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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GRAD TRSAT  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-32/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  10. rujna 2012. 
                       
 

ZAPISNIK 
S 32. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
32. sjednica VMO Grada Trsata održana je 7. rujna 2012. (petak) s početkom u 8 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 
- Filip Polegubić – Pododbor za informiranje 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 31. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
� Dan MO (rujan) – pripreme  

2. Bilten MO  
3. Prijava programskih aktivnosti za 2013. godinu – upute  
4. Prijava programa u kulturi Grada Rijeke – obavijest (natječaj) 
5. Komunalni prioriteti – prijedlog za sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija 
6. Preimenovanje dijela Ulice Partizanski put – prijedlog  
7. Ureñenje kolektora otpadnih voda – zamolba grañana 
8. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović podsjetila je prisutne na usvojene 
programe za obilježavanje Dana MO:  
 

1. Koncert – Mješovit pjevački zbor ''Ronjgi'' – 28. rujna; odgovorna osoba: Ivo Čargonja  
2. Izložba radova studenata – u tijeku je dogovor s prodekanicom Akademije primijenjenih 

umjetnosti Emilijom Duparovom; odgovorna osoba: Anñelka Jurašić Mikašinović 
Financijskim planom nisu predviñeni troškovi tiskanja kataloga izložbe te je VMO  zadužilo 
tajnika MO da od Direkcije za mjesnu samoupravu traži pokriće ovih troškova sa pozicije 
glasila (Usluge promidžbe i  informiranja) te da sa Hrvatskom čitaonicom Trsat dogovori 
korištenje prostora (dvorana br. 3). 

3. Boćarski turnir – 28. rujna – organizirati će se u suradnji s Boćarskim klubom ''Trsat''; 
odgovorne osobe: Ivo Čargonja i Željko Knežević 

4. Prezentacija udruge ''Motoristi Trsata'' – 28. rujna; odgovorna osoba: Elica Bonetić 
5. Nogometni turnir – 29. rujna na igralištu OŠ ''Trsat''; odgovorna osoba: Marija Brčić; 

predložena je kotizacija od 300,00 kn po ekipi, u što je uključeno: nabavka i tisak majica i 
nagrade; tajnik je zadužen za obavijest koji će gña. Marija Brčić dostaviti ugostiteljskim i 
trgovačkim radnjama i OŠ ''Trsat''; ovisno o broju ekipa turnir će se održati i u nedjelju, 30. 
rujna. 

 
Osim ovih aktivnosti predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je još dvije: 
 

1. Prezentacija glasila MO ''Trsački zvon'' – odgovorne osobe: Suzana Ravršan, Fiip 
Polegubić i Anñelka Jurašić Mikašinović 

2. Predavanje o sigurnosti u prometu – ovo predavanje u organizaciji Policijske uprave 
Primorsko-goranske trebalo se održati  u kolovozu ili rujnu, ali je prebačeno za listopad/ 
studeni ove godine. VMO  obvezalo je tajnika da zatraži pismeno očitovanje organizatora o 
odgodi predavanja. 

 
Zbog negativnog odgovora Turističke zajednice za korištenje prostora Trsatske gradine 28. 
rujna 2012. godine VMO odlučilo je koncert održati u velikoj dvorani Hrvatske čitaonice Trsat, a 
za dogovor o korištenju dvorane zadužen je tajnik MO. 
 
VMO  dogovorilo je satnicu dogañanja: 
 

1. Boćarski turnir – 28. rujna u 17 sati 
2. Prezentacija Udruge ''Motoristi Trsata'' – 28. rujna u 17.30 sati  
3. Izložba radova studenata – 28. rujna; otvaranje zavisi o mjestu izložbe 
4. Prezentacija glasila MO ''Trsački zvon'' – 28. rujna  
5. Koncert – 28. rujna u 20 sati  

 
6. Nogometni turnir – 29. rujna u 10 sati 
7. Predavanje o sigurnosti u prometu – datum i vrijeme ovise o odgovoru organizatora 

 
VMO  dogovorilo je i podjelu pozivnica s time da će i svaki član VMO dobiti deset (10) pozivnica 
koje će moći uručiti po svom izboru. 
Za potrebe obavješćivanja grañana tiskati će se trideset (30) plakata u A3 formatu koje će 
članovi VMO  postaviti na području MO.  
Grañani će o obilježavanju Dana MO biti obaviješteni i putem medija te web stranice MO. 
 

     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge održavanja aktivnosti za 
obilježavanje Dana MO. 
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AD 2 
 

Članovi Pododbora za informiranje izvijestili su kako je materijal za glasilo MO na CD-u, ali još 
nedostaju neki članci. 
Predsjednica VMO gña. Anñelke Jurašić Mikašinović predložila je zajedno s članovima 
Pododbora dovrši materijale. 
   
Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO kako su sa materijalima za sjednicu 
dobili i Upute za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu. 
Rok za prijavu programa je 15. listopada 2012. godine 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je 1. rujna 2012. godine objavljen natječaj 
za programe koje sufinancira Odjel gradske uprave za kulturu. Rok prijave je 1. listopada 2012. 
godine. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik MO  svakom članu 
VMO  dostavi natječaj. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO na prijedlog u vezi sastanka sa nadležnima u 
vezi ostvarivanja komunalnih prioriteta.  
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je održavanje sastanka u 
listopadu, a točan termin dogovoriti će se na jednoj od idućih sjednica VMO. 
VMO  istaknulo je nekoliko komunalnih problema uočenih u prethodna dva mjeseca: 
 

1. Strmica – nedostatak hidranta. 
2. Trg V. Bubnja – parkiranje turističkih autobusa – stalni problem, ali za sada bez 

zadovoljavajućih odgovora od strane nadležnih. 
3. Ulica S. Krautzeka k. br. 15 – nesanirani prekop. Tajnik MO g. Marijan Matković 

izvijestio je kako su radovi prema Rješenju trebali biti završeni 2. rujna, te je 4. rujna 
2012. godine isto prijavio Direkciji za komunalno redarstvo. 

4. Ulica S. Krautzeka k. br. 1 – nedostatak 5 prometnih stupića. Tajnik MO g. Marijan 
Matković izvijestio je kako je o istome 28. kolovoza 2012. godine obavijestio Direkciju za 
komunalno redarstvo. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
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AD 6 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović je o zamolbi gñe. Vedrane Spadoni 
Štefanić o preimenovanju dijela Ulice Partizanski put u Park / Perivoj / Prilaz Lavala Nugenta. 
Prijedlog je podržala i Gradska glazba ''Trsat'' – Rijeka. 
VMO suglasno je s prijedlogom te će se zamolba dostaviti Odjelu gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata  jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 7 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO sa zamolbom grupe 
grañana za izgradnju javne kanalizacije na lokaciji od stepeništa izmeñu Radićeve ulice i 
Šetališta J. Rakovca.  
VMO suglasno je s prijedlogom te će se zamolba dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

 

 

Sjednica je završila u 10.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 

 


