
 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/18-01/05 

URBROJ:2170-03-18-01-1 

 

 

Z A P I S N I K 
sa XIII. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Ĉavle odrţane 28. lipnja 2018. godine 
 

 

 

 Sjednica se odrţava u prostorijama Općine Ĉavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 

poĉetkom u 18,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Ĉavle 

NORBERT MAVRINAC. 

 Prisutni: NORBERT MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ, 

DUŠKO MIĈETIĆ, ALJOŠA ŢEŢELIĆ, ALEN KNEŢEVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 

GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINĈIĆ, MARIJANA KOŠĈIĆ, STANISLAV 

ŢEŢELIĆ, MARIJANA MAVRINAC. 

Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ, DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, DOLORES BURIĆ, 

predstavnici tvrtke Minerali IGM d.o.o. (4), Josipa Hlaĉa, Dario Švrljuga, Tihomir Crnković. 

 Predsjedatelj utvrĊuje da sjednici prisustvuje 12 vijećnika pa će sve donijete odluke 

biti punovaljane. 

 U nastavku predsjedatelj ĉita prijedlog dnevnog reda te utvrĊuje da je jednoglasno 

usvojen slijedeći 

 

D n e v n i r e d: 
 

1. Rasprava o produţenju koncesije za eksploataciju kamena 

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti DV ĈAVLIĆ na izmjene Statuta 

3. Izlaganje ŢOK GROBNIĈAN 

4. Izvješće o radu KD ĈAVLE d.o.o. 

5. Usvajanje Zapisnika sa XII. sjednice Općinskog vijeća 

6. I.izmjene i dopune Odluke o pravu na novĉanu naknadu za novoroĊenu djecu na podruĉju 

Općine Ĉavle 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama DPU Mavrinci 

8. Donošenje Odluke o sadrţaju Strateške studije procjene utjecaja UPU – 21 Poslovna zona 

Jelenje (K4) na okoliš 

9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.ĉ. 7333/7, k.o.Grobnik 
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10. Donošenje Odluke o odreĊivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

podruĉju Općine Ĉavle 

11. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Ĉavle Europskoj povelji o ravnopravnosti 

spolova na lokalnoj razini 

12. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za kulturu,sport i 

tehniĉku kulturu Općine Ĉavle 

 

Toĉka 1. 

Rasprava o produţenju koncesije za eksploataciju kamena 

 

 Uvodno obrazloţenje daje općinska naĉelnica nakon kojeg daje rijeĉ predstavnicima 

tvrtke Mineral IGM d.o.o. 

 

 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŢU ĐURĐICA FUĆAK I 

MARKO ŢUVIĆ PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 14 VIJEĆNIKA. 

 

 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: ALEN KNEŢEVIĆ, 

ALJOŠA ŢEŢELIĆ, GORAN MAVRINAC, MARIJANA KOŠĈIĆ, STANISLAV 

ŢEŢELIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, MARKO SOBOTINĈIĆ, DUŠKO MIĈETIĆ, MIRKO 

VUKELIĆ, RAJNA BROZNIĆ, MARKO ŢUVIĆ. 

 

 Nakon provedene rasprave, predsjedatelj se zahvaljuje predstavnicima tvrtke Mineral 

IGM na podnijetim izvješćima i danim informacija o planovima tvrtke, te utvrĊuje da je ovaj 

saziv vijeća spreman raspravljati o nekim novim mogućnostima meĊusobne suradnje Općine i 

tvrtke Mineral IGM ako se za to stvore preduvjeti. 

 

Toĉka 2. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti DV ĈAVLIĆ na izmjene Statuta 

 

 Uvodno dopunsko obrazloţenje daje općinska naĉelnica nakon kojeg daje rijeĉ 

ravnateljici DV Ĉavlić, Josipi Hlaĉa. 

 Prijedlog izmjene Statuta vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. 

