
                                   
Mjesni Odbor VASANSKA

Z A P I S N I K
sa 16.SJEDNICE MJESNOG ODBORA VASANSKA

Mjesto:
Grad Opatija, Prostorije VMO Vasanska, 
Rakovčeva, 15

Početak: 18:10 sati

Datum: 14. listopada 2022. godine. Završetak: 20:00 sati

Prisutni: Članovi Mjesnog Odbora:
1. Mladen Žigulić, predsjednik VMO Vasanska
2. Sanja Bedrava, članica
3. Marko Ćorić, član
4. Milena Jeletić, članica 
5. Nataša Sinčić-Pejatović, članica
6. Dino Žigulić, član

Ostali sudionici:
1. Daniela Lazzari (tijekom 3. točke dnevnog reda)

Opravdali odsutstvo: Kristian Tončić, član
DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice
2. Analiziranje predmeta - uređenja parkirnog mjesta za dostavu u Opatiji (upit od grada Opa-

tije)
3. Stanje proračuna VMO Vasanska

  - prijedlog komunalnih akcija do kraja 2022. godine
4. Organizacija :

- pjesnička večer na izvoru Vrutki
- organizacija hodanja šetnicom Carmen Sylva ( pravac vela Fortica (VMO Pobri) - kuća 
Franković (VMO Vasanska))

5. Prijedlog - prenamjena namjene terena (ex. dječje igralište "Lastavica")
6. Analiza javnog savjetovanja -  izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama i javno 

prometnim površinama na području grada Opatije (pažnja -savjetovanje je u tijeku)
7. Razno

   

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

   
     G R A D   O P A T I J A



Glasovanje o dnevnom redu

ZA
Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena Jeletić, Nataša Sinčić-
Pejatović, Dino Žigulić

PROTIV /

SUZDRŽANI /

TOČKA 1.
SUDIONICI U

RASPRAVI
Nitko od članova. 

KRATKI SAŽETAK
RASPRAVE

Predsjednik je uvodno prisutne članove uputio na zapisnik 15. sjednice koji 
je dostavljen elektroničkom poštom u susret sjednici.

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA

Zapisnik 14. sjednice VMO Vasanska jednoglasno je verificiran.  

GLASOVANJE
ZA

Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena 
Jeletić, Nataša Sinčić-Pejatović, Dino Žigulić

PROTIV /

SUZDRŽAN /

TOČKA 2.
SUDIONICI U

RASPRAVI
Svi članovi.

KRATKI SAŽETAK
RASPRAVE

A) Predsjednik je pojasnio kako se radi o prijedlogu prenamjene zelene 
površine u parkirališno mjesto za dostavu. Podnositelj zahtjeva je tvrtka 
Burger Point d.o.o., a predmetna površina nalazi se sa sjeverne strane javnog 
WC-a na Slatini u blizini stambenog objekta na adresi Ulica Velog Jože 5. 
Priložena je situacija prometnog rješenja i opis rješenja. Član Ćorić istaknuo 
je dosadašnje zasluge podnositelja zahtjeva u uređenju okoline lokacije i 
naveo da će podržati ovaj prijedlog uz primjereno uređenje parkirnog mjesta.
Članica Bedrava navela je kako se protivi uklanjanju zelenih površina,  
predložila primjereno uređenje parkirne površine (travnata površina, 
ozelenjivanje) i kako će podržati oplemenjivanje postojeće usluge. Član 
Žigulić D. istaknuo je kako se protivi ovakvom zahtjevu jer je podnositelj 
zahtjeva bio upoznat sa prostornim mogućnostima lokacije na kojoj je 
odlučio obavljati djelatnost te da nije primjereno uklanjati zelenu površinu za
ovakvu namjenu. Članica Sinčić istaknula je da se protivi uklanjanju 
zelenila, ali ukoliko do njega dođe da parkirno mjesto bude otvoreno za sve 
osobe, a ne isključivo za dostavu. Članica Jeletić složila se sa prethodno 
navedenim i istaknula važnost očuvanja zelenih površina. 
B) Član Žigulić D. dao je prijedlog da se parkirno mjesto uvede u sustav 
naplate uz mogućnost godišnjeg zakupa s obrazloženjem da je podnositelj 
bio upoznat s mogućnostima lokacije i kako ne postoji potreba šireg kruga 
korisnika za ovo dostavno mjesto. Član Ćorić istaknuo je da ovo pitanje nije 
u ingerenciji MO.
C) Član Žigulić D. dao je prijedlog da se zatraži mišljenje konzervatorskog 
odjela o namjeri prenamjene i smjernicama za eventualno uređenje s 
obrazloženjem da se radi o lokaciji u zoni zaštite te dijelu parkovne površine.

