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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  23.03.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

6. sjednica VMO Mlaka održana je 23.03.2015. (ponedjeljak) 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 
Stjepan Doboviček, član VMO 
Milan Milovanović, član VMO 
Snježana Seršić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni (opravdano): 

Željko Harbaš, član VMO 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

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

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Vijeće je raspravljalo o predstojećim aktivnostima u ožujku i travnju: 
 

a) Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Mlake 
b) Ekološka akcija  
c) Dani MO 
d) Majčin dan i Dan obitelji 
 

Zaključak: 
 
     1a) 

• Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara zgrada s područja Mlake održat će se 
30. ožujka s početkom u 19 sati. 

 

     1b) 
• Potrebno je organizirati Ekološku akciju čišćenja zelene površine zapadno od 

nebodera F. Čandeka 23b (predloženi termin je 11. travnja). Predviđena sredstva: 
30 pari rukavica, 30 marendi, 15l sokova, 3 baje za krupni otpad. 
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     1c) 

• 25. travnja treba organizirati program "Oživimo park Mlaka" 
� Likovna kolonija – voditelj Vladimir Provči 
� "Mlaka Challenge" – sportske igre za mlade u suradnji s  odredom izviđača        

"3. maj" 
� Turnir u pikadu – voditelj Renato Orenda 

• U periodu od 27. do 30. travnja potrebno je organizirati predavanje PD "Duga", 
Šahovski turnir i akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi. 

• U svibnju će se održati svečana sjednica – proslava Dana MO Mlaka, te izložba 
radova s Likovne kolonije. 
 

      1d)   
• Početkom travnja u dogovoru s OŠ "Podmurvice" potrebno je raspisati natječaj za 

izbor najboljih literarnih radova na temu "Majčin dan i Dan obitelji". Dodjela nagrada 
uz prezentaciju radova izvršit će se na svečanoj sjednici MO Mlaka. 
 

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

Zaključak: 
 
• Vijeće je zaprimilo mailom molbu gđe Bojane Pavković za izgradnju stepenica kojima 

bi se povezalo parkiralište kod KBC-a Rijeka s ulicom Podpinjol. Budući da je već bilo 
istovjetnih prijedloga stanara iz ulice Podpinjol, mail je proslijeđen Rijeka Prometu na 
očitovanje.   

• Vijeće je zaprimilo dopis u kojem ovlašteni predstavnik zgrade G. Duella 2 gdin Ivica 
Tuljo traži nekoliko intervencija na uređenju okoliša navedene zgrade, te će se 
poduzeti sljedeće: 

• Čistoći će se uputiti zahtjev za premještaj kontejnera za komunalni otpad na novu 
lokaciju, te njihovo učvršćivanje i ograđivanje. 

• Komunalnom redarstvu će se uputiti zahtjev za orezivanje stabla čije grane dopiru do 
stepenica za prilaz zgradi. 

• Postavljanje rasvjetnog stupa na prilaz zgradi će se predložiti kao komunalni prioritet 
za sljedeću godinu. 

• Od OGU za komunalni sustav će se tražiti zabrana dovođenja pasa na dječje igralište. 
 
AD 3 
 

• Potrebno je uputiti požurnice za očitovanje nadležnih službi za sve komunalne 
prioritete koji su planirani, a nisu realizirani, kao i na sve dopise koje je Vijeće 
uputilo, a na koje nije dobilo odgovor. 

• MO Mlaka će sudjelovati na sportskim igrama mjesnih odbora povodom proslave 
Dana sv. Vida (predviđene discipline su kartanje, boćanje, povlačenje konopa i mali 
nogomet). Za koordinatora je izabrana zamjenica predsjednika gđa Elena Dorčić-
Spatola. 
 

            
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
        


