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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  11. ožujka 2011. 
                     
 

             ZAPISNIK 
S 12. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
12. sjednica VMO Grad Trsat održana je 7. ožujka 2011. (ponedjeljak) s početkom u 16 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Anñelka Jurašić Mikašinović, predsjednica VMO 
- Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO  
- Ivo Čargonja, član VMO  
-  

Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 11. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Bilten MO 
• naziv glasila 
• materijali za prvi broj  

2. Razno  
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović ukratko se osvrnula na dosadašnje 
aktivnosti u vezi glasila te je iskazala zadovoljstvo sa odazivom grañana za njegov naziv. Za 
članove komisije koja će izabrati naziv glasila predložila je članove Vijeća MO g. Iva Čargonju 
(predsjednik), gñu. Elicu Bonetić (zamjena za Bruna Kovačića) i gñu Slavicu Škerl iz Kluba 
umirovljenika i starijih osoba Trsat. 
Zatim je predložila sadržaj i odgovorne osobe za pojedine priloge u prvom broju: 

- naslovnica – fotografija Trsatske gradine – tajnik MO 
- uvod – predsjednica VMO 
- predstavljanje članova VMO i pododbora – članovi  
- Dani MO 
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- dosadašnje aktivnosti – Biramo naj okućnicu..., doček SV. Nikole, Božićno-  
novogodišnji koncert, aktivnosti u vezi glasila, Dan žena (Slavica Škerl i Dora 
Tkalec) – fotografije: tajnik MO 

- komunalna i prometna problematika na području MO te pokrenute inicijative – Elica 
Bonetić 

- Trsatska gradina – Elica Bonetić, fotografije: tajnik MO 
- autobusne linije za Trsat - Anñelka Jurašić Mikašinović 
- područje kulture – tekst o Gradskoj glazbi Trsat i Mješovitom pjevačkom zboru 

Hrvatske čitaonice Trsat – Ivo Čargonja 
- komunalna problematika – Elica Bonetić 
- pjesma na čakavštini – Elica Bonetić, Bruno Kovačić i Osnova škola ''Trsat'' 
- Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat – Elica Bonetić i Slavica Škerl 
- Hrvatska čitaonica Trsat – Ivo Čargonja 
- poznati Trsaćani – fra Serafin Sabol – Elica Bonetić i Ružica Ažman 
- Sveučilišni Kampus – tajnik MO i Mirna Hero (sveučilište u Rijeci) 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se tekstovi dostave u MO 
na CD-u ili USB-u do 20. ožujka 2011. godine.  
Na kraju ove točke dnevnog reda komisija za odabir naziva izmeñu pristiglih prijedloga izabrala 
je prijedlog TRSAČKI ZVON predlagatelja gñe. Višnje Dorčić i g. Ivana Ružića. 
Prigodnu pjesmu napisao je g. Bruno Kovačić. 

      
Zaključci: 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno usvojilo prijedlog članova za komisiju za odabir 
naziva glasila. 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno usvojilo prijedlog sadržaja prvog broja glasila i 
rokove izvršenja. 

• Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno usvojilo prijedlog komisije za odabir naziva 
glasila. 

 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković osvrnuo se na zaključak ad 1. sa 11. sjednice VMO od 23. 
veljače 2011. godine (kojoj nije prisustvovao) u kojem se navodi kako na web stranicu nije 
postavljena obavijest o održavanju likovne radionice te kako nema povratnih informacija o 
lokacijama na koje su postavljeni plakati za istu. Tajnik MO smatra se nepravedno prozvanim 
iz slijedećeg razloga: 

• sa postavljanjem plakata nije bio upoznat jer plakate nije primio već je jedan plakat 
vidio na trgovini ''Luje''. 

      
Zaključci: 

Vijeće MO Grad Trsat usvojilo je objašnjenje.   

 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  
 

 

Predsjednica VMO Grad Trsat: 
 

Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 
 


