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ZAPISNIK
S 45. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA

45. sjednica VMO Grada Trsata održana je 10. listopada 2013. (četvrtak) s početkom u 16
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
• Arsen Vakanjac, član VMO
Ostali nazočni:
• Marko Pilat – caffe bar ''Kiss'' – pozvan od strane Vijeća MO
• Ema Matković – ugostiteljski lokal ''Coyote''
• Ivor Balen – privatna osoba i novinar (''Novi list'')
• Jana Sertić – privatna osoba
• Vedran Perušić – ugostiteljski lokal ''Coyote''
• Ozrenka Sertić – ugostiteljsko-trgovački obrt ''Podmornica''
• Alen Lesac – ugostiteljski lokal ''Alto''
• Darko Sertić – ugostiteljsko-trgovački obrt ''Podmornica''
• Hrvoje Burić – predsjednik Gradskog odbora za promet
Sjednici nisu bila nazočna:
• Marija Brčić, članica VMO – opravdano odsutna
Usvajanje zapisnika s 44. sjednice VMO Grada Trsata:
• Zapisnik nije usvojen. Gña. Elica Bonetić nije suglasna sa točkom Ad 4/A.
Predloženo je usvajanje zapisnika na slijedećoj sjednici VMO.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o održanoj aktivnosti
• Dan MO
2. Programske aktivnosti u 2014. godini – prijedlozi i zaključci
3. Ureñenje parkirnih mjesta na Trsatu
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Izvješće o održanim aktivnostima povodom obilježavanja Dana MO Grad Trsat iznijeli su
predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović i g. Ivo Čargonja.
Za obilježavanje Dana MO organizirani su u petak, 20. rujna 2013. godine ove aktivnosti:
 Stolnoteniski turnir – organiziran je u suradnji sa Osnovnom školom ''Trsat''.
Natjecalo se 30 učenika podijeljenih u mlañu (pobjednik Nino Donadić) i stariju
kategoriju (Tibor Čermelj). Pobjednici su dobili pehar, a svi natjecatelji majicu sa
znakom baziliska i nazivom mjesnog odbora.
 Koncert Mješovitog pjevačkog zbora ''Ronjgi'' – održan je u Hrvatskoj čitaonici
Trsat uz veliku posjećenost ljubitelja zbornog pjevanja. Na završetku koncerta
prireñen je domjenak za izvoñače i uzvanike.
U programu obilježavanja Dana MO bilo je predviñeno i predstavljanje Udruge''Motoristi
Trsat'', ali zbog njihovih obveza ono nije održano.
Aktivnosti je financirao Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Odjel
gradske uprave za sport i tehničku kulturu.
G. Marko Pilat upitao je zbog čega je organiziran stolnoteniski turnir, a Trsat je poznat po
rukometu i nogometu. Odgovoreno je kako nije bilo zainteresiranih za nogometni turnir. U
suradnji sa Osnovnom školom ''Trsat'' već se drugi puta vrlo uspješno organizira
stolnoteniski turnir uz učestvovanje učenika i roditelja. Organizatori su zadovoljni
odazivom i dobrim povratnim informacijama u vezi organiziranja turnira.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo izvješće.

