
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-16/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  14.03.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

21. sjednica VMO Mlaka održana je 14.03.2016. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Elena Dorčić Spatola, zamjenica predsjednika VMO  
- Damir Cindrić, član VMO 
- Željko Harbaš, član VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO Mlaka 
- 54 stanara ulice Luki 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći  
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Sastanak s ovlaštenim predstavnicima i stanarima ulice Luki. 
2. Rasprava o prijedlozima sa sastanka sa stanarima ulice Luki. 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
4. Razno. 
 

AD 1 i 2 
 
Vijeće MO Mlaka pozvalo je pismenim putem, te plakatima i objavom u medijima ovlaštene 
predstavnike i stanare ulice Luki na sastanak u vezi uvođenja naplate parkiranja u ulici Luki.  
Stanari su aktivo sudjelovali u raspravi i iznosili argumente za i protiv.  
Kao dobre strane prijedloga navedeni su: 
- Uvođenje reda, korištenje povlaštene parkirne karte, te veći broj slobodnih parkirnih mjesta, jer 

bi se spriječila sadašnja situacija u kojoj mnogi građani koji ne stanuju u MO Mlaka ostavljaju 
radnim danima automobile izbjegavajući naplatu u centru grada. 

Argumenti protiv bili su:  
- Nedovoljna širina ulice za označavanje 2 reda parkirnih mjesta što znači da bi ih bilo premalo 

za potrebe stanara, nepostojanje garancije nalaska slobodnog parkirnog mjesta, a kao 
najvažniji razlog naveden je onaj ekonomski – plaćanje  bi opteretilo ionako skromne kućne 
budžete, a time ne dobivaju ništa što već sad ne koriste.  

 
Zaključak: 
 

• Nakon rasprave stanarima su podijeljeni anketni listići na kojima su se 
zaokruživanjem opcija DA ili NE izjasnili o uvođenju naplate u ulicu Luki. 
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• Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da je 10 stanara glasalo „ZA“, a 43 „PROTIV“ 
odnosno većina se izjasnila protiv uvođenja naplate parkiranja. 

• Vijeće je zahvalilo stanarima na odazivu i pozvalo ih da i dalje svojim prijedlozima 
sudjeluju u radu VMO Mlaka na obostrano zadovoljstvo. 
 

AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim  između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

• Odbor za mjesnu samoupravu uputio je dopis vijećima MO Mlaka i Turnić u kojem 
traži suglasnost za preimenovanje Parka crvenog križa u Park Roberta Whiteheada 
(izumitelja torpeda). Vijeće nije suglasno s prijedlogom, jer nema nikakvu poveznicu 
s tim lokalitetom. Radi se o izumitelju samohodnog mornaričkog torpeda, a budući 
da se ove godine u gradu Rijeci obilježava 150. godišnjica izuma torpeda, Vijeće 
smatra da bi u svakom slučaju bilo primjerenije da se ime njegovog autora dodijeli 
nekom prostoru vezanom uz industrijsku baštinu uz adekvatno obilježavanje. Parkom 
dominira trafostanica, te je službeno registriran kao jedina površina u mjesnom 
odboru Mlaka predviđena za šetnju pasa i nema ostalih sadržaja. Temeljem 
navedenog jedino je ispravno parku dodijeliti povijesni toponim – PONSAL, te VMO 
Mlaka predlaže uvrštenje naziva Ponsal u Fond imena i preimenovanje dosadašnjeg 
parka Crvenog križa u Park Ponsal. Prijedlog je potkrijepljen izvatkom iz knjige 
poznate povjesničarke umjetnosti Vande Ekl  "Živa baština" u kojoj navodi povijesnu 
toponomastiku grada Rijeke i distrikta, te povijesne karte iz kojih je vidljiv naziv 
"Ponsal". 

• Vijeće prihvaća prijedlog Rijeka Prometa da se sredstva preostala nakon realizacije 
prioriteta za 2015. godinu u iznosu od 8.750,00 kn, utroše na sanaciju nogostupa u 
dogovoru s MO Mlaka.  

• Vijeće ne prihvaća odgovor Rijeka Prometa na zahtjev VMO Mlaka za označavanje 
pješačkog prijelaza u ulici R. Benčića, kao i postavu table na prilaz obližnjim srednjim 
školama, jer ne odgovara stvarnom stanju. U njemu se navodi da na tom dijelu ulice 
nema povoljne pozicije za označavanje pješačkog prijelaza, niti imaju saznanja o 
prometnim nezgodama i stradavanju pješaka. Pješački prijelaz bi imao smisla kad bi 
se formiralo parkiralište i nogostup na spoju s ulicom Luki koja se uopće ne nalazi na 
ovoj poziciji, već se radi o spoju ulica R. Benčića i G. Duella. U dopisu se također 
navodi da Grad Rijeka ne postavlja table s oznakama škola. Potrebno je zatražiti izvid 
na terenu (po potrebi kontaktirati Vijeće) i ispravan odgovor. 

• Vijeće je suglasno sa zahtjevom ovlaštenog predstavnika zgrade G. Duella 4 gdina 
Velimira Šikljana za rješavanje dugogodišnjeg problema s oborinskim vodama koje 
se slijevaju sa strmog terena direktno prema zgradi, pa se vlaga zadržava u 
podrumima i prizemnim stanovima. Kao trajno rješenje predlaže izgradnju niskog 
zidića, te odvodnog kanala koji bi vodu usmjeravao i odvodio dalje od zgrade. 
Zahtjev će se uvrstiti u prijedloge prioriteta za sljedeću godinu. 
    

AD 4 
 
       Zaključak 
 

• 18.03. u dvorani MO Mlaka u 19h bit će otvorenje samostalne izložbe Gabriele Jozić 
„Ogledala“. 

• Potrebno je uputiti hitan zahtjev za sanaciju napukle ograde iznad nebodera F. 
Čandeka 23b. 
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Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar : Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić Ivo Simper, prof. 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 


