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ZAPISNIK
S 19. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA
19. sjednica VMO Grada Trsata održana je 17. svibnja 2016. (utorak) s početkom u 16 sati u
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jana Sertić, predsjednica VMO
- Milorad Sertić, zamjenik predsjednice VMO
- Arsen, član VMO
- Marija Barišić, članica VMO
- Anđelka Jurašić Mikašinović, članica VMO
Ostali nazočni:
- Momir Čiča – predsjednik Pododbora za komunalnu djelatnost
- Hrvoje Sorić – komunalni redar
Prije početka sjednice predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izrazila je zadovoljstvo što nakon
dužeg vremena na Trsatu ponovo djeluje komunalni redar te je članovima VMO predstavila
g. Hrvoja Sorića. Kroz kraći neformalni razgovor spomenuti su neki od aktualnih problema te
je izraženo uvjerenje kako će se zajedničkom suradnjom problemi rješavati na zadovoljstvo
Trsaćana.
Zapisnik s 18. sjednice VMO Grada Trsata usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće sa aktivnosti
- Dan MO Grad Trsat
2. Predstojeće aktivnosti
- Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
- Ekološka akcija
3. Komunalni prioriteti u 2017. godini – prijedlozi i usvajanje
4. Stanje prometnica na području Trsata – obavijest i prijedlog rješavanja
5. Dvosmjerno prometovanje u Ulici Riva Boduli – obavijest MO Luka
6. Anonimna dojava o romskoj obitelji – obavijest
7. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić izvijestila je o održanom obilježavanju Dana MO koji
je organiziran u sklopu Dana Trsata.
Za tu prigodu organizirane su ove aktivnosti:
21. travnja
Turnir u pikadu organiziran je u suradnji sa Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat uz
nastup predstavnika klubova Krimeje, Srdoča i Škurinja,
21. travnja
Položeno je cvijeće na spomenik palim borcima NOR-a i žrtvama fašizma.
U suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat priređen je koncert Udruge Dijamant klasika.
21. i 22. travnja
Dvodnevno natjecanje u rukometu za uzrast do 12 godina organizirano je uz pomoć RK
Trsat. U Dvorani mladosti igrale su dvije ekipe domaćina te rukometnih klubova Čavle,
Kvarner (Kostrena), Opatija i Zamet.
22. travnja
Turnir u malom nogometu održan je u Dvorani mladosti uz sudjelovanje tri ekipe
ugostiteljskih lokala: Angels, Podmornica i Tarsa. Pomoć u organizaciji dao je i Nogometni
savez Primorsko-goranske županije kroz dodjelu sudaca.
23. travnja
Položeno je cvijeće na Oltar-križ, spomenik poginulima u Domovinskom ratu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.
AD 2
A) Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o objavljenom pozivu za sudjelovanju u ovoj
akciji. Prijave se primaju do 27. svibnja, a do 17. lipnja potrebno je fotografirati
predložene okućnice, balkone i prozore.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
B) Ekološka akcija
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je da se akcija čišćenja dijela Bošketa
organizira u lipnju. Tajnik MO g. Marijan Matković dogovorit će sa predstavnicima
Odjela gradske uprave za komunalni sustav teren i način provođenja akcije.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

AD 3
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić i predsjednik Pododbora za komunalnu djelatnost g.
Momir Čiča predstavili su VMO zaprimljene prijedloge građana.
O istima je raspravljao i Pododbor za komunalnu djelatnost na sastanku održanom 10.
svibnja 2016. godine.
Temeljem zaključaka Pododbora usvojeni su slijedeći prijedlozi komunalnih prioriteta za
2017. godinu:
1

Postava zaštitne ograde uz nogostup u Ulici Serafina Shöna kod kućnog
broja 1

2

Saniranje dijela zida u neimenovanom prolazu sa sjeverne strane Hrvatske
čitaonice Trsat

3

Postava jedne klupe na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima Rakovca
jugozapadno od kućnog broja 33

4

Proširenje nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka zapadno od kućnog broja 23

5

Proširenje javne rasvjete u Parku heroja

6

Urediti dječje igralište južno od Ulice Slave Raškaj

7

Urediti park za pse sjeverno od Sveučilišnog kampusa Trsat na lokaciji
bivšeg Kluba ''Tenk''

