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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-16/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  26.03.2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 56. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

56. sjednica VMO Mlaka održana je 26.03.2014. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Marin Filčić, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Dorčić Spatola, član VMO 
- Dolores Mlinarek, član VMO 
- Luka Šušić, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
- 10 ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova 
 
Usvajanje zapisnika s 55. sjednice VMO Mlaka: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima stanara Mlake. 
2. Rasprava o prijedlozima sa sastanka s predstavnicima stanara. 
3. Izvješće o programima realiziranim u ožujku. 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice. 
5. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 i 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper pozdravio je sve ovlaštene predstavnike suvlasnika stanara i 
zahvalio se na odazivu na sastanak sa zajedničkim ciljem – nastavak dobre suradnje grañana i 
Vijeća  radi poboljšanja uvjeta življenja u MO Mlaka.  
Grañani su upoznati s komunalnim prioritetima i programima realiziranim u 2013. godini, 
prijedlozima za tekuću godinu, te programima koji slijede. Takoñer  ih je pozvao da se u što većem 
broju uključe u rad Vijeća, odazivom na dogañanja u mjesnom odboru, volontiranjem u navedenim 
aktivnostima i predlaganjem novih sadržaja. 
 
U raspravi su sudjelovali:  
 
- Željko Jurković,  V. P. Širole 14 

• Izgradnja nadstrešnice iznad tribine igrališta u  V. P. Širole i izgradnja parkirališta. 
O:  Vijeće podržava ideju, ali prelazi ingerencije i financijske mogućnosti mjesnog odbora. 
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• Na parkiralištu zgrade je nekoliko oštećenih ivičnjaka. 
• Postavljanje javne rasvjete izmeñu nebodera V. P. Širole 12 i 14 (prijedlog prioriteta za 

2015.). 
• Briga o psima – potreban je učestaliji nadzor Komunalnog redarstva. 

       
-  Elvis Kurtović, V. P. Širole 12 

• Sanacija zida s ogradom izmeñu V. P. Širole 10 i 12 (puknuće na 3 mjesta). 
• Ureñenje zelene površine i parkirališta izmeñu nebodera V. P. Širole 10 i 12. 
• Postavljanje javne rasvjete na prolazu od V. P. Širole 12 prema ulici F. Čandeka (brežuljak 

iznad zgrade V. P. Širole 12). 
O:  Gdin Kurtović će poslati fotografije s lokacijama navedenih prijedloga kako bi ih se uvrstilo 
      u prioritete za 2015. godinu. 
 

-  Mirjana Stijelja, Podmurvice 46 
• Uklanjanje velikog bora južno od navedene zgrade 
O:  Zahtjev je bio upućen i odbijen od OGU za kom. sustav uz obrazloženje da se ne radi o  
      javnoj površini u vlasništvu Grada. 
 

-  Ksenija Butković, Podmurvice 46 
• Obnova horizontalne signalizacije na parkiralištu Podmurvice 46. 
• Rješavanje oborinske vode s nogometnog igrališta uz zgradu Podmurvice 60 prema ulici 

Podmurvice. 
• Postava staze u parku Mlaka za kretanje invalida u kolicima i majki s djecom 

(onemogućavaju kamenčići). 
 
-  Sergio Terpić, Podpinjol 31a 

• Uklanjanje panjeva na prilazu zgradi Podpinjol 31a ostalih nakon rušenja drveća. 
 

-  Nenad Jašek, G. Duella 6 
• Orezivanje stabala cedara ispred zgrada G. Duella 4, 6 i 8.  
• Proširenje ceste izmeñu G. Duella 10 i 12 jer vozilo "Čistoće" ne može proći zbog baje i 

parkiranih automobila. 
 

-  Drago Bušac, G. Duella 12 
• Proširenje ceste izmeñu G. Duella 10 i 12 na način da se urušeni zidić premjesti za 45 cm 

prema dječjem igralištu jer vozilo "Čistoće" ne može proći zbog baje i parkiranih 
automobila. 

• Oplemenjivanje okućnica višekatnica s voćkama mediteranskog okusa i štiha koje ne traže 
zalijevanje i gnojenje.  

