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ZAPISNIK
S 35. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA

35. sjednica VMO Grada Trsata održana je 6. studenoga 2012. (utorak) s početkom u 13 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
Ostali nazočni:
- Arsen Perušić – načelnik Treće policijske postaje
- Jozo Ćorić – pomoćnik načelnika Treće policijske postaje
Sjednici nisu bili nazočni:
- Arsen Vakanjac – član VMO
- Marija Brnčić – članica VMO
Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO Grada Trsata:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Sastav Vijeća MO – obavijest
2. Bilten MO
3. Predstojeće aktivnosti
• Doček Sv. Nikole (prosinac) – pripreme
• Božićno-novogodišnji koncert (prosinac) – pripreme
4. Izmjena naziva dijela ulice Slavka Krautzeka – prijedlog obavijesti za grañane
5. Prijedlog utroška sredstava za komunalne prioritete za 2012. godinu – odgovor
TD ''Rijeka promet'' d.d.
6. Očitovanje Odjela gradske uprave za komunalni sustav na prijedloge za
komunalne prioritete za 2013. godinu – prijedlozi i usvajanje
7. Postavljanje spomen ploče – odgovor Komisije za postavljanje predmeta i
privremenih objekata na području grada Rijeke
8. Terasa i ograda bivšeg ugostiteljskog lokala ''Bulin'' – odgovor Službe za
inspekcijske poslove (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske)
9. Korištenje poticaja iz donacija – prijedlog Vijeća MO Luka
10. Ponuda za programe jesen-zima – Alen Polić
11. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović objasnila je kako se prva točka
sastoji iz tri dijela:
a) upoznavanje članova VMO sa novim načelnikom Treće policijske postaje,
b) problema prometovanja područjem MO Grad Trsat,
c) rad ugostiteljskih lokala tijekom noći i
d) sastav VMO.
A) Novi načelnik Treće policijske postaje, g. Arsen Perušić stupio je na ovu dužnost u
listopadu ove godine, a njegov je pomoćnik Jozo Ćurić.
B) Članove VMO zanimalo je koje su ovlasti policajke u zajednici s obzirom na stalni
problem parkiranja vozila, naročito u neposrednoj blizini crkve i Hrvatske čitaonice
Trsat.
Prema riječima g. Arsena Perušića policajka u zajednici ostavlja pisanu obavijest sa
naznačenom kaznom na vozilu, a kod blažih prekršaja parkiranja može dati usmeno i
pismeno upozorenje. U rješavanje ovog problema (vozila u mirovanju) više bi trebalo
uključiti Direkciju za prometno redarstvo te je VMO predložio obraćanje ravnatelju
Direkcije, a u slučaju nerješavanja i gradonačelniku.
Zbog otežanog prometovanja u vrijeme odvijanja programa u Dvorani mladosti i
nedjeljom g. Arsen Perušić predložio je postavljanje prometnih stupića uz zid (desna
strana Šetališta J. Rakovca) od Bančića u smjeru Frankopanskog trga i ureñenje
parkirnih mjesta uz nogostup na način kojim bi se spriječilo koso parkiranje.
C) Što se tiče rada ugostiteljskih lokala, Treća policijska postaja nekoliko je puta reagirala
na dojavu grañana zbog buke iz lokala, ali lokali imaju pozitivne nalaze inspekcijskih
službi i rade u skladu sa dozvoljenim radnim vremenom, odnosno do 2 sata u noći.
Ostalih prekršaja gotovo da i nema.
D) Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o odlasku gñe. Marije Brčić (HDZ) u
Australiju do svibnja 2013. godine i o daljnjem neodgovaranju stranke PGS u vezi
neaktivnosti njihovog člana. Posljednji razgovor tajnik MO obavio uoči ove sjednice.
Zaključci:
B) Predložiti postavljanje prometnih stupića s desne strane Šetališta Joakima
Rakovca (od Bančića u smjeru Frankopanskog trga) Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav.
Zatražiti pojačani nadzor za područje MO Grad Trsat, a naročito za navedene
lokacije od Direkcije za prometno redarstvo zatražiti.
D) Zatražiti očitovanje HDZ-a u vezi moguće zamjene za gñu. Mariju Brčić.
AD 2
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović obavijestila je VMO kako je bilten
MO najvećim dijelom završen, ali nedostaju fotografije programskih aktivnosti za Dan MO
i Dane Trsata. Tražene fotografije dostaviti će gña. Elica Bonetić (Dani Trsata – Izložba
Pul Kaštela) i tajnik MO g. Marijan Matković (Dan MO i Dani Trsata).
Predstavljanje biltena prirediti će se u sklopu Trsačke večeri, 14. prosinca 2012. godine. U
programu, u organizaciji Kluba prijatelja Grada Trsata, nastupiti će Pjevački zbor ''Josip
Kaplan''.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

