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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20.07.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

17. sjednica VMO Mlaka održana je 20.07.2011. (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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Jelena Orban 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Zamjena člana Vijeća MO Mlaka i svečana Izjava nove članice. 
2. Izvješće o programima realiziranim u lipnju. 
3. Izvješće o realiziranim prioritetima u održavanju objekata i ureñaja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Sergio Trepić dao je 14.06.2011. godine ostavku na dužnost vijećnika u Vijeću MO Mlaka na 
koju je izabran na Nezavisnoj listi mjesnog odbora Mlaka (nositeljica Elena Dorčić-Spatola) na 
izborima održanim 30. svibnja 2010. godine.  
Na njegovo mjesto izabrana je Dolores Mlinarek kao sljedeći kandidat na Nezavisnoj listi MO 
Mlaka za izbore održane 30. svibnja 2010. godine.     
Čitanjem i potpisivanjem svečane Izjave započeo je mandat Dolores Mlinarek u Vijeću MO 
Mlaka. 

 
 
Zaključak: 
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• Vijeće jednoglasno prihvaća ostavku Sergia Terpića i izbor Dolores Mlinarek za 
članicu Vijeća MO Mlaka. 

 
   
AD 2 
 
Vijećnici su raspravljali o programima realiziranim u lipnju: 
 
1. Od Peruna do Vida 
 

Povodom proslave Dana Svetog Vida 8. lipnja u dvorani MO Mlaka održana je prezentacija 
projekta Mitološki likovi: „Od Peruna do Vida“ Projekt su pripremili prof. Edita Poszer i 
učenici Prometne škole Martina Smojver, Anita Milas,  Andrea Kauzlarić, Antonija Knežević, 
Ivan Seršić, Veselko Čolak i Anto Smiljčić. Treću godinu zaredom učenici su istraživali 
podatke o mitološkom svijetu Slavena. Prikupili su zapise o mitološkim likovima drevne 
slavenske prošlosti i likovne ilustracije, te ih objedinili u zanimljivu prezentaciju. Učenici su 
se pozabavili djelima i životom Ivane Brlić Mažuranić čije „Priče iz davnine“ pripadaju onom 
dijelu hrvatske i svjetske književne baštine kojem se čitatelj u svakoj životnoj dobi može 
vratiti i doći do novih spoznaja.  
Programu je prisustvovalo 50-tak grañana. Članak o dogañaju objavljen je na web stranici 
MO Mlaka, portalu Moja Rijeka, te „Novom listu“. 
 
Troškovi  
Honorar prof. Edite Poszer (temeljem ugovora o poslovnoj suradnji) 2.500,00 kn brutto 
financira OGU za kulturu  
Domjenak - iz sredstava reprezentacije vijeća 231,12 kn 
 

2. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon I prozor 
   

14. lipnja u dvorani MO Mlaka održana je završna svečanost akcije „Birajmo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor 2011“. Za nagrade je konkuriralo 20 okućnica, 7 balkona i 5 
prozora. Fotografije svih učesnika postavljene su na panoe. Pjesnikinja Ljubica Kolarić-
Dumić recitirala je svoje pjesme o cvijeću. Petra Aničić i Iztog Žorž otvorili su izložbu 
članova foto sekcije Slovenskog doma „Bazovica“ na temu „Ljepota proljeća“. 
Komisija u sastavu: Elena Dorčić-Spatola, Tina Pucić i Jelena Orban nagradila je 10 
vlasnika okućnica s poklon bonovima u vrijednosti od 100,00 kn za kupnju sadnica.   
 
Nagrañeni su: 

OŠ „Podmurvice“, Podmurvice 6 
Sonja Peternel,  V.P. Širole 6/1 
Zora Jokić, V.P. Širole 6/1 
Darinka Ribić, V.P. Širole 7 
Zora Bilčar, V.P. Širole 13 
Ružica Udović, V.P. Širole 16 
Marija Majnarić V.P. Širole 17 
Ružica Ivić-Horvat, Luki 12 
Ivana Stuck-Tus, Luki 48 
Velimir Šikljan, G. Duella 4 

 
Svim učesnicima podijeljene su zahvalnice za sudjelovanje i knjiga o uzgoju cvijeća „Vrt u 
cvatu“, a OGU za poduzetništvo donirao je svakom po sadnicu cvijeća. 

