Programske aktivnosti za 2011. godinu. 
 
 
AD 5 
 
Vijeće će u ožujku realizirati sljedeće aktivnosti: 
 -   Sastanak s ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stanova s područja Mlake. 
 -   Proslava Dana žena 
 

Zaključak: 

      Nakon rasprave dogovoreno je sljedeće: 
 
• 2. ožujka u 17h održat će se sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Mlake 
• Tajnica će uputiti pozive, te postaviti plakate 
• Dan žena obilježit će se 9. ožujka u 18 sati 
• Zamjenica predsjednika gña Irena Grubiša organizirat će prigodni kulturno-

umjetnički program 
• Predsjednik vijeća gdin Ivo Simper će nabaviti cvijeće, te izraditi plakate 
• Članovi vijeća će se pobrinuti za domjenak i poklone izvoñačima 
• Tajnica će najaviti dogañaj na web stranici MO Mlaka, portalu „Moja Rijeka“, te u 

lokalnim medijima. 
 

     
AD 6 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
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Zaključak: 
 

• Vijeće je zaprimilo pismenu suglasnost ovlaštenog predstavnika zgrade Podmurvice 
34 za postavljanje rasvjetnog tijela na navedenu zgradu (prioritet 2011), te će ju  
proslijediti Energu. Potrebno je provjeriti što je sa suglasnosti Dječjeg vrtića 
„Mlaka“.   

 
• Vijeće prihvaća na znanje odgovor na upit poslan upit Zavodu za informatku o 

mogućnosti uključenja parka Mlaka u područje pokrivenosti signalom besplatnog 
bežičnog Interneta. U odgovoru se navodi da je širenje signala planirano tek u 2012. 
godini, ali će ako bude moguće nastojati područje parka Mlaka uključiti još tijekom 
ove godine. Tehnički preduvjeti su ispunjeni, te proces ovisi isključivo o 
proračunskim sredstvima i razvojnim planovima vezanim za širenje područja 
pokrivenosti. 

 
• Vijeće prihvaća odgovor Energa na upit o realizaciji prioriteta za 2010. godinu u 

kojem se navodi da će se osvjetljavanje parka Mlaka izvesti do kraja veljače 2011. 
godine. Ukupno će se instalirati 5 rasvjetnih tijela s pripadajućim stupovima (3 kao 
prioritet za 2010. i 2 za 2011. godinu).  

 
• Vijeće prihvaća na znanje rješenje Povjerenstva za ocjenu programa pristiglih na 

natječaj za „Riječki program lokalnog partnerstva“ u kojem se navodi da program 
VMO Mlaka „Novo lice škole i ulice“ nije ušao u krug onih koji će se financirati ove 
godine.  

 
 
AD 7 
 
• Gdin Sergio Terpić predao je zahtjev za orezivanje grana lovora u ulici Podpinjol kod 

Slovenskog doma „Bazovica“ jer bitno smanjuje vidljivost, te narušava sigurnost 
prometa pješaka i vozača.  

• Vijeće prihvaća zahtjev  i proslijedit će ga Odjelu za komunalni sustav. 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


