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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

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

ZAPISNIK 
S 34. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA 

 
34. sjednica VMO Grada Trsata održana je 9. listopada 2012. (utorak) 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: 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Arsen Vakanjac, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 33. sjednice VMO Grada Trsata: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj sa održane aktivnosti 
• Dan MO 

2. Predstojeće aktivnosti 
• Bilten MO (studeni) – pripreme  
• Doček Sv. Nikole (prosinac) – pripreme 
• Božićno-novogodišnji koncert (prosinac) – pripreme  

3. Programske aktivnosti u 2013. godinu – prijedlozi i usvajanja  
4. Izmjena naziva dijela ulice Slavka Krautzeka – obavijest grañanima (prijedlog) 
5. Izmjena naziva dijela ulice Partizanski put – odgovor Odjela gradske uprave za razvoj, 

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
6. Komunalni prioriteti za 2013. godinu – odgovor Odjela gradske uprave za razvoj, 

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem  
7. Ureñenje školske fasade i školskog vrta – prijedlozi Osnovne škole ''Trsat'' 
8. Postavljanje spomen ploče – prijedlog Udruge ''Motoristi Trsat'' 
9. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović u svom je izvještaju istaknula kako je sa 
pozivanjem Mješoviti pjevački zbor ''Ronjgi'' i Udruge ''Motoristi Trsat'' napravljen pozitivan 
pomak te bi i ubuduće trebalo unositi novine. Dvije aktivnosti nisu ostvarene (izložba radova 
studenata Akademije primijenjenih umjetnosti i malonogometni turnir), ali zbog objektivnih 
razloga (nemogućnost korištenja prostora i nedovoljan odaziv natjecatelja). 
Za obilježavanje Dana MO  utrošeno je ukupno 5.193,44 kn i to: 
 

- boćarski turnir (nagrade) – 1.075,00 kn 
- motoristi  i pjevački zbor (pokloni) – 650,00 kn 
- domjenak za sve učesnike – 1.468,44 kn 
- naknada pjevačkom zboru – 2.000,00 kn 

 
     Zaključak: 

Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvještaj.  
 
 
AD 2 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović u vezi predstojećih aktivnosti izvijestila je 
Vijeće MO sa slijedećim: 
• Bilten još nije složen, ali će biti do kraja listopada te će se u svrhu izdavanja dvobroja 

dodati još neki tekstovi i rubrike. 
• Doček Sv. Nikole i podjela poklona organizirati će se prije 6. prosinca. Kako prema 

uputama u organizaciji aktivnosti treba sudjelovati i najmanje tri (3) roditelja tajnik će 
kontaktirati Osnovnu školu ''Trsat''. Rok za prijavu roditelja je ponedjeljak, 5. studenoga 
2012. godine. 
Prijave djece za poklon primaju se do četvrtka, 15. studenoga 2012. godine. 
Za obje prijave tajnik MO napraviti će plakat i obavijest staviti na web stranicu MO. 

• Božićno-novogodišnji koncert planiran je u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat i za tu 
prigodu planiran je iznos od 600,00 kn za domjenka izvoñača. O sitome će tajnik izvijestiti 
HČT.      
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.     

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je za 2013. iste programske 
aktivnosti kao i u 2012. godini: 
 
• Dan žena – likovna radionica i glazbeni program (zbor / klapa) – ožujak  
• Dani Trsata – nositelj programa je Klub prijatelja Grada Trsata – travanj  
• Bilten – svibanj, studeni 
• Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – travanj / lipanj  
• Dan MO – izložba radova studenata Akademije primijenjenih umjetnosti, stolnoteniski turnir 

(organizator: OŠ ''Trsat''), turnir u pikadu (organizator: Klub umirovljenika i starijih osoba 
Trsat), glazbeni program (zbor) – rujna  

• Doček Sv. Nikole i podjela poklona – prosinac 
• Božićno-novogodišnji program – glazbeni program (zbor) – prosinac   

 
Zaključak: 

Vijeće MO Grada jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
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AD 4 
 

U vezi izmjene naziva dijela ulice Slavka Krautzeka i Vrtlarski put predloženo je upućivanje 
obavijesti grañanima s rokom za dostavu odgovora od mjesec dana od dostave obavijesti. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     

 
 
AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je Vijeće MO sa odgovorom 
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi 
prijedloga za izmjenom naziva dijela ulice Partizanski put.  
Navedeni Odjel ne slaže se sa prijedlogom jer ono nije sukladno Detaljnom planu ureñenja 
Povijesne jezgre Trsat. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo očitovanje Odjela.     

