
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/15-01/03 
URBROJ:2170-03-15-01-1 
 
 

Z A P I S N I K 
sa XI.sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 26.ožujka 2015.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Doma Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 
 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC,SANDRA MOHORIĆ,RAJNA BROZNIĆ, 
JOSIP MALNAR, MARKO ŽUVIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, PERICA PRPIĆ, DENIS ČARGONJA. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ervin Bura,Nada Luketić, te direktor GSC Dario 
Medvedec i KD ČAVLE Igor Ban. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 10 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku, predsjedatelj, čita prijedlog dnevnog reda, koji je vijećnicima dostavljen 
uz materijal i poziv za ovu sjednicu. 
 Obzirom da nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda predsjedatelj 
utvrđuje da je jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Informacija GSC d.o.o. o upravljanju SRC PLATAK 
2.Informacija o radu KD ČAVLE d.o.o. 
3.Usvajanje Zapisnika sa X.sjednice Općinskog vijeća 
4.Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle 
5.Donošenje Odluke o ispravku Odluke o donošenju III.izmjena i dopuna PPU Općine Čavle 
6.Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ČAVLIĆ 
7.Izvješće općinskog načelnika za period VII-XII/2014.godine 
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Točka 1. 
Informacija GSC d.o.o. o upravljanju SRC PLATAK 

 
 U kraćem uvodu općinski načelnik ističe da je temeljem prijedloga sa prošle sjednice 
Općinskog vijeća za ovu sjednicu pozvan direktor tvrtke GSC koja upravlja SRC Platak 
(skijaške staze i žičare) da upozna vijećnike sa dosadašnjim radom. 
 U nastavku direktor Dario Medvedec daje izvješće o do sada poduzetim aktivnostima i 
tekućoj zimskoj sezoni, te u kraćim crtama iznosi plan za tekuću godinu. 
 
PREDSJEDNIK UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK GORAN 
MAVRINAC PA SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 11 VIJEĆNIKA. 
 
 U svom izlaganju direktor napominje da je prošle godine u Platak uloženo 4,8 miliona 
kuna, a da se za ovu godinu planiraju sredstva od Županije u iznosu od 6,5 miliona te 
100.000,00 kuna od Općine Čavle. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, DENIS ČARGONJA, PERICA PRPIĆ, 
SMILJANA ŠUPAK, MIRKO VUKELIĆ,SANDRA MOHORIĆ, JOSIP 
MALNAR,MARKO ŽUVIĆ, NORBERT MAVRINAC. 
 Nakon provedene rasprave te danih odgovora na pojedina pitanja postavljena tijekom 
rasprave direktoru GSC, predsjedatelj zahvaljuje direktoru na dolasku na sjednicu te utvrđuje 
da se informacija o radu prima na znanje. 
 

Točka 2. 
Informacija o radu KD ČAVLE d.o.o. 

 
 U kraćem uvodu općinski načelnik ističe da je temeljem prijedloga sa prošle sjednice 
Općinskog vijeća za ovu sjednicu pozvan direktor KD ČAVLE d.o.o. Igor Ban. 
 U nastavku direktor daje izvješće o radu društva, nakon čega predsjedatelj otvara 
raspravu za koju su se prijavili:PERICA PRPIĆ, GORAN MAVRINAC, RAJNA BROZNIĆ, 
MARKO ŽUVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, SMILJANA ŠUPAK, DENIS ČARGONJA, 
SANDRA MOHORIĆ,DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, NORBERT MAVRINAC. 
 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj utvrđuje da se informacija o radu KD ČAVLE 
prima na znanje. 
 
 AKTUALNI SAT 
 
GORAN MAVRINAC:1.Da li se razmišlja  de se izvrši rekonstrukcija vijećnice u Domu 
Čavle kako bi se poboljšali uvjeti kao i rekonstrukcija čitavog objekta Doma Čavle? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Mišljenja sam da je postojeće stanje vijećnice u Domu Čavle 
sasvim zadovoljavajuće te da nema potrebe za nekim ulaganjima.Moguće je vjerojatno da se 
ista ofarba a za neke veće zahvate i nemamo baš sredstava na raspolaganju.Što se tiče 
rekonstrukcije Doma Čavle to će vjerojatno sačekati neka bolja vremena jer se radi o 
milionskim ulaganjima za što sada nemamo uvjeta.Projekat postoji, a i slažem se da je 
dvorana nedovoljno iskorištena. 
 
