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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  MLAKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-10 
Rijeka,  29.06.2021. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO MLAKA 
 

26. sjednica VMO Mlaka održana je 29.06.2021. (utorak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Mlaka, G. Duella 2/b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Simper, predsjednik VMO 
- Nikolina Velnić, zamjenica predsjednika VMO 
- Elena Dorčić-Spatola, članica VMO 
- Milan Milovanović, član VMO 
- Snježana Seršić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-     Igor Ivošić, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice. 
2. Izvješće o realiziranom programu Dani MO.  
3. Rasprava o Programu rada za 2022. godinu. 
4. Razno. 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je prisutne vijećnike o zahtjevima građana i dopisima 
primljenim između dvije sjednice. 
 

Zaključak: 
 

 Vijeće je zaprimilo molbu korisnika poslovnog prostora u ulici Luki kbr. 21 za 
rješenje problema s izlaskom dostavnih vozila iz skladišta i priključenjem na ulicu 
Luki koje je onemogućeno zbog stalno parkiranih automobila. Rijeka Prometu će se 
uputiti zahtjev za iscrtavanje zabrane parkiranja na skretanju u ulicu Luki i na dijelu 
ulice koji se spušta prema skladištima.  

 
 Vijeće je raspravljalo o odgovoru Odjela za komunalni sustav na problematiku 

vezanu za rad novog skladišta u ulici Luki k. br. 56A i donijelo sljedeću odluku: 
 
- Vijeće prihvaća na znanje dio odgovora u kojem se navodi da je površina 

ograđena lancem uz poslovnu zgradu na navedenoj adresi u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, ali je omogućen prilaz zgradama Luki broj 56 i 62 uz rub zgrade.   
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- Vezano za označavanje horizontalne signalizacije, u odgovoru se navodi da je 

isto izvršeno od strane Rijeka Prometa, na zahtjev tvrtke koja na predmetnoj 
lokaciji obavlja djelatnost, uz prethodno odobrenje nadležnog Odjela za 
komunalni sustav. Molimo da nam se dostavi na uvid kopija prometnog projekta. 
 

- Vezano za problematiku buke koja nastaje obavljanjem djelatnosti, navedeno je 
da će Komunalno redarstvo proslijediti prijavu Sanitarnoj inspekciji, pa molimo 
da nam se dostavi rezultat izvida ili ponovi prijava, jer nismo zaprimili odgovor 
 

- Vezano za problem s prekomjernim osvjetljavanjem zgrada preko puta poslovnog 
objekta navedeno je da će Komunalno redarstvo i nadalje vršiti kontrolu, te 
molimo informaciju kada je ista provedena, te izvid u noćnim satima pri upaljenoj 
punoj rasvjeti.   

 
 Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka Prometa na zahtjev za omogućavanje 

zaustavljanja automobila za roditelje djece koja pohađaju Dječji vrtić Mlaka u ulici 
Podmurvice. U njemu se navodi da se radi se o dvosmjernoj ulici kojom se otežano 
prometuje te iz tog razloga nije moguće iscrtati parkirna mjesta. Prometni redari će 
nastojati tolerirati kraća zaustavljanja u vremenu između 07:00 i 09:00 sati ujutro, te 
između 15:00 i 17:00 sati poslijepodne kada većina roditelja dovozi i odvozi djecu u 
vrtić i nakratko zaustavljaju svoja vozila. Jedino trenutno sigurno rješenje za 
privremeno parkiranje je uređeni javni parkirni prostor u Baračevoj ulici koji nema 
veliku frekvenciju prometa i koji je od Dječjeg vrtića udaljen oko 120 m, što za 
pješake realno ne predstavlja preveliku udaljenost. Prelazak preko Krešimirove ulice 
je semaforiziran i maksimalno siguran za prelazak pješaka. Odgovor će se proslijediti 
roditeljima. 
 

 Vijeće je zaprimilo molbu ovlaštenog predstavnika zgrade R. Benčića 11 za 
orezivanje živice oko zgrade. Zahtjev će se proslijediti Odjelu za komunalni sustav. 
 

