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ZAPISNIK
26. SJEDNICE VMO LUKA

26. sjednica VMO Luka održana je 23.05.2012. (srijeda) s početkom u 19.00 sati u prostorijama
MO Luka, Verdieva 11.
Sjednici su bili nazočni:
• Saša Pavlović, predsjednik VMO
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO
• Mirjana Karabaić, član VMO
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO
• Željko Selci, član VMO
Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 26.04.2012. godine:
•

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Pripreme za Dane MO
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
• Funkcioniranje komunalnog pododbora
• Ostalo
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Nosioci priprema za Dane MO Luka izvijestili su o pripremama koje su u tijeku:
1. Likovni susreti u Jedrarskoj – gña. Mirjana Karabaić je izvijestila prisutne da su pripreme za
likovne susrete djece u završnoj fazi. Ostaju još tehnički detalji koji će se rješavati u hodu.
Što se tiče odraslih slikara, istoga dana je održan je sastanak sa g. Željkom Delačem koji je
nositelj tog dijela likovnih susreta. Dogovoreno je da se odraslim autorima dodijele nagrade
za najbolji ex tempore rad i najbolju izloženu sliku prema ocjeni stručnog žiria. G. Delač je
predložio i simboličku nagradu za sliku prema glasovima publike. Osigurati će se glasačka
kutija i listići kako bi se publici omogućilo glasanje. Autoru koji osvoji ovu nagradu
omogućio bi se kratak intervju s novinarom radi promidžbe njegovog rada.
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2. Malonogometni turnir 2. KUP DELTE – nositelj ovog dijela programa g. Zlatko Leporić,
izvijestio je da se pripreme odvijaju prema planu. G. Pavlović je istaknuo da treba provjeriti
u OGU za komunalni sustav hoće li rasvjeta i ormarić za struju biti na vrijeme postavljeni.
Takoñer predlaže da se kontaktiraju članovi udruge RiRock koji bi osigurali puštanje glazbe
za vrijeme odvijanja turnira. Za ove detalje će se zadužiti g. Viktor Merle. Stolove s
klupicama će osigurati g. Žarko Mataja Mafrici. Uniimpex d.o.o. će i ove godine postaviti
šank s ponudom pića. G. Pavlović je najavio mogućnost dolaska gradonačelnika na turnir.
Obzirom da je g. Obersnel za vrijeme turnira, 9. i 10. lipnja zauzet obvezama na
„Fiumanki“, planira se odigravanje prvih utakmica u petak, 8. lipnja predvečer, na kojima bi
mogao prisustvovati.
3. Natjecanje u ribolovu, 3. KUP MO Luka u udičarenju – nositelj je g. Žarko Mataja Mafrici – u
narednim danima će započeti s pripremama.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje tijek priprema Dana MO Luka.
AD 2
Predsjednik VMO, g. Saša Pavlović je informirao prisutne o obavljenim razgovorima s g.
Markom Hoićem iz HŽ infrastrukture d.o.o. i OGU za komunalni sustav, vezanim za sanaciju
kolnika ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice. Očekuje se sastanak s predstavnicima
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ infrastrukture d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o., u
organizaciji OGU za komunalni sustav.
Zaključak:
Vijećnici su primili na znanje informaciju o početku rješavanja problema sanacije kolnika
ulice Ivana Zajca uz željezničke tračnice.
•

Vijećnici su se upoznali s dopisom koji je gradonačelniku uputio MO Centar – Sušak, a
supotpisali predsjednici MO Luka i MO Školjić. U dopisu se ukazuje na oštećenja na igralištu
Delta, koja su neadekvatno izvedena od strane izvoñača ili neadekvatno sanirana jeftinijom
opremom koja je stoga stalno podložna pucanju i novim oštećenjima.
Zaključak:
Vijeće se slaže s tekstom upućenog dopisa.
•

Rijeka prometu d.d. je 16.04.12. upućen mail u kojem se traži:
(1) Vraćanje ogledala u Demetrovoj ulici
(2) Iscrtavanje pješačkog prijelaza u Demetrovoj ulici
(3) Produženje pješačkog prijelaza iz Wenzelove ulice preko ulice I. Zajca
(4) Postavljanje znaka „pješačka zona“ u Verdievu ulicu kod kazališta
Od upućenih zahtjeva postavljen je samo znak „pješačka zona“ u Verdievu ulicu kod kazališta.
Zaključak:
Uputiti će se dopis Rijeka prometu d.d. i na znanje pročelnici OGU za komunalni sustav,
priložiti mail od 16.04. po kojem se nije postupilo, te ponoviti zahtjevi koji nisu odrañeni.
•

AD 3
Predsjednik Vijeća je upoznao prisutne sa inicijativom udruge RiRock za održavanjem
programa Delta summer street session koji se planira organizirati na igralištu na Delti.
Program je zamišljen održavanjem mini festivala riječkih afirmiranih i neafirmiranih bendova
29. i 30. lipnja, 7. i 14. srpnja te 4. i 18. kolovoza. Finalno dvodnevno zatvaranje bi se
održalo 24. i 25. kolovoza. Obratili su se pročelniku OGU za kulturu, koji prijedlog smatra
vrijednim doprinosom u ponudi glazbenih priredbi za mlade i upućuje udrugu na ishoñenje
dozvola mjesnih odbora Luka, Centar – Sušak i Školjić. Nakon kraće rasprave vijećnici su
se složili i dali suglasnost predloženom programu udruge RiRock.
Zaključak:
Vijeće je suglasno s prijedlogom programa udruge RiRock – Delta summer street session.
•
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Vijećnici su raspravljali o (ne)funkcioniranju komunalnog pododbora. G. Leporić je, shodno
zaključku sa prethodne sjednice, mailom kontaktirao predsjednika ovog pododbora g.
Željka Dunata. Iz njegovog odgovora razvidno je da više ne želi sudjelovati u radu
Komunalnog pododbora Vijeća MO Luka.
Zaključak:
Članovi Komunalnog pododbora će na slijedećem sastanku naći novo rješenje o kojem će
izvijestiti Vijeće MO Luka.
•

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Luka

Davorka Milanović

Saša Pavlović
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