 
Troškovi  

 Poklon bonovi        800,00 kn (financira OGU za poduzetništvo) 
 Poklon bonovi        200,00 kn (MO Mlaka) 
 Knjige „Vrt u cvatu“ 600,00 kn (MO Mlaka) 
 Leo commerce je sponzorirao knjige s pola iznosa (600,00 kn) 
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Dogañaju je prisustvovalo 50-tak grañana. Članak je objavljen je na web stranici MO Mlaka,  
portalu Moja Rijeka I “Novom listu”. Izvješće je poslano Turističkoj zajednici grada Rijeke. 
 
Zaključak: 
 
• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješća „Od Peruna do Vida“ i „Birajmo najljepšu 

okućnicu, balkon i prozor“. 
 

AD 3 
 
Predsjednik Vijeća Ivo Simper upoznao je vijećnike s Izvješćem o realiziranim komunalnim 
prioritetima MO Mlaka za 2010. godinu, kao i radovima koji su prenijeti iz 2009. godine, jer uslijed 
odreñenih okolnosti nisu realizirani u godini u kojoj su predviñeni.    
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je primilo Izvješće na znanje, ali ga ne prihvaća, jer neki od navedenih radova 

nisu završeni (sanacija rukohvata uz stubište G. Duella – R. Picovicha i sanacija zida  
u ulici Luki kod k. br. 5). 

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Stanari zgrada Luki 38 i 40 traže uvid i sanaciju protoka slivnih voda ispred 

navedenih zgrada, jer im za kišnog vremena voda ulazi u stanove. Vijeće će donijeti 
odluku nakon izvida na terenu. 

• Ovlašteni predstavnici zgrada F. Čandeka 23a Snježana Buterin i 23b Ante Ničeno 
dostavili su odgovore na dopis kojim se tražilo osiguranje izlaza na krov nebodera. U 
odgovorima se navodi da ključ izlaza na krov navedenih nebodera imaju samo 
ovlašteni predstavnici, a uočena kretanja na terasi odnose se na radnike koji su 
izvodili radove u dogovoru s predstavnicima navedenih zgrada. 

• Vijeće je zaprimilo molbu gñe Marine Srbljanin za ureñenje zelene površine ispred 
zgrade E. Kovačića 1, kao i postavljanje zaštitne ograde i table sa zabranom pristupa 
psima.  Identičan zahtjev upućen je Vijeću 2008. godine. OGU za komunalni sustav 
odbio je zahtjev za postavljanje ograde i postave table sa zabranom pristupa psima. 
Prioritetima za 2009. godinu izvršeno je hortikulturno ureñenje zelene površine, 
obnovljeno je 45 m2 travnjaka, te posañeno zelenilo u vrijednosti 5,000,00 kn. 
Potrebno je provjeriti u Čistoći da li se navedena površina može obuhvatiti 
programom redovnog održavanja. Nakon odgovora potrebno je kontaktirati gñu 
Srbljanin i dogovoriti način ureñenja putem komunalnih prioriteta.  

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se navodi da 
nisu suglasni s postavljanjem stupića u ulici M. Barača. Vijećnici i dalje smatraju da 
su stupići neophodni, naročito na skretanju iz Zvonimirove ulice, jer je zbog 
nepropisno parkiranih automobila otežan siguran prijelaz invalidima. Nastojat će 
fotografiranjem učestalih prekršaja, te pozivima Prometnom redarstvu popraviti 
postojeću situaciju.  

• Vijeće je zaprimilo molbu grañana za uvoñenje nove autobusne stanice ispod parka 
Crvenog križa – u smjeru zapada. Dopis će se proslijediti Autotroleju.  

• Vijeće je uputilo pismo namjere ljekarnama na području Rijeke kojim se nastojalo 
potaknuti otvorenje ljekarne na području Mlake.  Iz ljekarne „Jadran“ stigao je 
odgovor da prema važećim propisima ne postoji mogućnost otvaranja novih ljekarni 
na području Rijeke.  
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AD 5 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
  
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Jelena Orban Ivo Simper, prof. 
 


