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         ZAPISNIK 
S 31. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
31. sjednica VMO Grada Trsata održana je 10. srpnja 2012. (utorak) s početkom u 8 sati u 
prostorijama MO Grad Trsat, Šetalište J. Rakovca 33. 

Sjednici su bili nazočni: 
• Anñelka Jurašić Mikašinović, predsjednica VMO 
• Elica Bonetić, zamjenica predsjednice VMO  
• Ivo Čargonja, član VMO 
• Marija Brnčić – članica VMO 

 
Ostali nazočni: 
• Suzana Ravršan – Pododbor za informiranje 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
• Arsen Vakanjac – član VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 30. sjednice VMO Grada Trsata: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen sa primjedbama na točke Ad 2. i Ad 6B. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor za 2012. godinu – izvješće  
2. Izmjena financijski plan – obavijesti, prijedlozi i usvajanje 
3. Bilten MO 
4. Predstojeće aktivnosti: 

• Dan MO (rujan) – pripreme  
5. Premještanje prometnih stupića na Frankopanskom trgu – odgovor  
6. Parkiranje autobusa na Trgu Viktora Bubnja – prijedlozi i usvajanje 
7. Ureñenje prostora Trsatske gradine – odgovor  
8. Dopuna turističke signalizacije – odgovor  
9. Lokacija oglasnih površina – odgovor  
10. Odsustvovanje tajnika u srpnju i kolovozu – obavijest  
11. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO o održanoj akciji 
''Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor''. Akciji, koja je trajala od travnja do lipnja, 
odazvalo se 12 učesnika. Završna svečanost održana je 26. lipnja 2012. godine u 
Hrvatskoj čitaonici Trsat.  
Učesnicima su podijeljena priznanja i poklon bonovi u ukupnoj vrijednosti od 1.300,00 kn. 

 

Zaključci: 

     Vijeće MO jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO o mogućnosti izmjene Financijskog 
plana ukoliko postoji potreba za istim. Do kraja godine u programu su predviñene 
aktivnosti: izdavanje biltena MO, Dan MO, Božićno-novogodišnji koncert i doček Sv. 
Nikole. 
Prema mišljenju predsjednice VMO gñe. Anñelka Jurašić Mikašinović za provedbu 
navedenih aktivnosti nije potrebna izmjena Financijskog plana, što su i ostali članovi 
podržali. 
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 3 
 
     Predsjednica VMO gñe. Anñelka Jurašić Mikašinović i Suzana Ravršan izvijestile su o 

stanju u vezi tiskanja biltena MO. Istaknule su kako zbog objektivnih razloga (ispiti na 
fakultetu i ostale obveze VMO) bilten još nije u cijelosti pripremljen. 

     Predloženo je da bilten izañe za Dan MO, u rujnu 2012. godine. 
 

Zaključak: 
     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo 

prijedlog. 
 

 
AD 4 
 
Predsjednica VMO gñe. Anñelka Jurašić Mikašinović podsjetila je na programe koji su predviñeni 
za obilježavanje Dana MO te su članovi VMO predložili slijedeće: 

• koncert – Mješoviti pjevački zbor ''Ronjgi'' – 28. rujna – Trsatska gradina 
• izložba radova studenata – u tijeku je dogovor s prodekanicom Akademije  
     primijenjenih umjetnosti Emilijom Duparovom 
• boćarski turnir – 28. rujna – organizirati će se u suradnji s Boćarskim klubom ''Trsat'' 

Predsjednica VMO gñe. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je i dodatne programe koji nisu 
predviñeni usvojenim programskim aktivnostima: 

• prezentacija udruge – ''Motorsti Trsat'' 
• nogometni turnir – zbog zainteresiranosti grañana, razmotriti mogućnost organiziranja 

turnira – sudionici bi kotizacijom pokrili troškove turnira (nagrade, domjenak i suci) 
 

Zaključak: 
     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge. 