AD 2
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović zatražila je od tajnika MO g.
Marijana Matkovića da iznese programe o kojima su članovi VMO raspravljali.
Za 2014. godinu planirane su slijedeće programske aktivnosti:
1. Prigodne aktivnosti – Dan žena (ožujak – likovna radionica) i Novogodišnji
koncert (prosinac – zbor / klapa),
2. Dan MO (travanj) – kulturno-sportski program u suradnji sa Osnovnom školom
''Trsat''; obilježavanje Dana MO odvijati će se kao dio manifestacije Dana Trsata u
organizaciji Kluba prijatelja Grada Trsata,
3. Ekološka akcija (travanj / svibanj) – u suradnji sa Osnovnom školom ''Trsat'',
Klubom prijatelja Grada Trsata i Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat,
4. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor (travanj-lipanj) – u suradnji sa
Klubom prijatelja Grada Trsata i Klubom umirovljenika i starijih osoba Trsat,
5. Bilten (lipanj i prosinac) – format A4 / 8 stranica / 300 primjeraka po broju,
6. Doček Sv. Nikole i podjela poklona (prosinac) – tajnik je upoznao VMO sa
uputama u vezi provedbe ove aktivnosti:
 preusmjeriti realizaciju navedenih aktivnosti kroz razne vidove priredbi,
radionica, predstava i sl. uz dolazak Djeda Božićnjaka/Mraza, Svetog Nikole
uz mogućnost uključivanja same djece u priredbu (pjesmom, igrom, plesom i
sl.),
 pokušati smanjiti ili u potpunosti izbjeći darivanje djece pojedinačnim
poklonima (obzirom na različitosti u broju djece po mjesnim odborima ovisno o
njihovoj veličini, a slijedom navedenog i u vrijednostima poklona). Preporuka je
da se djeci omogući zajednička i podjednaka konzumacija slatkiša, bombona i
sokova tijekom izvoñenja odreñene aktivnosti,
 voditi računa da se ovom aktivnošću obuhvate i djeca koja ne pohañaju
dječji vrtić.
Podržavajući i prihvaćajući preporuku Povjerenstva, grañanima je potrebno pružiti

dodatnu informaciju kako je ovo upravo aktivnost vijeća, osobito u slučaju
provoñenja aktivnosti izvan prostorija mjesnog odbora (škola, dječji vrtić).
Učešće roditelja – u pripremi i realizaciji ovih aktivnosti trebaju biti uključenja najmanje tri
roditelja (poslovi ureñenja dvorane, organizacija dječjih radionica, nabava, priprema i
podjela poklona, doček djece i sl.)

Sufinanciranje roditelja nije potrebno u slučajevima kada su:
• vijeća mjesnih odbora pripremila "slatke poklon pakte" u vrijednosti do 30,00 kn po
djetetu (npr. mjesni odbori koji imaju 100 i više djece na ovakvim aktivnostima)
• vijeća mjesnih odbora prethodno pribavila novčana sredstva (donacije) iz drugih
izvora, namijenjena prema ugovoru o donaciji za tu svrhu.
Sufinanciranje roditelja potrebno je u slučajevima kada:
• vijeća mjesnih odbora pripremaju poklon pakete (igračke), a čiji iznosi pojedinog
paketa prelaze iznos od 30,00 kn. U navedenom se slučaju prikupljaju od roditelja
iznos od najmanje 20,00 kn po djetetu. Za navedeni iznos roditelju se izdaje ovjerena
uplatnica iii potvrda za podizanje poklon paketa na ime djeteta sa datumom
preuzimanja istog. Prikupljeni novac uplaćuje se u Proračun Grada Rijeke kao
donacija, na temelju Ugovora o donaciji sklopljenog izmeñu grupe roditelja i vijeća
mjesnog odbora. U tom smislu potrebno je odrediti jednog roditelja koji će u ime
ostalih potpisati Ugovor o donaciji. Na ova sredstva donacije ne dobivaju se poticajne
donacije.
lzuzetak bi bila jedino djeca čija roditelji ostvaruju jedno od prava utvrñenih Odlukom
o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.
Temeljem usvojenih aktivnosti VMO usvaja proračun programskih aktivnosti za 2014.
identičan proračunu za 2013. godinu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge planiranih aktivnosti i
prijedlog proračuna programskih aktivnosti za 2014. godinu.
AD 3
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović
• Pozdravila je prisutne i upoznala ih sa višegodišnjim pokušajima rješenja prometne
problematike na Trsatu.
• Najprije su zamijećena nepropisna parkiranja na Frankopanskom trg i Trgu Viktora
Bubnja, pogotovo turističkih autobusa, a zatim osobnih vozila po obližnjim
prometnicama.
• Unutar tri godine VMO održalo je nekoliko sastanaka sa nadležnim institucijama
tražeći rješenja za prometnu problematiku na Trsatu.
• Posljednje idejno rješenje Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je MO
Grad Trsat. Rješenje se temelji na analizi TD ''Rijeka promet'' d.d. Opcije u vezi
rješavanja prometnih problema na Trsatu su otvorene.
• Prisutnima su pročitani dopisi Udruženja obrtnika Rijeka.
• VMO želi Trsat kao ureñeno mjesto.
• Primljeno idejno rješenje nije prihvatljivo, već je samo jedno od prijedloga.
• Grad Rijeka i nadležne institucije moraju naći rješenje za prometne probleme na
Trsatu.
• VMO neprestano traži rješenja, a odluka će biti donijeta u skladu sa mišljenjem
grañana.

