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ZAPISNIK
S 49. SJEDNICE VMO GRADA TRSATA

49. sjednica VMO Grada Trsata održana je 30. siječnja 2014. (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
• Marija Brčić, članica VMO
Ostali nazočni:
• Zlata Kinder-Rončević
Sjednici nije bio nazočan:
• Arsen Vakanjac, član VMO
Usvajanje zapisnika s 48. sjednice VMO Grada Trsata:
• Zapisnik je usvojen jednoglasno.
.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu VMO za 2013. godinu – usvajanje
2. Predstojeće programske aktivnosti
• Dan žena
3. Financiranje programskih aktivnosti MO – upute
4. Proširenje javne rasvjete u Glavinićevoj ulici – obavijest
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je da prijedlog Izvješća sadržava
sve što je Vijeće MO radilo i iniciralo u 2013. godini te je temeljem navedenog predložila usvajanje
Izvješća.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2013. godinu.

AD 2
Prva programska aktivnost u 2014. godini je obilježavanje Dana žena te je predsjednica VMO gña.
Anñelka Jurašić Mikašinović predložila da se o tome obavijestiti Klub prijatelja Grada Trsata, Klub
umirovljenika i starijih osoba Trsat i Osnovna škola''Trsat''. Za tu priliku g. Boris Oštarić organizirati
će radionicu u četvrtak, 6. ožujka 2014. godine s početkom u 16 sati. Više o cjelokupnom
programu dogovoriti će se na idućoj sjednici VMO.
Tajnik MO g. Marijan Matković podijelio je članovima VMO usvojene proračune programskih
aktivnosti u 2014. godini, a zbog lakšeg planiranja i provoñenja istih.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedlog u vezi obilježavanja Dana žena.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je članovima VMO pojasnio Upute o financiranju
programskih aktivnosti MO u 2014. godini, a koje su članovima VMO dostavljene uz poziv za
sjednicu. Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović istaknula je kako Upute treba
poznavati zbog lakšeg provoñenja programskih aktivnosti u financijskom dijelu.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.
AD 4
Predsjednica VMO gña. Anñelka Jurašić Mikašinović navela je kako VMO podržava prijedloge
grañana za proširenje javne rasvjete u dijelu Glavinićeve ulice. VMO zatražilo je očitovanje
vlasnika zgrada u vezi suglasnosti. G. Ivan Vlah nije suglasan s istim, dok se ostale obitelji (Kajfeš,
Klepac, Cucic i Svržnjak) nisu izjasnile.
Gña. Zlata Kinder-Rončević iz tog je razloga predložila postavljanje rasvjete uz njenu konobu ili na
zgradu na k. br. 5 u vlasništvu gñe. Gardašanić, naglasivši kako to može biti upitno zbog nedavno
ureñene fasade.
Tajnik MO g. Marijan Matković predložio je da KD ''Energo'' d.o.o. izvidom na terenu razmotri
mogućnost postavljanja rasvjetnog tijela na prostor u vlasništvu gñe. Zlate Kinder-Rončević.
Ukoliko neće biti moguća ova realizacija, tada će se VMO obratiti gñi. Gardašanić.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.
AD 5
A) Sportske aktivnosti u neposrednoj blizini groblja
Gña. Elica Bonetić prenijela je VMO primjedbu članova Kluba prijatelja Grada Trsata na igranje
nogometa tijekom sprovoda. Kako se igralište nalazi u neposrednoj blizini groblja galama je
ometala učesnike pogreba.
G. Ivo Čargonja, koji stanuje u neposrednoj blizini, istaknuo je kako je to bilo slučajno jer se
sportske aktivnosti odvijaju u večernjim satima.
Predloženo je da se vlasnicima malonogometnog igrališta uputi dopis kojim ih se umoljava za
neodržavanje sportskih aktivnosti u vrijeme pogreba.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog.

B) Prostor ex poduzeća ''Jasen''
Članovi VMO izrazili su nezadovoljstvo stanjem na otvorenom prostoru ex poduzeća ''Jasen''
koje svojim izgledom, odnosno neodržavanjem daje ružnu sliku o Trsatu.
Predloženo je da se o istome izvijesti Direkcija za komunalno redarstvo.
Zaključak:
Vijeće MO Grada Trsata primilo je obavijest na znanje.

Sjednica je završila u 17 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Grada Trsata:
Anñelka Jurašić MIkašinović

