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ZAPISNIK
S 36. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA

36. sjednica VMO Grada Trsata održana je 20. prosinca 2012. (četvrtak) 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
Sjednici nisu bili nazočni:
- Arsen Vakanjac – član VMO
- Marija Brnčić – članica VMO

Usvajanje zapisnika s 35. sjednice VMO Grada Trsata:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješća sa održanih aktivnosti:
• Doček Sv. Nikole
• Promocija glasila MO ''Trsački zvon'' br. 4-5
2. Predstojeće aktivnosti:
• Božićno-novogodišnji koncert – pripreme
3. Financijski plan za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu – prijedlog i
usvajanje
4. Korištenje donacija i poticaja iz donacija (upute)
5. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području grada Rijeke
6. Izmjena naziva dijela Ulice Slavka Krautzeka – odgovori grañana
7. Prometni problemi – odgovor
8. Ureñenje dječjeg parka / igrališta / zabavišta – prijedlog grañana
9. Dopuna putokazne turističke signalizacije – odgovor
10. Dopuna parkirnih mjesta – odgovor
11. Mreža površina namijenjena za boravak pasa – prijedlozi
12. Terasa kod Hrvatske čitaonice Trsat – odgovor
13. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je o održanim
aktivnostima.
• Doček Sv. Nikole – organiziran je 6. prosinca 2102. godine u suradnji sa Svetištem
Majke Božje Trsatske (prostor) i Osnovnom školom ''Trsat'' (program). Podijeljeno je
70 poklon paketa. S obzirom na veliki broj posjetitelja predložila je da se za idući
doček predlože odreñene promjene.
• Bilten MO ''Trsački zvon'' tiskan je kao dvobroj (4-5). Predstavljen je i podijeljen u
suradnji sa Klubom prijatelja Grad Trsat 14. prosinca 2012. godine. Grañanima je
podijeljen i prilikom muzičko-dramske predstave održane 22. prosinca 2012. godine.
Predloženo je otvaranje posebnog fascikla u koji bi se odlagali materijali za iduće
brojeve kako bi se na taj način pravovremeno izvršile pripreme za tisak.
Zaključci:
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo izvješća o održanim aktivnostima i prijedloge.
AD 2
Gña. Elica Bonetić izvijestila je o tijeku priprema za božićno-novogodišnji program kojom
prilikom će biti izvedena muzičko-dramska predstava ''Štorija od Božića''. U predstavi
sudjeluju Ansambl ''Intermezzo'' i Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice Trsat.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da se za ovu prigodu
dostave pozivi sa programom i čestitka gradskim odjelima te posjetiteljima uz bilten MO.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo
prijedlog.
AD 3
Tajnik VMO g. Marijan Matković obrazložio je Financijski plan za 2013. i projekciju za
2014. i 2015. godinu sa posebnim osvrtom na financiranje programa od strane Odjela
gradske uprave za kulturu.
Nakon obrazloženja predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da
u 2014. i 2015. godini u području kulture ostane iznose koji je tražen za programe u 2013.
godini te je dala Financijski plan na glasovanje.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2013. i
projekciju za 2014. i 2015. godinu.
AD 4
Tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa uputama Odjela za gradsku samoupravu i
upravu u vezi korištenja donacija i poticaja iz donacija, a temeljem dopisa MO Luka.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Ad 5
Tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa obavijesti Odjela za gradsku samoupravu i
upravu u vezi objavljene Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite koju je donio
Gradonačelnik 5. studenoga 2012. godine, a ista je objavljena i na web stranicama Službenih
novina Primorsko-goranske županije.
Odluku i popis povjerenika dostaviti će se g. Milanu Šušnjari, povjereniku CZ za MO Grad Trsat.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
Ad 6
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO sa odgovorima grañana u vezi
prijedloga za promjenom dijela naziva ulica Slavka Krautzeka i Vrtlarski put.
Odgovore nije dostavilo jedanaest (11) grañana dok je za jednog (1) dopis vraćen sa
napomenom ''nepoznati primatelj''.
Protiv izmjene naziva izjasnilo se pedeset (50), a izmjenu su podržala dvojica (2) vlasnika
stanova. U skladu s iznijetim Vijeće MO Grada Trsata podržava stav većine vlasnika stanova.
Predloženo je da se dopis sa kategorijama odgovora dostavi Odjelu gradske uprave za razvoj
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem – Direkcija za gospodarenje zemljištem i
vlasnicima stanova navedenih ulica.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno podržava stav većine vlasnika stanova kojim se ne
prihvaća izmjena dijela naziva ulica Slavka Krautzeka i Vrtlarski put.
AD 7
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Direkcije za prometno redarstvo
u vezi nepropisno parkiranih vozila na Šetalištu Joakima Rakovca. U odgovoru se navodi kako
će Šetalište biti uvršteno u redoviti prostorno-vremenski hodogram obilaska.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 8
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa dopisom g. Leonarda Turkovića u vezi
ureñenja prostora ex poduzeća ''Jasen'' u dječje ugralište/park/zabavište.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je upućivanje prijedloga Odjelu
gradske uprave za komunalni sustav.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 9
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odobrenjima Odjela gradske uprave za
komunalni sustav u vezi dopune putokazne turističke signalizacije.
Isto će izvršiti TD ''Rijeka promet'' d.d. kada vremenski uvjeti to dozvole.

Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 10
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odobrenjima Odjela gradske uprave za
komunalni sustav u vezi dopune parkirnih mjesta na Trgu Viktora Bubnja i nasuprot ulaza u
Park heroja.
Isto će izvršiti TD ''Rijeka promet'' d.d. kada vremenski uvjeti to dozvole.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

Ad 11
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović izvijestila je VMO sa prijedlogom Odjela
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi lokacija za
istrčavanje pasa. Tim prijedlogom predviñene su površine: dio južnog dijela Parka heroja i
buduća javna zelena površina – gradski park omeñena ulicama Josipa Kulfaneka i Slave
Raškaj.
Predloženo je da se ovi prijedlozi ne prihvate iz dva razloga:
1. Južni dio Parka heroja pripada području MO Bulevard te nije u nadležnosti
MO Grad Trsat.
2. Javna zelena površina – gradski park nalazi se u neposrednoj blizini stambenog
naselja te se iz tog razloga ne prihvaća.
Takoñer, u odgovoru navedenom Odjelu treba navesti stav VMO iz početka svibnja kojim se
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navodi kao na području Trsata ne postoji lokacija
za ovu namjenu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora.
Ad 12
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom prijedlogom Odjela gradske
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi ureñenja prostora na
adresi Frankopanski trg 1 u kojem se navodi kako za početak treba pristupiti izradi idejnog
rješenja u suradnji sa VMO Grada Trsata.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je zadovoljstvo s odgovorom, ali
i mišljenje kako se ovaj prostor može urediti i sa manje sredstava te je predložila i odgovor u
tom smislu kojim će se tražiti sastanak sa stručnom osobom za prezentaciju prijedloga VMO.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora.

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

