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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-32/18 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  23. prosinca 2011. 
                       
 
 

ZAPISNIK 
S 25. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT 

 
25. sjednica VMO Grad Trsat održana je 20. prosinca 2011. (utorak) s početkom u 14 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: 
- Srñan Škunca, Neven Jeličić – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem  
- Zvonimir Pliskovac – Konzervatorski odjel u Rijeci 
- Mate Tomljanović, Milan Šušnjar – Odbor za komunalno gospodarstvo 
- Ante Žeželj – caffe bar ''Sabrage'' 
- Ljiljana Panović – caffe bar ''Monte Cristo'' 
- Biserka Zubović – caffe bar ''Valentino'' 
- Vedrana Spadoni Štefanić – izvjestitelj za točku 2. 
- Marina Oluić – izvjestitelj za točku 3. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivica Padjen, član VMO  
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 24. sjednice VMO Grad Trsat: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Natkrivenost terasa ugostiteljskih objekata – primjedbe i prijedlozi  
(izvjestitelj: Milan Šušnjar) 

2. Sanacija volte (Vrlije 6) – prijedlog Kluba prijatelja Grada Trsata 
(izvjestitelj: Vedrana Spadoni Štefanić) 

3. Kasniji završetak radnog vremena ugostiteljskih lokala – obavijest i prijedlozi 
(izvjestitelj: Marina Oluić) 

4. Božićno-novogodišnji koncert – pripreme  
5. Bilten MO – obavijest o tiskanju i prezentaciji  
6. Suradnja sa MO Ogulin – prijedlog 
7. Programske aktivnosti u 2012. godini – prijedlog izmjena financiranja programa 
8. Razno  
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović pozdravila je prisutne te istaknula kako 
intencija sastanka nije dogovor rješenja već da se nañe način kako rješenje postići. Istaknula je 
kako bi zbog ljepšeg izgleda i budućeg ureñenja prostora na prolazu prema Bošketu trebalo 
preseliti kiosk ''iNovina'' i ukloniti terasu caffe bara ''Badi pub''.  
G. Milan Šušnjar u uvodu je napomenuo kako je prije 4 godine predložio postavljanje približno 
unificiranih tendi kako zbog izgleda ovog dijela Trsata (Frankopanski trg) tako i zbog otklanjanja 
mogućnosti nezgoda prilikom rušenja suncobrana kod loših vremenskih uvjeta. 
G. Srñan Škunca istaknuo je kako je izdavanje dozvola za postavljanje tendi pod nadzorom 
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i 
Konzervatorskog odjel u Rijeci. Područje Trsata nalazi se u zoni ''A'' kao i centar grada. 
Konzervatorski odjel daje suglasnost za izgled, boju i sl. Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem slaže se za postavljanjem tendi, ali istih boja, 
materijala i mehanizama za otvaranje/zatvaranje. Takoñer je napomenuo kako suncobrani 
predstavljaju odreñenu barijeru kod posluživanja te bi tende bile bolje rješenje za manje terase. 
Temeljem razgovora predložio je da Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem pripremi analizu sa natkrivenim tendama na prostoru od Hrvatske 
čitaonice Trsat do caffe bara ''Valentino'', a vlasnici lokala trebali bi biti korektiv tog prijedloga. 
Što se tiče preseljenja kioska i uklanjanje terase istaknuo je kako ugovori za ove prostore 
vrijede do prosinca 2013. godine te bi u slučaju prekida ugovora vjerojatno Grad Rijeka snosio 
obeštećenje. Istaknuo je kako ''iNovine'' ne moraju prihvatiti prijedlog prijevremenog uklanjanja 
kioska. 
Gña. Biserka Zubović predložila je da se terase prekriju na način kao u Opatiji.  
G. Zvonimir Pliskovac nije se složio sa ''šatorskim'' oblicima tendi jer je potrebno poštivati i 
arhitekturu Trsata. Smatra kako bi svaku terasu trebalo pojedinačno definirati i napominje kako 
je negdje moguće postaviti i suncobrane. 
G. Ante Žeželj pozdravio je inicijativu MO za okupljanje vlasnika ugostiteljskih objekata, ali 
smatra kako će mali lokali zbog financijske situacije teže podnijeti promjene. Predložio je da 
Konzervatorski odjel napravi prijedloge. 
G. Mate Tomljanović iznio je stav kako središte Trsata treba urediti u skladu sa okolnim 
stambenim zgradama, Hrvatskom čitaonicom Trsat i Trsatskom gradinom. 
  

     Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog g. Srñana Škunce kojim će Odjel   
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pripremiti 
analizu sa natkrivenim tendama do veljače 2012. godine. 

 
 
 
AD 2 
 

Gña. Vedrana Spadoni Štefanić izvijestila je prisutne o stanju volte (Vrlije 6) i kapelice 
Francezovo (Put B. Felkera 7) te zatražila njihovo saniranje.  
G. Zvonimir Pliskovac predložio je da se od Konzervatorskog odjela u Rijeci zatraži preventivna 
zaštita, a g. Srñan Škunca napomenuo je kako se zainteresirani vlasnici terena na kojima se 
grañevine nalaze mogu za potrebne mjere obratiti Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
   
Zaključak: 

     Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog g. Zvonimira Pliskovca za 
traženjem preventivne zaštite.   
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AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović upoznala je prisutne sa problemom rada 
caffe bara ''Falcon'' tijekom kasnijeg završetka radnog vremena, a na koji svoje primjedbe daje 
gña. Marina Oluić. Takoñer je istaknula kako MO daje samo mišljenje Odjelu gradske uprave 
za poduzetništvo u kojem napominje kako prilikom izdavanja dozvola treba voditi brigu i o 
potrebi grañana za mirnijim življenjem. 
Gña. Marina Oluić istaknula je kako ovaj problem traje već desetak godina te je sud u 
Strasbourgu donio presudu kojom je utvrñeno kako je njoj povrijeñeno pravo na privatnost. 
G. Srñan Škunca predložio je gñi. Marini Oluić da sa problemom upozna gradonačelnika.  

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijesti na znanje.   
   

 
 
AD 4 
 

G. Ivo Čargonja upoznao je članove VMO sa pripremama za sutrašnji Božićno-novogodišnji 
koncert koje teku prema predviñenim aktivnostima.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje.   
   
 
 

AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o radnjama za izdavanje 
glasila MO koje će iz tiska izaći idućeg tjedna. Za potrebe glasila potrebno je dostaviti još 
nekoliko fotografija, a za to je zadužen tajnik MO.  
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 

AD 6 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je VMO kako je sa MO 
Ogulin dogovorena posjeta za četvrtak, 29. prosinca 2011. godine, a u sklopu realizacije 
programske aktivnosti Božićno-novogodišnji koncert.  
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Grad Trsat primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 

AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako u 2012. godini Odjel gradske uprave za 
sport i tehničku kulturu neće sufinancirati programske aktivnosti mjesnih odbora, a Odjel 
gradske uprave za kulturu sufinancirati će program za obilježavanje Dana Trsata sa 2.000,00 
kn.  
Iz tih su razloga napravljene izmjene prijedloga programskih aktivnosti u ovim programima: 
Bilten MO, Dan MO, Prigodna obilježavanja i Doček Svetog Nikole na način da će se tiskati 
jedan bilten  manje, a sredstva su raspodijeljena na ostale spomenute programe.   
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Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u 16 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grad Trsat: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 


