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Obrazloženje prijedloga zaključka o korištenju poslovnog prostora
u ul. Šetalište Joakima Rakovca 33 

Grad Rijeka je u suradnji s Maticom umirovljenika grada Rijeke i Hrvatskom 
čitaonicom Trsat sredinom 2008. godine otvorio klub namijenjen okupljanju starijih osoba i 
umirovljenika na području Trsata. Klub Trsat otvoren je u suterenu prostora Hrvatske 
čitaonice Trsat na adresi Šetalište Joakima Rakovca 33, na površini od 58,50 kvadrata. 
Navedeni prostor u vlasništvu je Hrvatske čitaonice Trsat, a Gradu Rijeci kao zakupcu 
odobreno je da isti može dati u podzakup Matici umirovljenika grada Rijeke za potrebe Kluba 
umirovljenika i starijih osoba Trsat. Ugovor o zakupu poslovnog prostora br. S-15/2011 
između Hrvatske čitaonice Trsat i Grada Rijeke, te ugovor o podzakupu poslovnog prostora 
br. S-83/2011 između Grada Rijeke i Udruge umirovljenika Rijeke ističu 31. kolovoza 2018. 
godine. 

S obzirom da je navedeni prostor u vlasništvu Hrvatske čitaonice Trsat, Odjel gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obratio joj se sa zamolbom za ponovnim sklapanjem 
ugovora i produženjem suradnje na narednih 10 godina pod istim uvjetima tj. da Grad za 
predmetni prostor plaća mjesečnu zakupninu u iznosu od 400 eura u kunskoj 
protuvrijednosti, s čime se Hrvatska čitaonica Trsat složila. Također, i Matica umirovljenika 
grada Rijeke iskazala je namjeru za daljnjim korištenjem navedenog prostora.

U Rijeci trenutno djeluje 16 klubova umirovljenika i starijih osoba od čega šest pri 
Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida (Pećine, Belveder, Zamet, Vežica, Bulevard i 
Potok), a deset pri Matici umirovljenika Grada Rijeke (Centar, Škurinje, Podvežica, Srdoči, 
Drenova, Krimeja, Trsat, Lovranska, Pehlin i Turnić). 

Klub umirovljenika Trsat okuplja oko 150 članova koji u navedenom prostoru realiziraju 
niz rekreaktivnih aktivnosti: tjedni susreti pikado ekipa, igrača kartaških igara i tombole, te 
treninzi (u proljetnim i jesenskim mjesecima) na terasi na visećoj kuglani. Jednom mjesečno 
u klubu se vrši kontrola tlaka i šećera u krvi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno 
zdravstvo, a jednom tjedno članovi mogu doći i na aromaterapijsku masažu licenciranog 
masera. 

Klub Trsat već niz godina surađuje s odsjecima za psihologiju i pedagogiju Filozofskog 
fakulteta u Rijeci, omogućujući studentima provedbu istraživanja za diplomske radove i 
upoznavanje osoba treće dobi dok s druge strane korisnici imaju priliku poslušati edukativna 
predavanja studenata. U suradnji s Mjesnim odborom, klub surađuje u obilježavanju i 
organizaciji programa manifestacije Dana Trsata, koristeći pritom i prostore na navedenoj 
adresi. Zaposlenici Matice umirovljenika grada Rijeke također u klubu Trsat održavaju 
povremena predavanja i radionice, dok članovi kluba redovito sudjeluju u programima Matice 
pohađanjem tečajeva stranih jezika, natjecanjem u rekreativnoj ligi ili obilježavanjem 
Međunarodnog dana starijih osoba. Članovi su redovno informirani o aktivnostima drugih 
klubova u gradu ili prilikama za volontiranje što ih potiče i na upoznavanje šireg kruga 
vršnjaka. Klub promovira i rekreaciju članova u Dvorani mladosti, te tečajeve informatičke 
pismenosti Centra za tehničku kulturu.

Klub Trsat prostore koristi i za svakodnevna neformalna druženja i susrete članova što je 
također vrijedno za prevenciju osjećaja osamljenosti kod umirovljenika. Plan za daljnji razvoj 
kluba i privlačenje novih članova uključuje pokretanje nekoliko novih aktivnosti primarno 
kreativnog karaktera u jesen 2018.



S obzirom na navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb predlaže 
Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

z a k lj u č a k

1. Prihvaća se sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Rijeci na adresi 
Šetalište Joakima Rakovca 33, površine 58,50 m2 između Hrvatske čitaonice Trsat kao 
zakupodavca i Grada Rijeke kao zakupca.

2. Ugovor iz točke 1. ovog zaključka sklopit će se do 31. kolovoza 2028. godine.

3. Grad Rijeka i Hrvatska čitaonica Trsat utvrdili su mjesečni iznos zakupnine za 
prostor iz točke 1. ovog zaključka u iznosu od 400 eura (izraženo u protuvrijednosti u 
kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dospijeća). 

4. Prihvaća se sklapanje ugovora o podzakupu prostora iz točke 1. ovog zaključka s 
Udrugom umirovljenika Rijeke do 31. kolovoza 2028. godine. Udruga će prostor  koristiti bez 
plaćanja naknade, za obavljanje djelatnosti Kluba umirovljenika i starijih osoba Trsat.

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje 
ugovora iz točki 1. i 4. ovog Zaključka, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

6. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb.
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