 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: MARIJANA 

MAVRINAC, GORAN MAVRINAC, STANISLAV ŢEŢELIĆ, MIRKO VUKELIĆ, 

MARKO ŢUVIĆ, ALJOŠA ŢEŢELIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog izmjene statuta na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je većinom 

glasova: 11 ZA, 3 SUZDRŢANA, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Daje se Suglasnost na izmjene Statuta Djeĉjeg vrtića ĈAVLIĆ. 

 

Toĉka 3. 

Izlaganje ŢOK GROBNIĈAN 

 

 Tihomir Crnković, kao predstavnik udruge ŢOK Grobniĉan, u uvodnom izlaganju 

upoznaje prisutne sa problematikom funkcioniranja i djelovanja udruge. 
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 Nakon uvodnog izlaganja, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: 

MARIJANA KOŠĈIĆ, MARKO SOBOTINĈIĆ, SANDRA MOHORIĆ, GORAN 

MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ, ALJOŠA ŢEŢELIĆ. 

 

 Po provedenoj raspravi predsjedatelj utvrĊuje da se izlaganje prima na znanje. 

 

Toĉka 4. 

Izvješće o radu KD ĈAVLE d.o.o. 

 

 Dario Švrljuga, u uvodnom izlaganju daje izvješće o radu KD Ĉavle, nakon kojeg 

predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: ĐURĐICA FUĆAK, MARIJANA 

KOŠĈIĆ, SANDRA MOHORIĆ, GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINĈIĆ, 

STANISLAV ŢEŢELIĆ, MIRKO VUKELIĆ, ALJOŠA ŢEŢELIĆ. 

 Tijekom rasprave istaknuta je primjedba da bi ipak bilo bolje da se je vijećnicima 

dostavio i kakav pisani materijal kako bi bolje i lakše mogli pratiti izlaganje na koje u biti nije 

bilo primjedbi. 

 

Toĉka 5. 

Usvajanje Zapisnika sa XII. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Prijedlog Zapisnika sa 12. sjednice vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu 

sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog Zapisnika, predsjedatelj daje istog na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉavle, odrţane 16. 

svibnja 2018. godine. 

 

 AKTUALNI SAT 
 

GORAN MAVRINAC: 1. U raspravi na društvenim mreţama sa dopredsjednikom 

vijeća Stanislavom Ţeţelićem javno ste izjavili da trošak vijenaca povodom 

antifašistiĉke borbe nije financirala Općina Ĉavle već ogranak SDP-a Ĉavle koji to ĉini 

već godinama. Osobno mislim da vijence povodom dana antifašistiĉke borbe kao i dana 

domovinske zahvalnosti trebaju postavljati udruge antifašista proizašle iz NOB-a i 

udruge branitelja proizašle iz Domovinskog rata, sve ostalo po meni je politiziranje no 

tko sam ja ili bilo tko od nas da zabranjuje bilo kojoj stranci postavljanje vijenaca 

povodom bilo kojeg blagdana u Općini Ĉavle pa i šire. 

 Slijedom navedenog ne mislite li da bi nemali i neracionalni trošak u iznosu od 

20.000,00 kuna vašeg gostovanja u emisiji Kanala Ri, ĐIR s Davorom Jurkotićem trebao 

snositi matiĉni vam ogranak SDP-a Ĉavle umjesto Općine Ĉavle? 

 Nemam ništa protiv vaše samopromidţbe bilo kojeg politiĉkog dionika u Općini 

Ĉavle i šire kada to ĉini o vlastitom trošku ili trošku matiĉne mu politiĉke stranke no 

reklamirati se za 20.000,00 kuna o trošku poreznih obveznika Općine Ĉavle drţim da je 

apsolutno neprihvatljivo. 
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 2. Zanima me koliki je kompletan godišnji bruto trošak Općine Ĉavle prema RI-

prstenu našeg sumještanina i vašeg stranaĉkog kolege Klaudia Vranĉića? 