Marko Pilat
• Smatra da je uvoñenje naplate parkiranja s obzirom na zaključak pod točkom Ad4/A
sa 44. sjednice je gotova stvar.
Ozrenka Sertić
• Nepojmljivo joj je da je naplatu parkiranja iniciralo VMO.
Hrvoje Burić
• Smatra da je trebalo po istom pitanju održati sastanak sa Direkcijom za komunalno
redarstvo,
• Kao predsjednik Odbora za promet organizirati će sastanak na ovu temu, a na koji će
biti pozvani članovi VMO i prisutni grañani.
Darko Sertić
• Problem parkiranja na Trsatu ne postoji. Dolaskom na sjednicu izbrojeno 80
slobodnih parkirnih mjesta.
• Ukoliko se uvede naplata, osobna vozila parkirati će se po obližnjim prometnicama.
• Uvoñenje naplate parkiranja utjecati će i na povećanje cijene najma poslovnih
prostora.
• Predložio je uvoñenje naplaćivanja parkiranja na Šetalištu Joakima Rakovca jer
nepropisno parkirana vozila otežavaju, a ponekad i onemogućavaju prolaz.
• Ne vidi razloga za inicijativu kojom se želi uvesti naplata parkiranja.
Elica Bonetić
• Turistički autobusi trebali bi se parkirati na parkiralište kod Parka heroja.
• Idejno rješenje ne smatra konačnim već će VMO donijeti zaključak po istome.
• Ne sjeća se da je idejno rješenje prezentirano na sjednici VMO.
Ivo Čargonja
• VMO zatražilo je rješavanje parkiranja na Trgu Viktora Bubnja na traženje pojedinih
grañana.
• Ne sjeća se da je idejno rješenje prezentirano na sjednici VMO.
Jana Sertić
• Nije zadovoljna sa idejnim rješenjem.
Alen Lesac
• Pita se na koji će način naplaćivanje parkiranja riješiti probleme parkiranja na
Šetalištu Joakima Rakovca i Frankopanskom trgu.
• Naplaćivanje parkiranja ne smatra rješenjem.
• Da li se zna kako će naplata parkiranja utjecati na stanje u obližnjim ulicama.
Marijan Matković
• VMO održalo je od 2011. godine nekoliko sjednica i sastanaka kojima su prisustvovali
predstavnici nadležnih odjela Grada Rijeke, Direkcija za komunalno redarstvo,
Direkcije za prometno redarstvo i TD ''Rijeka promet d.d.
• Rezultat ovih sastanaka je traženje rješavanja problema prometovanja na području
MO Grad Trsat.
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je slijedeće:
• Vijeću Mjesnog odbora Grada Trsata temeljem mišljenja grañana nije prihvatljivo
rješenje prometovanja uvoñenjem naplaćivanja parkiranja.

Zapisnik sa 44. sjednice nije usvojen zbog točke Ad 4/A i predloženo je usvajanje
zapisnika nakon usvojenih usklañivanja s izmjenama.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 4
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović predložila je da tajnik MO dostavlja
sve materijale u pisanom obliku koji se odnose na točke dnevnog reda.
To se odnosi i na materijale koji su mjesnom odboru dostavljeni i dan prije održavanja
sjednice VMO.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 18.30 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Grada Trsata:

Marijan Matković

Anñelka Jurašić MIkašinović