PRIJEDLOG A) Izdaje se pozitivno mišljenje na upit Grada Opatije (KLASA: 340-01/22-
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ZAKLJUČKA

01/60, URBROJ:2170-12-06/01-22-1)) u vezi uređenja parkirnog mjesta za 
dostavu.
B) Predlaže se uvođenje parkirnog mjesta u sustav naplate s mogućnošću 
godišnjeg zakupa.
C) Traži se očitovanje Konzervatorskog odjela u Rijeci o namjeri prenamjene
te smjernicama za eventualno uređenje s obrazloženjem da se radi o lokaciji 
u zoni zaštite te dijelu parkovne površine.

ZA

A) Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena 
Jeletić
B) Mladen Žigulić, Dino Žigulić, Nataša Sinčić-Pejatović
C) Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena 
Jeletić, Nataša Sinčić-Pejatović, Dino Žigulić

PROTIV
A) Dino Žigulić
B) Marko Ćorić
C) /

SUZDRŽAN
A) Nataša Sinčić-Pejatović
B) Sanja Bedrava, Milena Jeletić
C) /

TOČKA 3.
SUDIONICI U

RASPRAVI
Svi članovi.

KRATKI SAŽETAK
RASPRAVE

Kao 3. točka razmatrana je 6. točka dnevnog reda „Analiza javnog 
savjetovanja -  izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama i javno 
prometnim površinama na području grada Opatije (pažnja -savjetovanje je u 
tijeku)“ zbog prisustva zainteresirane građanke, gđe. Lazzari. Predsjednik je 
istaknuo kako je u tijeku javno savjetovanje, u bitnome istaknuo da se 
predlaže smanjenje dopuštene nosivosti vozila na dijelu gradskih prometnica 
i pozvao prisutne da sudjeluju u javnom savjetovanju te obavijeste susjede. 
Gđa. Lazzari istaknula je problem vibracija, buke, nemogućnosti kolnog i 
pješačkog prometa koji ih kao najbliže susjede pogađaju, a sve zbog vozila 
neprimjerenih gabarita i nosivosti. 

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA

Članovi MO primili su informaciju o provedbi javnog savjetovanja na 
znanje.

GLASOVANJE

ZA Nije provedeno glasovanje

PROTIV Nije provedeno glasovanje

SUZDRŽAN Nije provedeno glasovanje

TOČKA 4.

SUDIONICI U
RASPRAVI

Svi prisutni članovi.

KRATKI SAŽETAK
RASPRAVE

Predsjednik je predložio organiziranje pjesničke večeri na izvoru Vrutki te 
organiziranje hodanja šetnicom Carmen Sylva. Na prijedlog članova 
razmatralo se održavanje pjesničke večeri za proljeće 2023. zbog dužih dana 
i toplijeg vremena.  Predsjednik je istaknuo kako se šetnja planira u suradnji 
sa MO Centar II i MO Pobri s polaskom sa Vele Fortice i završetkom kod 
kuće Tancabel (Benaš)-Franković na području MO Vasanska. 

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA

Pjesnička večer održati će se na proljeće 2023., a šetnja C. Sylvom do kraja 
tekuće godine.   