 TakoĊer vas molim da mi u pisanom obliku dostavite podatke o navedenom upitu 

te vas upozoravam da je prikrivanje i plasiranje laţnih podataka kaţnjivo djelo. 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1.Što se tiĉe naĉina polaganja vijenaca povodom obiljeţavanja 

praznika za to postoji odluka tko i na kojim mjestima organizira polaganje vijenaca. Nadalje 

vezano na trošak oglašavanja na stranicama RI prsten za to postoji sklopljen meĊusobni 

ugovora za kojeg Općina plaća 2.000,00 kuna mjeseĉno, a pored toga Općina za svoje potrebe 

moţe koristiti pojedine ĉlanke ili slike bez dodatnih troškova (kao npr.za Gmajnu). 

 TakoĊer ne stoji da bilo koja stranka vrši promidţbu preko emisije RI ĐIR već je to 

takoĊer Općina Ĉavle ugovorom riješila odnose sa Kanalom RI, te se toĉno zna kada, koliko i 

u koje svrhe se sudjelovanje u toj emisiji koristi za potrebe Općine Ĉavle. 

Norbert Mavrinac (odgovor): 2. Nije mi jasno vaše pitanje na što se u stvari odnosi i koja je 

svrha tog pitanja. 

 

MARIJANA KOŠĈIĆ: 1.Da li se što novog dešava u rješavanju meĊusobnih odnosa na 

automotodromu Grobnik? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1.Trenutno je rješavanje u fazi u kojoj smo od korisnika 

prostora zatraţili dostavu graĊevinske dozvole nakon ĉega će se vidjeti o dosadašnjim 

ulaganjima u objekt. 

 

STANISLAV ŢEŢELIĆ: 1.Da li će se pozivnice za obiljeţavanje dana stradanja 

Podhumskih ţrtava uputiti i udrugama proizišlih iz domovinskog rata? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1.Za obiljeţavanje dana Podhumskih ţrtava kao i proteklih 

godina pozivnice se šalju svima, a svako moţe u odnosu na svoje ţelje ukljuĉiti se u protokol, 

tako da nema potrebe dijeliti sudionike na jednu ili drugu stranu. 

 

MARIJANA MAVRINAC: 1.Iz kojeg razloga 3.izmjene Statuta nisu objavljene na web 

stranicama Općine Ĉavle? 

 2.Općina Ĉavle u okviru naselja u svom sastavu ima i naselje Podĉudnić. Zašto se 

ime tog naselja koristi na više naĉina u sluţbenim dokumentima. Zašto se to konaĉno ne 

riješi? 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1.Došlo je do sluĉajne greške koju ćemo ispraviti. 

2. Koji je stvarni razlog da pojedine sluţbe na razliĉit naĉin koriste ime naselja u sastavu 

Općine pogotovo u odnosu na naselje Podĉudnić. Morat ćemo to malo ispitati. 

 

ALJOŠA ŢEŢELIĆ: 1.Što je Općina Ĉavle dala i koje koristi ima od korištenja 

prostora namijenjenog za OPG na boćalištu Cernik? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1.Općina Ĉavle je temeljem natjeĉaja dala na korištenje javnu 

površinu koja se koristi za prodaju putem štandova za OPG-ove. 

Dolores Burić (odgovor): Javna površina se je dala na korištenje temeljem Odluke o 

korištenju javnih površina za obavljanje te vrste djelatnosti, a korisnik – zakupac te površine 

plaća Općini Ĉavle najam za to korištenje temeljem vaţeće odluke. Kakav odnos isti ima sa 

korisnicima štandova, to se ne odnosi na sklopljeni ugovor sa Općinom. 

 

Toĉka 6. 

