PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
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MJESNI ODBOR GRAD TRSAT
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2. svibnja 2012.
ZAPISNIK
S 29. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA

29. sjednica VMO Grada Trsata održana je 30. travnja 2012. (ponedjeljak) 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
- Marija Brčić, članica VMO
Ostali nazočni:
- Suzana Ravršan – Pododbor za informiranje
- Srećka Babić – Pododbor za kulturu
- Marina Oluić – Pododbor za komunalnu djelatnost
- Milan Šušnjar – Odbor za komunalno gospodarstvo (Grad Rijeka)
Sjednici nisu bili nazočni:
- Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 28. sjednice VMO Grada Trsata:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Dani Trsata – izvješće
2. Predstojeće aktivnosti
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor (travanj-lipanj) –
obavijest o prijavama
- Dani Sv. Vida – prijava ekipe
3. Bilten MO – sadržaj 4. broj glasila
4. Komunalni prioriteti za 2013. godinu – prijedlozi i usvajanja
5. Analiza postojećeg odvijanja prometa – očitovanje na prijedloge
6. Natkrivanje terasa ugostiteljskih objekata na području Trsata – odgovor
7. Pomicanje prometnih stupića na Frankopanskom trgu – prijedlozi i usvajanje
8. Prometovanje Linije 1B Radićevom ulicom – prijedlog grañana
9. Lokacija za istrčavanje pasa – prijedlozi i usvajanje
10. HVD ''Eugen Kvaternik'' – poziv na sudjelovanje u akciji ''Dar Srca za sva srca''
11. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
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AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o održanoj programskoj
aktivnosti Dani Trsata u organizaciji Kluba prijatelja Grada Trsata, a čiji je nositelj programa
gña. Elica Bonetić, predsjednica Kluba i zamjenica predsjednice VMO Grada Trsata.
MO Grad Trsat organizirao je 19. travnja Boćarski turnir uz sudjelovanje boćarskih klubova
''Trsat'' (2 ekipe), ''Brajda'' i ''Krimeja''. Pobjednik turnira bila je ekipa BK ''Trsat 1'', a zatim
slijede ''Krimeja'', ''Trsat 2'' i ''Brajda''. Dodijeljena je nagrada za prvo mjesto, a svi natjecatelji
dobili su prigodne poklone.
Polaganje vijenaca na spomenik palim Trsaćanima u NOB-u održano je 21. travnja, a
program su izveli Gradska glazba Trsat-Rijeka i Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice
Trsat.
Gradska glazba Trsat-Rijeka održala je koncert 21. travnja, a kroz program su vodili Suzana
Ravršan i Filip Polegubić, članovi Pododbora za informiranje.
MO Grad Trsat sudjelovao je u pokriću troškova boćarskog turnira (nagrade i domjenak), u
dijelu troškova za nabavku cvijeća i u dijelu troškova za promidžbu Dana Trsata (plakati – 10
kom. i pozivnice – 30 kom.).
S obzirom na nedospjeli račun za nagrade, predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić
Mikašinović predložila je donošenje zaključka o financijskom dijelu na idućoj sjednici.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće i prijedlog.
AD 2
A) Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako je do ove sjednice pristiglo 7 prijava od
najmanje 10 koliko je potrebno za provedbu akcije.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je postavljanje još 10 plakata, a
za što će provesti gña. Elica Bonetić i tajnik MO te da Ocjenjivačku komisiju čine tri (3) člana iz
Kluba umirovljenika i starijih osoba Trsat.
B) Dani Svetog Vida
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako će MO Grad Trsat predstavljati 4 člana na
boćarskom turniru. Za koordinatora je prijavljen g. Željko Knežević, a u dogovoru s g. Ivom
Čargonja i tajnikom MO.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je za koordinatora g. Ivu
Čargonja, a u provedbi ove aktivnosti surañivati će s g. Željkom Kneževićem, predsjednikom
Boćarskog Kluba ''Trsat''.
Zaključak:
A) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i usvojilo prijedlog.
B) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i usvojilo prijedlog.
AD 3
Gñica. Suzana Ravršan izvijestila je kako bilten nije završen jer nedostaju materijali (tekstovi i
fotografije).
