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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-16/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  06.12.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

6. sjednica VMO Mlaka održana je 06.12.2010. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 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. 
-     Lorena Vukelić 
 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
 
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o aktivnostima u prosincu. 
2. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
3. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o aktivnostima planiranim za  
realizaciju u prosincu, a zatim je uslijedila rasprava. 
 

Zaključak: 

 
• Vijeće je realiziralo program „Doček Svetog Nikole“ 05.12.2010. u suradnji s OŠ 

„Podmurvice“ i Dječjim vrtićem „Mlaka“ – u dvorani OŠ „Podmurvice“ organizirana 
je predstava Ri Teatra Kalvarija “Bugo i Jura“, a zatim je Sveti Nikola podijelio 150 
poklon paketa djeci predškolskog uzrasta s područja Mlake i Potoka 

• Učenicima prvih razreda OŠ „Podmurvice“ poklonit će se slatkiši i slikovnice 
• Tajnica će pripremiti Izvješće o utrošenim financijskim sredstvima za iduću sjednicu. 
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• U tijeku je realizacija programa „Likovna radionica“, - djeca predškolskog uzrasta 
pod vodstvom odgajateljica iz Dječjeg vrtića „Mlaka“ izradit će prigodne čestitke s 
božićnim i novogodišnjim motivima, koje će Vijeće uputiti sponzorima i poslovnim 
suradnicima. Za potrebe radionice nabavljen je materijal u vrijednosti 800,00 kn, te 
slatkiši u vrijednosti od 200,00 kn. 

• Gdin Šušić će pripremiti popis osoba kojima će se uputiti čestitke 
 
• Program „Ususret Božiću“ – domjenak za umirovljenike i volontere realizirat će se 

15.12.2010. s početkom u 18 sati. 
• Tajnica će pripremiti plakate, a svaki vijećnik popis osoba, udruga, ovlaštenih 

predstavnika i sponzora koji su sudjelovali u radu Vijeća, te će ih se telefonski 
pozvati  

• Gñe Irena Grubiša i Elena Dorčić-Spatola organizirat će kulturno-umjetnički 
program, a gdin Simper i Terpić domjenak.    

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

Zaključak: 
 

• Vijeće prihvaća molbu caffe bara „Zdenac“ , Luki 14a za produljenje radnog vremena 
do 05,00 za dane 24. i 31. prosinca zbog organizirane proslave Božića i Nove godine 
stanara ulice i članova pikado kluba „Play darts“.  

• Zbog kratkog roka za odgovor, temeljem usmenog dogovora vijećnika poslano je 
pozitivo mišljenje Odjelu za poduzetništvo. 

 
• Vijeće prihvaća informaciju Odbora za komunalno gospodarstvo koje će uspostaviti 

komunikaciju s mjesnim odborima u cilju zajedničkog rješavanja komunalnih 
problema na području grada, na način da će organizirati sastanke sa predstavnicima 
vijeća mjesnih odbora. 

 
• Nakon uvida na terenu Vijeće ne prihvaća zahtjev za uklanjanje drveta u ulici V. P. 

Širole 4, jer se ono nalazi unutar dvorišta navedene zgrade, a ne na javnoj površini.  
 

• Nakon uvida na terenu Vijeće prihvaća zahtjev za orezivanje grana drveća ispred 
nebodera R. Benčića 11 i proslijedit će ga Odjelu za komunalni sustav. 

 
• Vijeće prihvaća zahtjev Medicinskog fakulteta i Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

za besplatno održavanje vježbi protiv osteoporoze. Vježbe će se održavati 
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 9 i od 9 do 10 sati. 

  
 
AD 3 
 

Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Lorena Vukelić Ivo Simper, prof. 
 