I.izmjene i dopune Odluke o pravu na novĉanu naknadu za 

novoroĊenu djecu na podruĉju Općine Ĉavle 

 

 Uvodno dopunsko obrazloţenje daje općinska naĉelnica. 
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 Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o pravu na novĉanu naknadu za novoroĊenu 

djecu na podruĉju Općine Ĉavle vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku 

je Zapisnika. 

 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: STANISLAV 

ŢEŢELIĆ, GORAN MAVRINAC, RAJNA BROZNIĆ, SANDRA MOHORIĆ, ALJOŠA 

ŢEŢELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donose se I. izmjene i dopune Odluke o pravu na novĉanu naknadu za 

novoroĊenu djecu na podruĉju Općine Ĉavle. 

 

Toĉka 7. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama DPU Mavrinci 

 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama DPU Mavrinci vijećnicima je dostavljen uz 

materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloţenje daje općinska naĉelnica. 

 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: GORAN 

MAVRINAC, ĐURĐICA FUĆAK. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama DPU Mavrinci. 

 

Toĉka 8. 

Donošenje Odluke o sadrţaju Strateške studije procjene utjecaja 

UPU – 21 Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš 

 

 Prijedlog Odluke o sadrţaju Strateške studije procjene utjecaja UPU – 21 Poslovna 

zona Jelenje (K4) na okoliš vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloţenje daje općinska naĉelnica. 

 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je većinom 

glasova, 13 ZA, 1 SUZDRŢAN, donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o sadrţaju Strateške studije procjene utjecaja UPU – 21 

Poslovna zona Jelenje (K4) na okoliš. 
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Toĉka 9. 

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.ĉ. 7333/7 , k.o.Grobnik 

 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.ĉ. 7333/7, k.o.Grobnik 

vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloţenje daje općinska naĉelnica. 

 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog Odluke na 

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća  

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.ĉ. 7333/7, k.o. Grobnik. 

 

Toĉka 10. 

Donošenje Odluke o odreĊivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite na podruĉju Općine Ĉavle 

 

 Prijedlog Odluke o odreĊivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

podruĉju Općine Ĉavle vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloţenje daje zamjenik općinske naĉelnice. 

 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu za koju se je prijavio: GORAN 

MAVRINAC. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o odreĊivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na podruĉju Općine Ĉavle. 

 

Toĉka 11. 

Donošenje Odluke o pristupanju Općine Ĉavle Europskoj povelji 

o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 

 

 Prijedlog odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloţenje daje općinska naĉelnica. 

 U nastavku, predsjedatelj otvara raspravu, za koju su se prijavili: STANISLAV 

ŢEŢELIĆ, MARIJANA MAVRINAC, GORAN MAVRINAC, SANDRA MOHORIĆ, 

MARKO SOBOTINĈIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je većinom 

glasova: 9 ZA, 3 PROTIV, 2 SUZDRŢANA, donijeta slijedeća 
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O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o pristupanju Općine Ĉavle Europskoj povelji o 

ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. 

 

Toĉka 12. 

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika 

Odbora za kulturu,sport i tehniĉku kulturu Općine Ĉavle 

 

 Predsjedatelj u uvodnom izlaganju upoznaje prisutne sa ostavkom Nebojše Jelaĉe na 

mjesto predsjednika Odbora za kulturu, sport i tehniĉku kulturu Općine Ĉavle, kao i s 

prijedlogom petorice vijećnika za izbor novog predsjednika Odbora. 

 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje prijedlog na usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrĊuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 NEBOJŠA JELAĈA razrješava se duţnosti predsjednika Odbora za kulturu, 

sport i tehniĉku kulturu Općine Ĉavle, na osobni zahtjev. 

 MLADEN VALJAN izabire se za predsjednika Odbora za kulturu, sport i 

tehniĉku kulturu Općine Ĉavle. 

 

 

 

 

 ZAVRŠENO U 22,45 SATI. 

 

 

 

 BILJEŢIO:      PREDSJEDNIK: 

   Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 

 

 

 

 

 

 

 


