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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  06.04.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

22. sjednica VMO Mlaka održana je 06.04.2016. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Rasprava o predstojećim aktivnostima Vijeća u travnju i svibnju. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

AD 1  
 
Vijeće je u travnju i svibnju planiralo sljedeće programe:  
a)    Ekološka akcija 
b)    Dani MO 
c)    Majčin dan i Dan obitelji 
 
Zaključak: 
 
ADa) 

 
• 30.04. održat će se Ekološka akcija čišćenja zelene površine zapadno od nebodera F. 

Čandeka 23b. Za akciju je planirano: 2 baje, 30 pari rukavica, 30 marendi i 15l sokova. 
Potrebno je izaći na teren i utvrditi kolika je površina za čišćenje, koji alat je potreban 
za raščišćavanje zelenila, te animirati volontere 
 

ADb 
 

• 25.04. Predavanje u organizaciji Planinarskog društva „Duga“ 
• 26.04. Turnir u šahu 
• 27.04. Od 10 do 12 h akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi 
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• 06.05. Postavljanje vijenca na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – povodom 
Dana MO Mlaka i Dana oslobođenja Rijeke. 

• 06.05. Svečana sjednica i proslava Dana MO Mlaka 
• 07.05. U parku Mlaka održat će se sportske igre za mlade „Mlaka challenge“ 
• 07.05. U caffe baru „Zdenac“ održat će se Turnir u pikadu 

 
ADc) 
 

• Raspisan je natječaj za izbor najboljeg rada na temu „Majčin dan i Dan obitelji“. 
Proglašenje i prezentacija najboljih radova održat će se na svečanoj sjednici vijeća. 

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za orezivanje 
stabala na parkiralištu zgrade Podpinjol 31a u kojem se navodi da će se uklanjanje 
većeg stabla koje je popucalo po deblu obaviti u ožujku kada se za to steknu uvjeti, 
dok će se stanje manjeg stabla pratiti, te ako dođe do loma grana ili sušenja istog 
intervenirati u najkraćem roku. Odgovor će se proslijediti gdinu Sergiu Terpiću. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje odgovor OGU za komunalni sustav na zahtjev za pregled i 
sanaciju drvoreda u Krešimirovoj ulici u kojem se navodi da će se jako oštećena 
platana u blizini Pošte 2 orezati u ožujku kada to dozvole vremenski uvjeti, dok će se 
zahvati na ostalim stablima zbog početka listanja morati obaviti početkom sljedeće 
zime. U izradi je projekt sanacije cijele Krešimirove ulice koji obuhvaća prometnicu i 
nogostup. Stabla će nastojati zaštititi što je više moguće. Odgovor će se proslijediti 
gdinu Stjepanu Dobovičeku. 

 
• Vijeće ne može udovoljiti zahtjevu za sudjelovanjem u ekološkoj akciji koju 

Elektroindustrijska i obrtnička škola u suradnji s udrugom „Žmergo“ planira 22. 
travnja, jer je već planiralo ekološku akciju 30. travnja i za nju dobilo namjenski 
odobrena sredstva za realizaciju. 
 

• Vijeće prihvaća na znanje dopis s potpisima stanara zgrada V. P. Širole k. br. 3, 6 i 8 u 
kojem se izjašnjavaju protiv inicijative za postavljanje stupića od nebodera br. 10 do 
skretanja za OŠ „Podmurvice“, jer bi se time znatno narušila ionako vrlo 
problematična raspoloživost parkirnih površina, te ugrozila kvaliteta života na 
navedenoj lokaciji. 
 

• Vijeće je zaprimilo upit gđe Tatjane Janković, Podpinjol 41 u kojem traži odgovor na 
molbu za izgradnju stepenica od parkirališta kod KBC-a do ulice Podpinjol koju je 
uputila u kolovozu prošle godine. Vijeće je zahtjev još prošle godine proslijedilo 
nadležnima, ali budući nisu odgovorili uputit će se požurnica. 
 

• Vijeće je zaprimilo odgovor od OGU za urbanizam na zahtjev za postavljanje 
informativne tabele i tlocrta parka Mlaka u kojem se predlaže postava svijetlećeg City 
light-a na pločnik ispred ulaza u park. Vijeće je suglasno s ovim rješenjem, a ako se 
tabla postavi unutar prostora parka tada predlaže ploču (primjer Opatija). 

 
• Vijeće je zaprimilo mailom prijedlog za postavu stupića od početka ulice M. Barača 

do zgrade INA-e. Vijeće je u više navrata tražilo postavu stupića, ali je to odbijeno od 
strane Rijeka Prometa, uz objašnjenje da se problem nepropisnog parkiranja treba 
rješavati u suradnji s nadležnom prometnom policijom i prometnim redarstvom, 
kojima će se uputiti adekvatan dopis.  
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AD 3 
 
       Zaključak 
 

• Vijeće će u ponedjeljak 11. travnja održati redovni godišnji sastanak s ovlaštenim 
predstavnicima suvlasnika stanara sa svog područja.   

 
 
 

 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 


