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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-16/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  13.04.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

8. sjednica VMO Mlaka održana je 13.04.2015. (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 
- 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 pripremama za realizaciju programa Dani MO Mlaka. 
2. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1  
 
Vijeće je definiralo raspored i dinamiku pojedinih događanja u okviru programa "Dani MO", te 
raspravljalo o pripremama za njihovu realizaciju.  
 
Zaključak: 
 

• 27.04. u 19 h Predavanje u organizaciji PD "Duga". 
• 28.04. u 18 h Šahovski turnir polaznika Škole šaha pri MO Mlaka – voditelj Goran 

Mufić. 
• 29.04. 10 – 12h Akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. 
• 07.05. u 18:15 Polaganje vijenca na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice – 

povodom Dana MO Mlaka i Dana oslobođenja Rijeke. 
 

• 07.05. u 19 h Svečana sjednica Dan MO Mlaka: 
 

• dodjela medalja pobjednicima Šahovskog turnira 
• dodjela nagrada za najbolji literarni rad na temu "Majčin dan i Dan obitelji" 
• dodjela nagrada i otvorenje izložbe s natječaja „Fotkaj Mlaku 2015“ 
• kulturno-umjetnički program  
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• Cjelodnevna kulturna manifestacije "Oživimo park Mlaka" koja obuhvaća: 
            •  09.05. u 10h Likovna kolonija „Rijeka Mlaka 2015“ 

•  10.05. u 10 h "Mlaka challenge" - sportske i zabavne igre za mlade u parku Mlaka 
•  23.05. u 14 h Pikado turnir u caffe baru "Zdenac", Luki 14a  
 

• Otvorenje izložbe najboljih radova s Likovne kolonije „Rijeka Mlaka 2015“.  
 
AD 2 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je donijelo odluku da će se umjesto planirane ekološke akcija čišćenja zelene 

površine zapadno od nebodera F. Čandeka 23b u subotu 25. travnja organizirati eko 
akcija čišćenja zelene površine sjeverno od Zvonimirove ulice od k. br 14 do 20. 
Umjesto gdina Željka Harbaša voditelj akcije će biti gđa Elena Dorčić-Spatola. 

• Temeljem pritužbi građana da će planirano postavljanje rasvjetnog tijela na zgradu 
Podpinjol 9 smetati stanarima, izvršen je uvid na terenu. Donesen je zaključak da je 
žalba neosnovana, jer se na navedenoj zgradi rasvjeta može postaviti na poziciji gdje 
nema prozora. O navedenom će se izvijestiti "Energo". 

• Gđa Katica Knežević uputila je Vijeću mail kojim traži postavljanje koševa za otpatke 
na sjevernom dijelu parka Mlaka kod OŠ "Gelsi". Zahtjev će se proslijediti u OGU za 
komunalni sustav. Također navodi da je ovaj dio parka mračan. Osvjetljavanje je 
predviđeno prioritetima MO za ovu godinu (V. faza). 

• Vijeće je zaprimilo dopis tvrtke "Intelus" kojim se traži uvrštenje građevinskih radova 
na proširenju dijela ulice Podpinjol uz park Mlaka u komunalne prioritete za 2016. 
godinu. O zahtjevu će se raspravljati prilikom donošenja prijedloga komunalnih 
prioriteta. 

• Član VMO Mlaka gdin Stjepan Doboviček dostavio je pisanu izjavu kojom stavlja svoj 
mandat u Vijeću MO Mlaka u mirovanje. Vijeće je primilo na znanje, te će uputiti 
zahtjev koalicijskim partnerima za imenovanje novog člana s kandidacijske liste 
izbora održanih 19. listopada 2014. 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