Vijeće MO nije prihvatilo ove prijedloge:
• Uređenje nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od lokacije ''Paris'' do
Svetišta – neuređeni dio pripada Mjesnom odboru Bulevard.
• Premještaj baja iz Glavićeve ulice kod kućnog broja 3 – navedeno ne pripada u
kategoriju komunalnih prioriteta. U tijeku je dogovor u vezi premještaja na lokaciju
kod kućnog broja 6 u Ulici Vrlije.
• Saniranje divljeg deponija iza Kampusa Trsat – navedeno ne pripada u kategoriju
komunalnih prioriteta. U tu svrhu postavljena je u veljači video kamera, a i zbog
radova zatvoren je ulaz/izlaz iz ulice Put Bože Felkera.
• Urediti zelene površine ispod Hrvatske čitaonice Trsat, ukloniti smeće i odrezati
grane zbog bolje rasvjete – navedeno ne pripada u kategoriju komunalnih prioriteta.
O istome je obaviješten Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija
zajedničke komunalne djelatnosti te je izdan nalog za uklanjanje nepoželjne
vegetacije (sve što visi na Ulicu Bošket i oko rasvjetnih stupova).
Vijeće MO dostavit će TD Rijeka promet d.d. ove prijedloge građana:
• Uređenje parkirališta nasuprot kućnog broja 14/1 u Ulici Bošket.
• Dovršiti asfaltiranje nogostupa u Ulici Bošket nakon kućnog broja 16.
• Proširenje pješačke zone na Frankopanskom trgu – uređenje prilaza za osobe sa
invaliditetom kod kućnog broja 1.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge komunalnih prioriteta za
2017. godinu.

AD 4
Predsjednik Pododbora za komunalnu djelatnost g. Momir Čiča iznio je nezadoljstvo
stanjem prometnica na Trsatu te je u ime Pododbora predložio da se sa istim upoznaju i
nadležen instituciji Grada Rijeke.
Predloženo je da se zatraži sanacija ulica Šetalište Joakima Rakovca, Slavka Krautzeka,
Put Bože Felkera, Josipa Kulfaneka, Vrlije i Rose Leard.
Za sanaciju Šetalište Joakima Rakovca zatražit će se i potpora Mjesnog odbora Bulevard
jer je veći dio prometnice na tom području.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 5
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić predložila je davanje potpore Mjesnom odboru Luka
za povrat dvosmjernog prometovanja Ulicom Riva Boduli, a temeljem dostavljenog
dopisa.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je zaključilo davanje potpore Mjesnom odboru
Luka za povrat dvosmjernog prometovanja Ulicom Riva Boduli.
AD 6
Predsjednica VMO gđa. Jana Sertić upoznala je VMO sa anonimnim pismom kojim se
traži deložacija romske obitelj sa adrese Ulica Partizanski put kućni broj 1, a zbog
višegodišnjih problema.
S obzirom da MO ne može donositi odluke u ovakvim situacijama predloženo je da se
pismo proslijedi Trećoj policijskoj postaji.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 7
A) Postavljanje prometnih stupića na Šetalištu Joakima Rakovca
Zbog parkiranja vozila s desne strane nakon kućnog broja 62 u Ulici Šetalište Joakima
Rakovca predloženo je da se TD Rijeka promet d.d. uputi zahtjev za postavljanjem
prometnih stupića kako bi se navedeno spriječilo.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
B) Postavljanje pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka
S obzirom na sve veći broj korisnika igrališta u Kampusu, kojeg od prošle godine
koriste i članovi Atletskog kluba Rijeka, VMO predložilo je postavljanje pješačkog
prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
C) Prometovanje spojnom cestom između ulica Josipa Kulfaneka i Vrlije
Pododbor za komunalnu djelatnost predložio je VMO promjenu smjera kretanja vozila
u navedenoj spojnoj cesti.
Sadašnji smjer prometovanja nije dobar jer ovu spojnu usku cestu koriste i veća vozila

i građani iz ulica sa istočne strane područja Strmice / Ulice Vrlije ukoliko se vozilima
nađu na vrhu Strmice moraju se spustiti do Dvorane mladosti kako bi se vratili od
svojih kuća.
Također je predloženo da se u tom slučaju kod raskrižja ulica Vrlije i Slave Raškaj
postaviti znak ''Trsat – centar'' čime bi se vozače usmjerilo prema Trsatu. Na taj način
ova bi spojna cesta postala lokalnog značenja.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
D) Spoj ulica Put Bože Felkera i Sveučilišne avenije
Zbog nemogućnosti prometovanja na relaciji Trsat-Kačjak, Pododbor za komunalnu
djelatnost predložio je spajanje ulica Put Bože Felkera i Sveučilišne avenije. Time bi
se, naročito mještanima Strmice, olakšao dolazak i odlazak, a rasteritilo bi se
prometovanje Trgom Viktora Bubnja i Ulicom Slavka Krautzeka.
Na ovoj lokaciji je ionako planirano produženje ulice Sveučilišna avenija u smjeru
područja Strmica.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
E) Prometovanje vozila u središtu Trsata prilikom događaja u Dvorani mladosti
Pododbor za komunalnu djelatnost predložio je angažiranje djelatnika MUP-a prilikom
održavanja programa u Dorani mladosti, a kako bi se spriječilo parkiranje vozila nakon
Trga Viktora Bubnja. Parkirana vozila otežavaju, a ponekad i onemogućuju prolaz
mještanima Strmice i interventnih vozila.
U vrijeme održavanja programa u Dvorani mladost prema Strmici bi mogli prolaziti
samo njeni mještani.
Za primjer je navedeno uređenje prometovanja u uliucama kod nogometnog stadiona
na Rujevici.
Predloženo je da tajnik MO do slijedeće sjednice sazna kako je MO Pehlin riješio
navedeni problem.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 17.30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Jana Sertić

