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ZAPISNIK
S 3. SJEDNICE VMO GRAD TRSAT

3. sjednica VMO Grad Trsat održana je 30. kolovoza 2010. (ponedjeljak) s početkom u 19 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:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Hrvoje Burić, član VMO
- Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Grad Trsat:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Sastanak u vezi komunalnih problema – izvješće
2. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – prijedlog
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je članove Vijeća MO o
održanom sastanku s predstavnicima Direkcije za komunalno redarstvo, Treće policijske
postaje i Riječkog sajma te je istakla vrijednost sastanka u smislu da se MO shvati kao
relevantni faktor u donošenju odluka i prijedloga.
Zbog velikog dolaska autobusa kod pojedinih dogañanja koji zauzimaju parkirna mjesta kod
Dvorane mladosti, a ponekad i na prometnicama predloženo je da se održi sastanka s
nadležnim institucijama i službama (Odjel gradske uprave za komunalni sustav, TD ''Rijeka
promet'' d.d. i Prometna policija).
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo izvješće i prijedlog.
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AD 2
Kako se na trsatu odvijaju razne manifestacije, a nosioci su Turistička zajednica Grada Rijeke,
Hrvatska čitaonica Trsat, Osnovna škola ''Trsat'', Klub prijatelja Grada Trsata, Gradska glazba
Trsat – Rijeka, Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat i Svetište Majke Božje Trsatske,
predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je održavanje zajedničkog
sastanak, a povodom skorašnjeg donošenja prijedloga programa u kulturi za potrebe Grada
Rijeke. Tako bi se nastojalo izbjeći preklapanje dogañanja, a ujedno se može razmotriti
mogućnost suradnje u organiziranju i provoñenju istih.
Predloženo je da se sastanak održi u ponedjeljak, 6. rujna 2010. godine s početkom u 18 sati u
prostorijama Hrvatske čitaonice Trsat.
Vijeće MO predložilo je slijedeće programe za 2011. godinu: Meñunarodni dan žena (ožujak –
u suradnji s MO Vojak), Dani Trsata (travanj), Dani MO (lipanj), Izložba o Sveučilišnom
kampusu (travanj ili lipanj) i Božićno-novogodišnji koncert (prosinac – u suradnji s MO Vojak).
Prijedlozi će biti usvojeni na slijedećoj sjednici Vijeća MO nakon gore navedenog sastanka.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 3
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako na Trsatu postoje dvije
kategorije grañana, djeca predškolskog uzrasta i umirovlenici, sa posebnim potrebama za
sportskim i kulturnim aktivnostima. S obzirom da postoje i zainteresirane osobe koje bi
organizirale i provodile navedene aktivnosti predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić
Mikašinović predložila je slijedeće:
• inicirati izgradnju dječjeg igrališta – prostor: poduzeće ''Jasen'' ili kod Dvorane mladosti,
• informatička obuka za umirovljenike – prostor: Klub umirovljenika i starijih osoba Trsat,
• povremeni odlasci u šetnju – Šetnica uz Rječinu, šetnica iza Sveučilišnog kampusa u
smjeru prema Gornjoj Vežici,
• inicirati osnivanje kino sekcije za mlañi uzrast – prostor: Hrvatska čitaonica Trsat, Klub
umirovljenika i starijih osoba Trsat ili Osnovna škola ''Trsat'',
• večeri poezije – prostor: Hrvatska čitaonica Trsat
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se grañane Trsata putem
plakata obavijesti s:
• aktivnostima MO – Osnovna škola ''Trsat'', Grdaina Trsat, Dom zdravalja, oglasne
ploče, dječji vrtići,
• inicijativama i zaključcima Vijeća MO – oglasna ploča i
• postavljanjima kontejnera za odvoz glomaznog otpada – na mjesta postavljanja.
Za izradu prijedloga izgleda plakata zadužen je tajnik MO.
Zaključak:
Vijeće MO Grad Trsat jednoglasno je usvojilo prijedloge.

Sjednica je završila u 21 sat.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grad Trsat:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović
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