 Vijeće je zaprimilo molbu ovlaštenog predstavnika zgrade V. P. Širole za iscrtavanje 
novih žutih oznaka za zabranu parkiranja u navedenoj ulici, ispred nebodera k. br. 14, 
kod prostora gdje Čistoća prazni kontejnere, kao i na izlazu iz ulice Podmurvice u 
ulicu V. P. Širole  između nebodera 14 i 16. Zahtjev će se proslijediti Rijeka Prometu. 
 

 Vijeće je zaprimilo pritužbu stanara iz Krešimirove ulice 56 na prekomjernu razinu 
buke i rasvjete od Pošte 2 pa uzduž Krešimirove do Inine benzinske. Izvore 
prekomjerne razine buke (naročito noću) čini prekrcaj metalnog otpada u luci Rijeka, 
te nepotrebni neprestani rad na mjestu željezničkih lokomotiva koje rade u 
neposrednoj blizini zgrada na navedenom potezu. Prekomjerna rasvjeta dolazi s 
novo postavljenih rasvjetnih stupova na željeznici čije svjetlo direktno udara u 
zgrade na navedenom potezu. Ponovit će se dopis HŽ-u i Komunalnom redarstvu 
koji je na istu tematiku upućen krajem 2020. godine.  

 
AD 2     
  
Vijeće je prihvatilo Izvješće o realiziranom programu Dani MO.   
 
      Zaključak: 
 

Ovogodišnji program Dani MO Mlaka obuhvatio je sljedeće aktivnosti: 
 

 Polaganje vijenca na spomenik graditeljima Zvonimirove ulice povodom Dana MO i 
Dana oslobođenja Rijeke. 

 Akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i tlaka – održana je na otvorenom ispred 
dvorane MO. Odazvalo se 25 građana. 

 Foto natječaj „Fotkaj Mlaku 2021“ – prijavilo se 34 autora s 92 fotografije.  
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 Selektor Borislav Božić, prof. voditelj Škole fotografije Rijeka odabrao je 15 najboljih 
fotografija za izložbu (5 autora je nagrađeno honorarom u iznosu od 400 kn, a ostali 
su dobili zahvalnice za sudjelovanje). Rezultati su objavljeni na web stranici MO. 

 Zbog epidemioloških razloga otvorenju su prisustvovali samo autori izloženih 
fotografija, a ostali su mogli razgledati izložbu do 18. lipnja. 
 
Za realizaciju programa je utrošeno ukupno 4.296,69 kn. 
 
Zbog epidemioloških razloga nisu održane planirane aktivnosti: Šahovski turnir i 
dodjela nagrada, Predavanje članova Planinarskog društva “Duga”, Svečana 
proslava Dana MO,  Prezentacija i dodjela nagrada pobjednicima natječaja "Majčin 
dan i Dan obitelji“, Kulturno umjetnički program učenika OŠ "Podmurvice" i 
Prometne škole, Nastup učenika Glazbene škole „Ivana Matetića Ronjgova“, 
Otvorenje izložbe radova radionica „Rijeka zdravi grad 50+“ 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO Ivo Simper informirao je vijećnike da je do 20. srpnja ove godine potrebno 
dostaviti prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2022. godinu. Iste ocjenjuje 
Povjerenstvo, a nakon toga donosi se konačan Program rada i Financijski plan za 2022. godinu 
koji mora odgovarati odobrenim programskim aktivnostima. 
 
     Zaključak: 
 

 Vijećnici su raspravljali o prijedlozima programa za 2021. godinu, konačna odluka 
donijet će se na sljedećoj sjednici.   

 
AD 4 
 
      Zaključak: 
 

 Potrebno je uputiti Odjelu za komunalni sustav zahtjev za orezivanje zelenila na 
javnoj površini i oko rasvjete u ulici Luki. 

 
 

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

Zapisničar: Predsjednik VMO Mlaka: 
 

Snježana Seršić    Ivo Simper, prof. 
  


