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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-16/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28.09.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

20. sjednica VMO Mlaka održana je 28.09.2011. (srijeda) s početkom u 18:00 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 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
2. Izvješće sa sastanka s Rijeka Prometom. 
3. Donošenje programa iz područja kulture. 
4. Rasprava o Programu rada za 2012. godinu. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Vijeće je uputilo zahtjev Energu za zamjenu trošnog drvenog stupa s instalacijama u 

ulici Luki kod k. br. 39. Nakon provjere utvrñeno je da je stup u vlasništvu HEP-a, te 
je potrebno proslijediti zahtjev Elektroprimorju.   

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom Liste za Rijeku za korištenje dvorane MO Mlaka za 
predizbornu političku tribinu u terminu 10. listopada u 18 sati. 

• OGU za komunalni sustav je uputio zahtjev za obrazloženjem prijedloga prioriteta za 
2012. godinu: 

• Stavka – "Postavljanje paviljona s pratećom infrastrukturom  na gornjem platou 
parka Mlaka" - Vijeće planira revitalizirati park Mlaka, te u njemu održavati razne 
kulturne dogañaje. Stoga predlaže izgradnju natkrivenog prostora (paviljona) veličine 
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cca 15-20 m2 na kojem bi nastupali glazbenici, klape, performeri i sl. Objekt mora 
imati priključak struje za rasvjetu, razglas i u budućnosti video nadzor.  

• Stavka "Ureñenje zelene površine izmeñu nebodera F. Čandeka 23 b i TC Andrea – 
pored ozelenjavanja navedene površine potrebno je postaviti i zaštitnu ogradu. 

• Potrebno je uputiti Rijeka Prometu zahtjev za postavljanje nekoliko stupića s lijeve i 
desne strane spoja ulice Podmurvice i V.P. Širole (iznad nogometnog igrališta) kako 
bi se odredio put prometnice i osigurala prolaznost koju onemogućavaju parkirani 
automobili na navedenoj lokaciji. 

• Potrebno je javiti Energu lokacije neispravne javne rasvjete: Podmurvice 46, park 
Mlaka (pored mustaciona) i Podpinjol 31a.  

• Potrebno je uputiti Rijeka Prometu zahtjev u kojem se traži ukidanje naplate 
parkiranja u ulici M. Barača. Vijeće smatra da uvoñenje naplate nije postiglo svoju 
svrhu - uvoñenje reda i sprječavanje nepropisnog parkiranja. Situacija je upravo 
suprotna - parkiralište pod naplatom je poluprazno, a okolni pločnici, pa i ulaz u park 
Mlaka prekrcani automobilima.  

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper je prenio vijećnicima informaciju sa sastanka s gdinom Leom 
Kurilićem iz Rijeka Prometa koji je održan 21. rujna u dvorani MO i na terenu. 
Tema sastanka :  

1. Analiza Izvješća o realiziranim komunalnih prioritetima MO Mlaka za 2010. i prijelaznim 
radovima iz 2009. godine. 

2. Realizacija prioriteta za 2011. godinu. 
3. Razno  

 
Zaključak: 
 
1. Usporedbom Izvješća o realiziranim prioritetima MO Mlaka za 2010. godinu i izvidom 

na terenu utvrñeno je odstupanje. Nisu izvršeni radovi (prijenos iz 2009. godine) na 
sanaciji rukohvata uz stepenice izmeñu G. Duella i R. Picovicha. Rijeka Promet se 
obvezao iste izvršiti u najkraćem roku. 
Vijeće je takoñer imalo primjedbi na sanaciju zida u ulici Luki kod k. br. 5. Prema 
spomenutom Izvješću Rijeka Promet je sanirao zid u duljini od 11 m. Nakon 
realiziranih prioriteta u 2010. godini preostalo je 15.874,00 kn. Budući da Vijeće nije 
bilo zadovoljno obimom radova na zidu u Luki 5, upućen je dopis Rijeka Prometu 
kojim se tražilo da se navedeni iznos utroši na sanaciju zida u ulici Podmurvice 46 i 
Luki 5.   
Dogovoreno je da će Rijeka Promet poslati informaciju o financiranju. Zid u ulici 
Podmurvice 46 je hitno saniran zbog odrona na cestu, a po zidu u ulici Luki više nisu 
rañeni zahvati, jer je smatrano da je zid statički ispravan. 
 

2. Prema Planu prioriteta Rijeka Promet je realizirao sljedeće: 
• Ureñenje prilazne rampe na spoju ulica Franje Čandeka i Eugena Kovačića 
• Ureñenje parkirališta u Ulici Giuseppe Duella južno od kućnog broja 4 

 
Preostali zahvati: 

• Postava rukohvata u Ulici Luki do kućnog broja 38 – radovi počinju ovaj 
tjedan 

• Sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 23 – 
postojeće šahte su ovog ljeta dvaput očišćene i time je riješen problem 
odvodnje oborinskih voda, te je mišljenje Rijeka Prometa da planirani 
grañevinski zahvat nije potreban, već se planirana sredstva u iznosu od 
35.000,00 kn mogu utrošiti za neki drugi komunalni zahvat.  

• Sanacija odvodnje oborinske vode na igralištu OŠ "Podmurvice" 
Predviñeno je postavljanje zaštitnih rešetki na postojeći odvodni kanal uz 
ulicu Podmurvice. Uvidom na terenu zaključeno je da je potreban i zahvat na 
samom igralištu OŠ "Podmurvice".  
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Rijeka Promet će u dogovoru s KD "VIK" predložiti rješenje i dostaviti ga u MO 
Mlaka na usvajanje. 
 

3. Izvidom na terenu Rijeka Promet je upoznat i s problemom udarnih rupa u ulici Luki i 
Podmurvice, a takoñer će se preispitati potreba i mogućnost dodatnih radova na 
zidu u ulici Luki 5.  

 
• Vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće sa sastanka s Rijeka Prometom.  

 
 
AD 3 
 

• Nakon rasprave Vijeće je donijelo Program za 2012. godinu iz područja kulture: 
1. Oživimo park Mlaka 
2. Riječki kvartovski suveniri - suvenir Mlake 
3. Primorske pripovijetke, bajke i legende 
4. Kartoline s Mlake 

 
 
AD 4 
 

• Nakon rasprave Vijeće je odlučilo da će u sljedećoj godini realizirati programe iz 
sljedećih područja: 

1. Sport - Šahovski turnir 
2. Poduzetništvo - Izbor najljepših okućnica, balkona i prozora 
3. Ekologija - Ekološka akcija čišćenje okoliša Elektrotehničke škole 
4. Programi iz područja Samouprave - donijet će se na sljedećoj sjednici 

 
 
AD 5 
 

• Nije bilo prijedloga za raspravu. 
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