 
Zaključak: 
• Nakon rasprave odlučeno je da će se prijedlozi iz domene redovnog održavanja 

proslijediti nadležnim gradskim odjelima i društvima, a o prijedlozima prioriteta će se 
raspravljati prilikom usvajanja Plana prioriteta MO Mlaka  za 2015. godinu.   

 
AD 3 
 
Vijeće prihvaća Izvješće o programima realiziranim u ožujku. 
 

Zaključak: 
  

• 05.03. održana je proslava Dana žena. Otvorena je izložba slika umjetnice koja slika 
ustima Marie-Kristine Božičević pod nazivom "Miris ljubavi i proljeća", uz podjelu  
ruža. 

• U suradnji s mjesnim odborima Turnić i Sveti Nikola od 12. do 14. ožujka u MO Mlaka 
organizirano je prikupljanje prehrambenih proizvoda s dužim rokom trajanja, 
higijenskih i kućanskih potrepština, te obuće, dječje robe i školskog pribora za 
potrebe socijalne samoposluge.   
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• 17. ožujka postavljena je izložba radova polaznika Likovne radionice za odrasle u 

caffe baru "Marijana" u Matuljima. Izložba ostaje otvorena 10 dana. 
 

AD 4 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima grañana i dopisima 
primljenim izmeñu dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 
• Gdin Željko Bakarčić, Podmurvice 26 uputio je vijeću zahtjev za rješavanje problema 

odvodnje oborinske vode u ulici Podmurvice. Zbog neučinkovitog sustava odvodnje 
dolazi do pojave slapova niz stepenice i kolnik ulice Podmurvice (spoj s ulicom V. P. 
Širole). Uzrok tome je veliko slivno područje, nedostatan kapacitete i broj upojnih 
šahti, nepravilan nagib kolnika u zoni šahti, te nedostatno čišćenje. Zahtjev je 
proslijeñen "VIK"-u i Rijeka Prometu čiji predstavnici su 13.03. izašli na teren kako bi 
se utvrdilo činjenično stanje i način sanacije.  Za početak će izvesti manje zahtjevne 
zahvate na rješenju odvodnje (čišćenje šahti i fizičke prepreke kako bi što manja 
količina vode dolazila iz pravca Vukovarske i ulice V . P. Širole), a ako se ta rješenja 
pokažu nedostatnim planirat će se veći zahvat i dogovoriti način financiranja. 

• Vijeće prihvaća zahtjev stanara M. Barača 9 za orezivanje grana dva stabla koja rastu 
na navedenoj adresi, jer stvaraju buku i oštećuju ogradu i fasadu zgrade. Zahtjev će 
se proslijediti OGU za komunalni sustav. 

• Tvrtka "Intelus", Vukovarska 21 uputila je vijeću zahtjev za proširenje nerazvrstane 
ceste uz park Mlaka. Radi se o uskom prolazu kojim pored vozila prolaze i pješaci, te 
djeca iz obližnje osnovne škole "Gelsi". Udruženje obrtnika Rijeka (koje se takoñer 
nalazi na istoj adresi) namjerava na svojoj čestici napraviti parking, te na taj način 
dodatno suziti prolaz. S obzirom da na sjeverozapadnom dijelu ceste postoji 
mogućnost njenog proširenja za cca 1m – dužinski cca 15m, tvrtka predlaže da se 
isto i realizira. Takoñer navode da je proširenje nužno i zbog omogućavanja pristupa 
interventnim vozilima zgradi Podpinjol 31a, te nesmetanog obavljanja poslovnih 
djelatnosti tvrtke "Intelus". 18.03. održan je sastanak s predstavnicima tvrtke 
"Intelus" i stanara Podpinjol 31a. Dostavljena je Analiza katastarskih meña i 
Geodetski elaborat iz kojih je vidljivo navedeno činjenično stanje.   

• Vijeće nije suglasno sa zahtjevom za premještaj autobusne stanice s postojeće 
pozicije ispred zgrade Zvonimirova 2 u Krešimirovu ulicu kod fontane uz park Mlaka,  
jer je ovaj zahtjev već bio upućen i odbijen kao neopravdan od strane OGU za 
komunalni sustav.  

AD 5 
 

• Vijeće je raspravljalo o pripremi za otvorenje izložbe polaznika Likovne radionice 
koje će se održati 09.04. u Klubu Sušačana.   
 

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

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 