AD 3
U vezi predstojećih aktivnosti u prosincu pripreme su u ovoj fazi:
A) Doček Sv. Nikole – do sada je prijavljeno 21 dijete. Za program je zadužen g. Ivo
Čargonja.
B) Božićno-novogodišnji koncert – održati će se u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom
Trsat 22. Prosinca 2012. Godine. U programu će nastupiti grupa ''Intermezzo'' i
Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice Trsat.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijesti na znanje.

AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je na zaključak sa prošle sjednice VMO. U tom smislu
pripremljen je dopis vlasnicima stanova o kojem je pozitivno mišljenje dao g. Marijan Vundać
(član Odbora za imenovanje ulica).
Rok za dostavu odgovora MO je do 10. prosinca 2012. godine.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Ad 5
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO sa odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d.
u vezi utroška ostatka sredstava, a kojim predlažu asfaltiranje ulice Strmica od k. br. 11 do 15 i
ulice Naste Rojc od k. br. 3 do 7.
Time ovi radovi neće biti uključeni u obrañene komunalne prioritete za 2013. dodinu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Ad 6
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave
za komunalni sustav u vezi predloženih komunalnih prioriteta za 2013. godinu.
Obrañeno je deset (10) prijedloga, a Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti dodala je još
jedan prijedlog – hortikulturno ureñenje površine zapadno od kućnog broja 17 u Ulici Vinka
Valkovića Poleta, a za čije je ureñenje planirano 27.000,00 kn (točka 11.11).
Tijekom rasprave istaknuto je neslaganje VMO sa visinom troškova za ovaj prijedlog te je
predloženo slijedeće:
- Hortikulturno ureñenje površine zapadno od kućnog broja 17 u Ulici Vinka
Valkovića Poleta – 10.000,00 kn i
- Ureñenje zelenila i školskog vrta Osnovne škole ''Trsat'' – 12.000,00 kn.

VMO predlaže i novi redoslijed komunalnih prioriteta u ukupnoj vrijednosti od 147.000,00 kn:
1. Sanacija asfaltom privremene prilazne ceste od Sveučilišnog kampusa Trsat
prema odvojku Ulice Put Bože Felkera kod k. br. 40 – 40.000,00 kn
2. Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrtlarski put kod k. br. 19 A – 12.000,00 kn
3. Ureñenje zelenila i školskog vrta Osnovne škole ''Trsat'' – 12.000,00 kn
4. Tehnička priprema za ureñenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište
Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33 – 20.000,00 kn
5. Proširenje javne rasvjete u Ulici Naste Rojc kod kućnog broja 5 – 8.000,00 kn
6. Ureñenje ugibališta za mini bus u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 29 – 15.000,00 kn
7. Izvedba potpornog zida uz pokos u Ulici Bošket sjeverno od
kućnog broja 16 – 30.000,00 kn
8. Hortikulturno ureñenje površine zapadno od kućnog broja 17 u Ulici Vinka
Valkovića Poleta – 10.000,00 kn
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.
AD 7
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Komisije za postavljanje
predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke u vezi zamolbe Udruge ''Motoristi
Trsat'' za postavljanje spomen ploče.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je dostavljanje odgovora g. Aldu
Raukaru (Glavinićeva 3), zamjeniku predsjednika Udruge.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 8
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Ministarstva kulture – Služba za
inspekcijske poslove u vezi uklanjanja terase i ograde bivšeg ugostiteljskog lokala ''Bulin''.
Prema odgovoru za uklanjanje izvedenih radova nadležna je Direkcija za komunalno redarstvo.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je dostavljanje odgovora g. Miju
Mitroviću, zainteresiranoj stranci za uklanjanje navedenoga.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 9
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom VMO Luka u vezi korištenja
poticaja iz donacija.
Zbog nemogućnosti njihova utroška u tekućoj godini predlaže se njihovo korištenje i u godini
koja slijedi.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je prijedlog na znanje.

AD 10
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa ponudom g. Alena Polića sa programom za
jesensko-zimske manifestacije.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 15 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grada Trsata:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić Mikašinović

