
 
 

KLASA: 021-05/21-01/59 
URBROJ: 2156/01-01-01-21-5 
 

 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 2. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Opatije održane 
11. listopada 2021. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,30 sati 

 
Prisutne: Gordana Grgurina, Lorena Bašan, Maja Mihelčić i Antonija Manestar. 
Odsutna: Sara Gašparić (nije opravdala izostanak).  
 
Prema prijedlogu dnevnog reda u pozivu, jednoglasno je usvojen sljedeći  
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje zapisnika za 1.sjednice 
2. Razmatranje prijava pristiglih na Javni poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog 
vijeća 
3. Razno 
 
 
 Uvodno je predsjednica pozdravila sve prisutne te istaknula kako je kod sazivanja ove 
sjednice bilo određenih problema zbog objektivnih razloga, uvjetovanih bolešću te je iz tog 
razloga termin održavanja same sjednice pomican nekoliko puta. Istaknula je da će se u 
budućnosti nastojati bolje dogovarati sa članovima, kako bi se izbjegle takve i slične situacije. 
Također je istaknula da ona kao predsjednica predlaže da se imenuje zamjenica predsjednice 
odbora, a kako bi se sjednice odbora mogle održati u slučaju njezine odsutnosti i hitnoće. Za 
zamjenicu je predložila Lorenu Bašan. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
AD 1. Zapisnik za 1.sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
AD 2. Zamolbe su bile dostavljene uz poziv, a nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi 
prisutni jednoglasno (4 ZA) doneseni su sljedeći 

 
Z A K L J U Č C I 
 
1. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Društvu za 

istraživanje i potporu dodijeli iznos od 7.300 kn za projekt/program Kvarnerska 
kolonija autorskog stripa i ilustracije. Sredstva Grada utrošiti će se za podmirenje 
dijela troškova honorara autorima stripa.  

2. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Udruzi Ex 
Tempore Volosko dodijeli iznos od 7.300 kn za projekt/program Izložbe u 
vološćanskoj galeriji. Sredstva Grada utrošiti će se za pripremu materijala za 
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umjetničke izložbe (dizajn, grafička priprema, tisak kataloga, plakata i pozivnica i 
plakatiranje). 

3. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Udruzi 
Čakavski Senjali dodijeli iznos od 4.300 kn za projekt/program Ivo Jardas: 
Tradicijska kultura zapadne kastavštine, radni naslov (neobjavljeni rukopisi). 
Sredstva Grada utrošiti će se za grafičku pripremu, oblikovanje, dizajn i 
korekturu. Obvezuje se udruga po tiskanju knjige dostaviti Gradu Opatiji 3 
primjerka knjige. 

4. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Udruzi 
Čakavski Senjali dodijeli iznos od 4.300 kn za projekt/program Grbac Smiljan: 
Slovnica kastavskeg govora (gramatika). Sredstva Grada utrošiti će se za grafičku 
pripremu, oblikovanje, dizajn i korekturu. 

5. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Udruzi Beseda 
dodijeli iznos od 5.300 kn za tisak knjige Bogatija, autora Josipa Orlanda 
Hrvatina. Sredstva Grada utrošiti će se za troškove tiska. Obvezuje se udruga po 
tiskanju knjige dostaviti Gradu Opatiji 4 primjerka knjige. 

6. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Zvjezdanu 
Ružiću dodijeli iznos od 4.300 kn za projekt/program Na putu. Sredstva Grada 
utrošiti će se za raspisivanje partitura sa zadacima, glazbenim primjerima i 
vježbama, transkribiranje svega odsviranog i digitalizaciju partitura.  

7. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Vedranu Ružiću 
dodijeli iznos od 5.300 kn za projekt/program Volosko Jazz – koncert braće 
Ružić. Sredstva Grada utrošiti će se za honorare umjetnika, tonskog majstora, 
razglas i najam klavira. 

8. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Jedriličarskom 
klubu Opatija dodijeli iznos od 7.300 kn za projekt/program Vološćanski 
predbožićni kup. Sredstva Grada utrošiti će se za pehare i gorivo (u punom iznosu 
prema troškovniku) i pokrivanje dijela troškova prehrane. 

9. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Hrvatskoj 
udruzi za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju – MIPRO 
dodijeli iznos od 6.300 kn za projekt/program 44. Međunarodni skup za 
informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju – MIPRO 2021. 
Sredstva Grada utrošiti će se za pripremu i tisak dijela promidžbenog materijala, 
dio troškova postavljanja izložbe, dio troškova najma opreme i dvorane, dio 
troškova poštanskih usluga te dio troškova organiziranja svečanog otvaranja. 

10. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Udruzi za razvoj 
kulture mladih Kulturni front dodijeli iznos od 7.600 kn za projekt/program 
Književne večeri u Kulturnom frontu. Sredstva Grada utrošiti će se za putne 
troškove i smještaj gostiju, troškove promocije i prezentacije, honorar voditelja 
projekta, tehničku podršku i nabavku materijala za potrebe programa. 

11. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Društvu naša 
djeca, Opatija dodijeli iznos od 9.300 kn za projekt/program DND u susret djeci – 
likovno-kreativni  stvaralački program za djecu predškolske dobi. Sredstva Grada 
utrošiti će se za potrošni materijal za izvođenje radionica, troškove prijevoza za 
izvoditeljice i opreme. 

12. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Obrtu za 
umjetničko stvaralaštvo i izvođačku djelatnost VOVA dodijeli iznos od 4.300 kn 
za projekt/program Mala Soba. Sredstva Grada utrošiti će se za didaktički 
materijal i materijal za radionice. 

13. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Planinarskom 
društvu Opatija dodijeli iznos od 9.300 kn za projekt/program Uređenje 
posjetiteljske signalizacije na stazama i šetnicama opatijskog zaleđa. Sredstva 
Grada utrošiti će se za troškove čeličnih stupova, putokaze, prijevoz i sredstva za 
rad. 

14. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Društvu 
povjesničara umjetnosti Rijeke dodijele sredstva od 10.000 kn za projekt/program 



Berislav Valušek, Arhitektura kao kultura, Rijeka, Opatija, Istra, kritike i drugi 
radovi, 1981.-2011. Sredstva Grada utrošiti će se za troškove tiska. 

15. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Udruzi Morčić 
dodijele sredstva od 6.300 kn za projekt/program Firenza Biennale 2021. Sredstva 
Grada utrošiti će se za troškove kotizacije. 

16. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Bruni Mičetiću 
dodijele sredstva od 6.200 kn za projekt/program Bruno Mičetić Quintet. Sredstva 
Grada utrošiti će se za troškove razglasa i honorara umjetnika. 

17. Predlaže se predsjednici Gradskog vijeća da donese odluku da se Emanueli 
Lazarić  dodjele sredstva od 9.300 kn za projekt/program Terra Magica Project 
Ensemble. Sredstva Grada utrošiti će se za sufinanciranje dijela troškova 
umjetničkog projekta.  

18. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo Europskog parlamenta 
mladih Hrvatske za projekt/program Nacionalno Zasjedanje Rijeka 2021.godine. 
Naime, program projekta/programa ne obuhvaća kriterije i prioritete koji su 
istaknuti u samom javnom pozivu, a temeljem kojih su određeni drugi projekti 
ostvarili prednost. 

19. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo Zajednice tehničke 
kulture Primorsko-goranske županije za projekt/program 50+. Naime, Grad 
Opatija u proračunu Grada Opatije financira rad kluba 60+ u kojem se za gotovo 
istu populaciju organiziraju ovakve ili slične radionice. 

20. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo Društva za zaštitu 
potrošačica i potrošača Hrvatske – Potrošačica za projekt/program Edukativni 
video Nepoštena poslovna praksa. Naime, program projekta/programa ne 
obuhvaća kriterije i prioritete koji su istaknuti u samom javnom pozivu, a 
temeljem kojih su određeni drugi projekti ostvarili prednost. 

21. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo Liburnijskog društva za 
dobrobit životinja Lunjo i Maza za projekt/program Edukativni planer/rokovnik. 
Članovi odbora mišljenja su da u današnje vrijeme izdavanje planera/rokovnika 
predstavlja zastarjeli način informiranja te smatraju da se time ne postiže cilj 
projekta, a to je edukacija i osvještavanje građana o problemima životinja. 

22. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo osnovne škole 
R.K.Jeretov, Opatija za  projekt/program Slobodan izbor lektire za više razrede. 
Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Opatije propisano je da se proračunskim 
korisnicima Grada Opatije, a osnovna škola je jedan od njih, ne smiju osiguravati 
dodatna sredstva osim onih planiranih financijskim planom. 

23. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo Udruge Srce za Volosko 
za projekt/program Bogovi i divovi. Naime, utvrđeno je da udruga nije još 
započela sa provođenjem programa te je većina aktivnosti planirana za iduću 
godinu. Poziva se udruga da kada počne sa provođenjem programa, svakako 
pošalje ponovno svoju prijavu na Javni poziv, a koji će se raspisati u idućoj 
godini.  

24. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo Udruge Srce za Volosko 
za projekt/program STEM radionice robotike i programiranja. Naime, utvrđeno je 
da udruga nije još započela sa provođenjem programa te je većina aktivnosti 
planirana za iduću godinu. Poziva se udruga da kada počne sa provođenjem 
programa, svakako pošalje ponovno svoju prijavu na Javni poziv, a koji će se 
raspisati u idućoj godini.  

25. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo tvrtke Ri Rock j.d.o.o za  
projekt/program Ri Rock vrtić – glazbena radionica. Utvrđeno je da tvrtka još nije 
započela sa provođenjem programa te se ista poziva da kada započne sa 
provođenjem programa svakako pošalje ponovno svoju prijavu na Javni poziv, a 
koji će se raspisati u idućoj godini. U ponovljenoj prijavi potrebno je detaljnije 
opisati same aktivnosti i plan i program rada. 

26. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo udruge Upik Leprinka za 
projekt/program Le Festiva – leprinačka ljetna zabava. Utvrđeno je da bi se 



program provodio u ljetnim mjesecima iduće godine, a sredstva se odobravaju za 
programe/projekte koji se provode u ovoj godini. 

27. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo tvrtke Lungomare Opatija 
j.d.o.o. za projekt/program Lungomare suveniri – višenamjenska staklena boca. 
Riječ je o tvrtki koja još nije krenula sa realizacijom projekta, a riječ je proizvodu 
koji se planira plasirati na tržište i od istoga će tvrtka ostvarivati prihod. Grad 
Opatija eventualno može pomoći u troškovima promocije te se poziva tvrtka da 
pošalje prijavu na Javni poziv u trenutku kada proizvod bude gotov ta kada se 
budu planirale promotivne aktivnosti. 

28. Ne prihvaća se zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo tvrtke Lungomare Opatija 
j.d.o.o. za projekt/program Lungomare suveniri – ambalaža i promo materijali. 
Riječ je o tvrtki koja još nije krenula sa realizacijom projekta, a riječ je proizvodu 
koji se planira plasirati na tržište i od istoga će tvrtka ostvarivati prihod. Grad 
Opatija eventualno može pomoći u troškovima promocije te se poziva tvrtka da 
pošalje prijavu na Javni poziv u trenutku kada proizvod bude gotov ta kada se 
budu planirale promotivne aktivnosti. 
 
 

AD 3. Pod točkom razno bilo je rasprave o idućim sjednicama Odbora i temama koje će se na 
njima obrađivati. 
Zaključeno je da bi se odbor sastajao barem jednom mjesečno te da će svi članovi predlagati, 
a odbor zajednički definirati temu koja će se obrađivati na svakoj sjednici.  
 
Završeno u 19,40 sati. 
 
 
Zapisničar:          PREDSJEDNICA ODBORA 
Andrea Arbanasić       Gordana Grgurina        

 
 

 
 
 
 
 
 