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da do 4. svibnja svi zaduženi
predaju materijale Pododboru za informiranje.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
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AD 4
Na temelju prošlogodišnjih te uz nove zahtjeve, predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić
Mikašinović predložila je slijedeće prijedloge komunalnih prioriteta za 2013. godinu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asfaltiranje prilaza od Sveučilišnog kampusa prema Ulici Put Bože Felkera kod k. br. 40.
Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrtlarski put nasuprot k. br. 2/A.
Asfaltiranje dijela Ulice Strmica od k. br. 11 do 15 A.
Asfaltiranje dijela Ulice Naste Rojc od k. br. 3 do 7.
Ureñenje ugibališta za mini bus u Ulici Rose Leard izmeñu k. br. 29 i 33.
Ureñenje pokosa na zavoju u Ulici Bošket nasuprot k. br. 16.
Ureñenje odmorišta i postavljanje fontane izmeñu zgrade Hrvatske čitaonice (Šetalište J.
Rakovca 33) i zgrade na adresi Frankopanski trg 1.
8. Ureñenje dječjeg igrališta na zelenoj površini ispod Hrvatske čitaonice Trsat.
9. Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrtlarski put kod k. br. 21.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.
AD 5
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović osvrnula se na izlaganje g. Saše
Muscheta sa prethodne sjednice VMO te istaknula svoje neslaganje sa tvrdnjom o području
mjesnog odbora Grada Trsata kao najureñenijem u prometnom smislu bez obzira na uočene
probleme i poteškoće, s čim su se svi prisutni složili.
U nastavku VMO očitovalo se po Analizi postojećeg odvijanja prometa te su predložili slijedeće:
1. Zabrana parkiranja turističkih autobusa – prijedlog sadrži dvije (2) varijante:
a) prihvaća se potpuna zabrana zaustavljanja za sve turističke autobuse na
Frankopanskom trgu (kod crkve), a za Trg Viktora Bubnja predlaže se
djelomična zabrana (samo u vrijeme izlaska / ulaska putnika u autobus).
b) zadržati postojeće stanje – ne prihvaća se.
2. Parkiranje turističkih autobusa na parkiralištu u Ulici Drage Šćitara (nasuprot
ulaza u Park heroja) – ne prihvaća se te se ostavlja TD ''Rijeka promet'' d.d. na daljnje
razmatranje načina parkiranja turističkih autobusa na ovom parkiralištu.
3. Postavljanje prometne signalizacije za turističke autobuse – prihvaća se dopuna
postojeće signalizacije (nasuprot igrališta NK ''Orijent'' – završetak Mihanovićeve ulice i
na završetku Ulice Slavka Krautzeka) i ureñenje postojeće.
4. Povećanje parkirnih mjesta na Trgu Viktora Bubnja – prihvaća se dodavanje osam
(8) parkirnih mjesta kod okretišta autobusne linije ''2''.
5. Nova parkirna mjesta na Šetalištu Joakima Rakovca i u Ulici Slavka Krautzeka – o
predloženim lokacijama (od ugostiteljskog objekta ''Paris'' do crkve Sv. ðorña i na
Šetalištu Joakima Rakovca od k. br. 29 do 62) VMO ne može se očitovati jer se iste
nalaze području MO Bulevard.
Predložena lokacija u Ulici Slavka Krautzeka od početka Studentske avenije do ulaza u
Sveučilišni kampus Trsat ne prihvaća se iz razloga sigurnosti prometa.
6. Regulacija prometovanja Ulicom Partizanski put – VMO Grada Trsata ne prihvaća
ova mišljenja te će za rješenje regulacije prometovanja navedenom ulicom sredinom
svibnja 2012. godine sazvati zbor grañana ulica Partizanski put i Glavinićeve.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.
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AD 6
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO s odgovorom Odjela
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi natkrivanja
terasa ugostiteljskih objekata na području Trsata. Predložila je kako bi ugostiteljski objekti
trebali barem uskladiti boje prema prijedlogu Odjela te da se u tom smislu i odgovori Odjelu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je odgovor na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 7
G. Milan Šušnjar obrazložio je svoje prijedloge u vezi pomicanja stupića na Frankopanskom
trgu kod k. br. 1 i na početku Ulice Partizanski put, a čijim bi se drugačijim razmještajem
onemogućilo parkiranje osobnih vozila i omogućio nesmetan prolaz autobusima i interventnim
vozilima.