 
 
AD 6 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je Vijeće MO sa zamolbom 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav u vezi odustajanja od dva prijedloga komunalnih 
prioriteta za 2013. godinu (odmorište i dječji park kod Hrvatske čitaonice Trsat), a temeljem 
očitovanja Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
Predloženo je da se ostane kod ovih prijedloga uz slijedeće napomene: 
 
• Odmorište – prostor treba urediti, odnosno oplemeniti na drugačiji način s obzirom na 

njegovu lokaciju u središtu Trsata i u neposrednoj blizini povijesnih grañevina (Hrvatska 
čitaonica Trsat i Svetište Majke Božje Trsatske). Predlaženo je osmišljavanje odmorišta u 
skromnijim razmjerima (sa ili bez fontane) i sa kioskom čiji izgled treba biti prilagoñen 
odmorištu.  

• Dječji park – ostaje se kod ovog prijedloga bez obzira na navedena idejna rješenja čija će 
realizacija u budućnosti u cijelosti ili djelomično zahvatiti k.č. 830. Vijeće MO predlaže 
postavljanje lako montažnih dječjih sprava koje bi se kod prenamjene k.č. 830 premjestile 
na neku drugu lokaciju.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge odgovora.     

 
 

AD 7 
 

Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović upoznala je Vijeće MO sa zamolbom 
Osnovne škole ''Trsat'' za ureñenjem fasade i školskog vrta u sklopu komunalnih prioriteta te je 
predložila njihovo uvrštenje u iste za 2014. godinu. Takoñer je naglasila kako će se MO  aktivno 
uključivati u akcije osnovne škole (ureñenje okoliša, ograde i sl.) kako bi se i time doprinijelo 
ljepšem izgledu Trsata.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.     
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AD 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijstio je Vijeće MO sa zamolbom Udruge ''Motoristi Trsat'' za 
postavljanjem spomn ploče na zidu uz Svetište Majke Božje Trsačke, a u sjećanje na moto 
utrke oko Trsata i na Marijana Kosića, legendu ovih trka. 
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je upućivanje zamolbe Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.     

 
 

AD 9 
 

A) Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je Vijeće MO sa dopisom TD ''Rijeka promet'' d.o.o. 
kojim se obavještava MO o ostatku sredstava za komunalne prioritete u 2012. godini u 
visini od 42.531,25 kn te se traži definiranje dodatnih stavki u svrhu utroška navedenog 
iznosa. Za navedeni iznos Vijeće MO predložiti će izvršenje radova iz prijedloga 
komunalnih prioriteta za 2013. godinu i to: 
 

1. Asfaltiranje Ulice Strmica od kućnog broja 11 do 15. 
2. Asfaltiranje Ulice Naste Rojc od kućnog broja 3 do 7. 
3. Podizanje zaštitnog zida kod pokosa u Ulici Bošket nasuprot kućnog broja 16. 

 
Kako zbog Detaljnog urbanističkog plana nije moguće ureñenje prilaze ceste od 
Sveučilišnog kampusa prema odvojku Ulice Put Bože Felkera kod kućnog broja 40, a 
utrošeno je 10.000,00 kn i asfaltiran je dio nasuprot navedene adrese, predloženo je da 
Vijeće MO zatraži odgovor u vezi izvršenih radova, odnosno pod čijom su nadležnosti isti 
izvršeni. 
 

B) G. Ivo Čargonja predložio je proširenje javne rasvjete na dijelu Ulice Slavka Krautzeka koji 
vodi prema Ulici Drage Šćitara (kod Parka heroja). Tajnik MO obaviti će izvid i o istome 
izvijestiti Vijeće MO. 

 
Zaključak:  
A) Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.  
B) Vijeće MO primio je obavijest na znanje.    

 
 

 
 
Sjednica je završila u 10 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Grada Trsata: 

 
Marijan Matković Anñelka Jurašić Mikašinović 

 

 
 

 

 

 

 