GLASOVANJE ZA Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena 
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Jeletić, Nataša Sinčić-Pejatović, Dino Žigulić

PROTIV /

SUZDRŽAN /

TOČKA 5.

SUDIONICI U
RASPRAVI

Svi članovi.

KRATKI SAŽETAK
RASPRAVE

Predsjednik je podsjetio prisutne kako je dječje igralište Lastavica van 
funkcije, odnesene su sprave te je uz suglasnost DND-a Opatija odlučeno da 
ga se zatvori. Prijedlog članice Sinčić-Pejatović bio je da se prijedlog člana 
Žigulić D. (fitness igralište iznad skloništa - preko puta H. Savoy) promijeni 
na način da ex. Igralište Lastavica postane fitness igralište/park sa spravama 
za vježbanje na otvorenom. 

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA

Predložit će se nova namjena ex. Igrališta Lastavica u fitness igralište/park 
prema financijskim mogućnostima MO.

GLASOVANJE

ZA
Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena 
Jeletić, Nataša Sinčić-Pejatović, Dino Žigulić

PROTIV /

SUZDRŽAN /

TOČKA 6.

SUDIONICI U
RASPRAVI

Svi prisutni članovi.

KRATKI SAŽETAK
RASPRAVE

Pod točkom 6. razmatrala se točka 3. „Stanje proračuna VMO Vasanska
  - prijedlog komunalnih akcija do kraja 2022. godine“. Predsjednik je 
prisutne uputio u stanje proračuna MO Vasanska. Na datum 11. 1. utrošeno je
12.433,66 kn na poziciji materijalnih troškova (34,93 %), 26.918,89 kn na 
poziciji komunalnih akcija (53,84 %) i 1.065,22 kn na poziciji Događanja u 
MO Vasanska (7,89 %). Članica Jeletić istaknula je potrebu zamjene 
reflektora iznad ulaza u prostorije MO i potrebu ličenja ograde ispred MO. 
Članice Sinčić-Pejatović i Bedrava predložile su postavljanje klupa na dnu 
stepeništa ispred crkve Navještenja BDM. Predsjednik Žigulić predložio je 
obnovu bočnih kamenih rubnjaka na dijelu trase C. Sylve. Član Ćorić 
predložio je primjereno osvjetljavanje kipa M. Krleže na Slatini. Članica 
Sinčić-Pejatović predložila je obnovu sprava na dječjem igralištu iznad 
autobusnog stajališta na Slatini.

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA

U roku 7 dana prikupiti će se svi prijedlozi te će se telefonski odabrati 
prioriteti.  

GLASOVANJE

ZA
Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena 
Jeletić, Nataša Sinčić-Pejatović, Dino Žigulić

PROTIV /

SUZDRŽAN /

SUDIONICI U
RASPRAVI

Svi članovi.

TOČKA 7.

SUDIONICI U
RASPRAVI

Svi članovi.
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KRATKI SAŽETAK
RASPRAVE

Predsjednik je predložio da se pokrene inicijativa preimenovanja stubišta 
koje polazi od Ul. J. Rakovca, prolazi iza restorana „Slatina“ te dolazi na Ul. 
M. Tita. Stubište bi nosilo ime nedavno preminulog Emila Jeletića, predanog 
člana zajednice koja bi mu se na ovaj način odala počast. Članica Bedrava 
potaknula je raspravu vezano za ulične pjevače/svirače  te neprikladnost 
dijela njih. 

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA

Pokrenut će se inicijativa preimenovanja stubišta (k.č. 1906, k.o. Opatija).
Pokrenuti će se razmatranje reguliranja pitanja uličnih svirača/pjevača.

GLASOVANJE

ZA
Mladen Žigulić, Sanja Bedrava, Marko Ćorić, Milena 
Jeletić, Nataša Sinčić-Pejatović, Dino Žigulić

PROTIV /

SUZDRŽAN /

Zapisnik sastavio:

Ime i prezime Predsjedavajući 

Dino Žigulić Mladen Žigulić, d.i.g.
(potpis) (Potpis i pečat)
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