Ad 5 

 
Tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom TD ''Rijeka promet'' d.d. u vezi 
premještanja zaštitnih metalnih stupića na Frankopanskom trgu, a prema zahtjevu MO. 
Stupići su u meñuvremenu već postavljeni na tražene lokacije.   
 
 Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 6 
 

Članovi VMO raspravili su o odgovoru TD ''Rijeka promet'' d.d. u vezi parkiranja sportskih i 
turističkih autobusa na Trgu Viktora Bubnja u kojem se navodi neslaganje TD ''Rijeka sport'' 
d.o.o. sa prijedlogom zabrane parkiranja autobusa kod Dvorane mladosti te se predlaže 
postavljanje dodatne turističke signalizacije koja bi upućivala na parkiralište u sklopu Svetišta. 
VMO je nakon rasprave zaključilo slijedeće: 

• VMO i dalje se ne slaže sa parkiranjem navedenih autobusa na Trgu i 
• od TD ''Rijeka promet'' d.d. i dalje se traži rješenje parkiranja ovih autobusa. 

  
Zaključak: 
Vijeće MO Grada jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

 
AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorima Turističke zajednice grada 
Rijeke, gradonačelnika i Odjela za gradsku samoupravu i upravu u vezi inicijative MO za 
ureñenje prostora Trsatske gradine.  
Kako prostor Trsatske gradine (osim stambenog dijela) ne pripada TZ grada Rijeke, 
Gradonačelnik je naložio pročelnicima Odjela gradske uprave za kulturu, Odjela gradske uprave 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav i Odjela za gradsku samoupravu i upravu da najkasnije do 26. lipnja 2012. godine 
dostave zajednički prijedlog kojim će se sustavno definirati buduće aktivnosti koje će se odvijati 
na području Trsatske gradine i predlože Gradonačelniku članove radne skupine najkasnije do 
26. lipnja 2012. godine. 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu predložio je radnu skupinu tajnika MO g. Marijana 
Matkovića. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog    
Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 

 
 

AD 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je VMO sa odgovorom Turističke zajednice grada 
Rijeke u vezi postavljanja dodatne turističke signalizacije. Signalizacija će biti postavljena u 
dogovoru s TD ''Rijeka promet'' d.d. u 2013. godini jer njihovo postavljenje nije bilo predviñeno u 
ovoj godini.  

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 



AD 9 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi traženja dodatnih panoa za 
oglašavanje. 
Dodatni pano za oglašavanje postaviti će se prema prijedlogu MO na južnoj strani trafostanice u 
Ulici Vrlije. 
  
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 10 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa korištenjem godišnjeg odmora od 23. 
srpnja do 17. kolovoza 2012. godine.  
Ključevi prostora MO nalaze se kod djelatnika Hrvatske čitaonice Trsat i zamjenice predsjednice 
VMO gñe. Elice Bonetić. 
Pečat MO biti će u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu (Trpimirova 2). 
Za dostupne članove VMO predloženi su Anñelka Jurašić Mikašinović i Elica Bonetić. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 11 

A) Pritužba na buku i smrad iz restorana ''Trsatika'' 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom grupe grañana koji se žale na 
buku i smrad iz odsisnog ventilatora kuhinje restorana ''Trsatika''. 
Dopis je dostavljen Hrvatskoj čitaonici Trsat i na znanje Službi Županijske sanitarne 
inspekcije. 
 

B) Komunalni red – Ulica Slavka Krautzeka 18 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je VMO sa odgovorom Direkcije za komunalno 
redarstvo u vezi prigovora obitelji Doričić na skladištenje grañevinskog materijala i 
parkiranje grañevinskih strojeva na adresi S. Krautzeka 18. 
Prema odgovoru, komunalni redar obavio je razgovor s vlasnikom Zvonkom Mudrinjakom u 
vezi skladištenja grañevinskog materijala i upućuje stranku na Državni inspektorat koji je 
ovlašten vršiti nadzor nad obavljanje svih djelatnosti. 

 
Zaključak: 
A) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 
B) Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 

 
 
 
Sjednica je završila u 9 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković                   Anñelka Jurašić Mikašinović 

 