DENIS ČARGONJA:1.Nedavno su po Općini postavljene nove baje za selekciju 
otpada.Jesu li one postavljene planski u dogovoru sa Općinom ili je KD Čistoća 
samostalno određivala pozicije? 
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Željko Lambaša(odgovor):Slažem se sa vama da postoje određeni problemi na terenu oko 
lokacija na koje su baje postavljene, no u suradnji sa KD Čistoća naš komunalni redar će 
pokušati iznaći najadekvatnije lokacije.Tek nakon toga ćemo postepeno pristupiti uređenju 
postolja odnosno lokacije na kojima će te baje biti tajno postavljene. 
 
PERICA PRPIĆ:1.Zašto u vijećnici nisu postavljeni državni grb i zastava? 
 2.Je li moguće postaviti svjetlosnu signalizaciju u centru Čavala koja bi 
upozoravala na brzinu kretnja i sigurnost pješaka? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Zastave su čitave godine postavljene na zgradi Doma Čavle 
unutar vijećnice  nisu postavljene , a što se tiče grba otkloniti ćemo odmah nedostatak i 
ispitati koji je razlog. 
 2.Promet je kroz mjesto reguliran postavljenim znakovima ograničenja 
brzine.Svjetlosni signal upozoravanja na pješake i školi je postavljen, nije u funkciji trenutno 
ali se radi na njegovom osposobljavanju.Druge stvari bez suglasnosti i koordinacije sa HUC-
om nije moguće činiti na toj cesti jer ima status državne prometnice. 
Ervin Bura: Signal za mjerenje brzine kretanja je dosta skupa investicija a podložna je čestim 
kvarovima. 
 

Točka 3. 
Usvajanje Zapisnika sa X.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Vijećnik Perica Prpić napominje da u dijelu vijećničkih pitanja nije upisano pitanje 
koje je postavio vijećnik Edo Broznić, pa predlaže da se isti dopuni sa tim pitanjem kao i 
odgovorom općinskog načelnika. 
 Također u nastavku vijećnik Goran Mavrinac predlaže da se Zapisnik ispravi na način 
da se u dijelu vijećničkog pitanja kojeg je osobno podnio točno upiše postavljeno pitanje a 
osobno će u pismenoj formi dostaviti postavljeno pitanje. 
 Predsjedatelj utvrđuje da se iznijeti prijedlozi prihvaćaju te tako ispravljen tekst 
Zapisnika daje na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je jednoglasno 
donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa X.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
12.ožujka 2015.godine. 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Predsjedatelj prije otvaranja rasprave utvrđuje da je vijećnica Sandra Mohorić 
podnijela amandman na prijedlog Odluke i to: 
1.Na članak 4.stavak 1, da glasi:“Savjet mladih broji ukupno 5 (pet) članova uključujući 
predsjednika i zamjenika predsjednika.Svaki član ima zamjenika.“ 
2.Na članak 8.stavak 2 da se dopuni alinejom 5 koja glasi: 
- „potvrda o nekažnjavanju ne starija od 3 mjeseca:“ 
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 Prijedlozi amandmana na Odluku općinski načelnik kao predlagatelj akta prihvaća pa 
predsjedatelj utvrđuje da isti čine sastavni dio prijedloga Odluke. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili:GORAN 
MAVRINAC, PERICA PRPIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje sa 
prihvaćenim amandmanima. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o ispravku Odluke o donošenju 

III.izmjena i dopuna PPU Općine Čavle 
 
 Prijedlog ispravka vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:PERICA PRPIĆ. 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K U 
 
 Donosi se Odluka o ispravku Odluke o donošenju III.izmjena i dopuna PPU 
Općine Čavle. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića ČAVLIĆ 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K U 
 
 Donosi se Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „ČAVLIĆ“. 
 

Točka 7. 
Izvješće općinskog načelnika za period VII-XII/2014.godine 

 
 Pismeno Izvješće općinskog načelnika vijećnicima je dostavljeno uz materijal za ovu 
sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinski načelnik. 
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 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio:GORAN MAVRINAC. 
 Po provedenoj raspravi predsjedatelj istu zatvara te utvrđuje da se Izvješće općinskog 
načelnika za period VII-XII/2014, prima na znanje. 
 
 
 
 
 ZAVRŠENO U 21,15 SATI. 
 
 
 
 BILJEŽIO:     PREDSJEDNIK: 
        Doris Miculinić     Norbert Mavrinac 
 
 