Temeljem iznijetog predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je slijedeće:
1. Prema obavljenom promatranju i mjerenju prometne stupiće na Frankopanskom
trgu pomaknuti za 40 cm u smjeru istoka.
2. O prometnim stupićima na početku Ulice Partizanski put raspraviti na zboru
grañana sredinom svibnja 2012. godine.
AD 8
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je VMO sa prijedlogom grañana Radićeve ulice za
uvoñenjem autobusne linije ''1B'' te kako je prije nekoliko godina ova mogućnost odbijena od
strane KD ''Autotrolej'' d.o.o. zbog strmih dionica prema Ulici Put Vinka Valkovića-Poleta.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je upućivanje prijedloga KD
''Autotrolej'' d.o.o. Napomenula je kako će VMO će podržati rješenje.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 9
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović upoznala je VMO sa dopisom Odjela
gradske uprave za komunalni sustav kojim se traži predlaganje površine namijenjene psima te
je iznijela mišljenje kako takve lokacije nema na području Trsata. Ukoliko i postoji treba je urediti
za korištenje grañana, sa čime su se složili svi prisutni.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 10
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa pozivom HVD ''Eugen Kvaternik'' TrsatRijeka na humanitarnu akciju ''Dar Srca za sva srca''.
Vijeće MO podržava ovu akciju, a članovi i grañani uključiti će se na osobnu inicijativu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
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AD 11
A) Komunalni red
Vijeće MO istaknulo je nezadovoljstvo sa komunalnim stanjem na području mjesnog odbora
Grad Trsat, a time i radom komunalno redara.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se održi sastanak sa
ravnateljem Direkcije za komunalno redarstvo (g. Zdenko Pleše) i komunalnim redarom (g.
Josip Bajok) te da se za taj sastanak tajniku MO dostave prijedlozi/teme za dnevni red.
B) Stanje na prostoru kod prilazne ceste od Sveučilišnog kampusa Trsat do Ulice Put
Bože Felkera k. br. 38
Prisutni su izvijestili kako je početak prilazne ceste asfaltiran, ali se ne zna na čiju inicijativu.
Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je Vijeće MO kako je ureñenje prilazne ceste bilo u
prijedlogu prioriteta za 2012. godinu te će TD ''Rijeka promet'' d.d. do kraja 2012. godine izraditi
idejni projekt i ishoditi lokacijsku dozvolu za ureñenje prilazne ceste od Sveučilišnog kampusa
prema odvojku Ulice Put Bože Felkera kod kućnog broja 40. Prilaz je vjerojatno asfaltiran na
privatnu inicijativu kako bi se onemogućilo dizanje prašine u blizini stambenih objekata.
Članovi Vijeća MO, takoñer su istakli su kako se prostor u neposrednoj blizini navedene adrese
koristi za privatne poslove i odlaganje raznog materijala.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se nadležnim institucijama
uputi dopis kojim se traži odgovor u vezi davanja prostora na korištenje.
C) Ureñenje prostora Trsatske gradine i reguliranje radnog vremena obližnjih
ugostiteljskih lokala
G. Milan Šušnjar iznio je nekoliko prijedloga vezanih za prostor Trsatske gradine i radnog
vremena obližnjih ugostiteljskih lokala:
1. Cjelokupni prostor Trsatske gradine urediti na način za provedbu kulturnih
sadržaja (npr. urediti ljetnu pozornicu).
2. Trajanje programa tijekom ljetnih mjeseci ograničiti do 24 sata (0.00 sati).
3. Radno vrijeme obližnjih ugostiteljskih lokala u Ulici Petra Zrinskog i na
Frankopanskom trgu ograničiti do 24 sata (0.00 sati) i pri tome voditi brigu o razini
glasnoće u lokalima.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je upućivanje dopisa sa ovim
prijedlozima nadležnim institucijama (Turistička zajednica grada Rijeke i Odjel gradske uprave
za poduzetništvo).
D) Suradnja sa Udrugom ''Motoristi Trsat''
Gña. Elica Bonetić izvijestila je kako Udruga ''Motoristi Trsat'' žele surañivati s MO i u tom
smislu predložiti programske aktivnosti. Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović
predložila je upućivanje poziva Udruzi za iduću sjednicu VMO.
Zaključci:
A) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
B) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
C) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
D) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Sjednica je završila u 16.30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grada Trsata:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović
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