
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/18-01/04 
URBROJ:2170-03-18-01-1 
 
 

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

Općine Čavle održane 16.svibnja 2018.godine 
 
 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Općine Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Općine Čavle 
NORBERT MAVRINAC. 
 Prisutni:NORBERT MAVRINAC,ALJOŠA ŽEŽELIĆ,MARKO ŽUVIĆ, 
SANDRA MOHORIĆ,ALEN KNEŽEVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DUŠKO MIČETIĆ, 
EDO ŽEŽELIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC, ĐURĐICA 
FUĆAK,MARKO SOBOTINČIĆ 
Ostali prisutni: IVANA CVITAN POLIĆ 
 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 12 vijećnika pa će sve donijete odluke 
biti punovaljane. 
 U nastavku predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda te utvrđuje da je jednoglasno 
usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XI.sjednice Općinskog vijeća 
2.Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Čavle 
 
 AKTUALNI SAT 
 
MIRKO VUKELIĆ:1.Da li je moguće da vijećnici koji to žele mogu pogledati radove na 
dogradnji škole? 
 2.Da li je moguće da se na jednu od idućih sjednica Vijeća uvrsti točka Izvješće o 
radu KD ČAVLE? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1. i 2. Moguće je svakako i dogovoriti ćemo se o tome. 
 
ALJOŠA ŽEŽELIĆ:1.Što se dešava sa ŽOK GROBNIČAN čiji predstavnici u nekoliko 
navrata se putem medija obraćaju i iskazuju nezadovoljstvo sa rasporedom sredstava? 
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 2.Da li se što planira sa uređenjem pomoćnog igrališta NK Grobničan? 
IvaNA Cvitan Polić(odgovor):1.Planira se da se za jednu od idućih sjednica pozove 
predstavnike ŽOK Grobničan kako bi mogli dati i obrazložiti svoje viđenje eventualnih 
problema. 
 2.Planiramo pristupiti uređenju pomoćnog igrališta, izrađen je okvirni troškovnik i 
tome ćemo pristupiti i narednom razdoblju. 
 
STANISLAV ŽEŽELIĆ:1.Kolika je popunjenost autobusne linije za Platak? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):1.Prema dosadašnjim saznanjima linije i nije osobito popunjena, 
o točnim podacima možemo zatražiti izvješće. Moram napomenuti da se za takvo nešto mora 
stvoriti i navika. 
 
ĐURĐICA FUĆAK:1.Najprije moram istaknuti pohvalu za rad zimske službe ove zime. 
 2.Da li je moguće da se lokalnim izvođačima da prednost prilikom odabira  za 
radove koji se naručuju, prvenstveno mislim na proširenje groblja Cernik? 
Ivana Cvitan Polić(odgovor):2.Za takvo nešto obzirom se radi o javnim natječajima nije 
moguće, ali za manje radove koristimo naše poduzetnike. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XI.sjednice Općinskog vijeća 

 
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIŽE VIJEĆNIK GORASN 
MAVRINAC, PA SADA SJEDNICI PRISUTVUJE 13 VIJEĆNIKA. 
 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
ovog Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije javio za raspravu, predsjedatelj daje Zapisnik na usvajanje. 
 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XI.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 
23.travnja 2018.godine. 
 

Točka 2. 
Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Čavle 

 
 Prijedlog plana gospodarenja otpadom Općine Čavle vijećnicima je dostavljen uz 
materijal za sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinske načelnica. 
 
 PREDSJEDATELJ UTVRĐUJE DA NA SJEDNICU STIĆE MARIJANA 
MAVRINAC, PA SADA SJEDNICI PRISUSTVUJE 14 VIJEĆNIKA. 
 
 U nastavku predsjedatelj otvara raspravu za koju su se prijavili: STANISLAV 
ŽEŽELIĆ, GORAN MAVRINAC, EDO ŽEŽELIĆ, ĐURĐICA FUĆAK, ALJOŠA 
ŽEŽELIĆ, MIRKO VUKELIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ. 
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 Prije davanje riječi prijavljenim vijećnicima za raspravu, predsjedatelj upoznaje 
prisutne sa amandmanima koje daju: 
1.Općinska načelnica kao predlagatelj akta: 
a)da se na str.br.23 briše riječ „crnim“ , te da se stavi riječ „zelenim“. 
b) da se na str.br.27 tablica broj 5 „Program odvoza glomaznog otpada za Općinu Čavle 
2018.g. – BRIŠE 
 
2.Vijećnik Stanislav Žeželić da se u podtočki 1.1.3. na str,br.12 umjesto godine 2017 upiše 
godina 2018. 
 
 Iznijeti i predloženi amandmani se od strane općinske načelnice kao predlagača akta 
prihvaćaju te isti čine sastavni dio prijedloga Plana. 
 
 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj zaključuje raspravu, te daje prijedlog Plana na 
usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 
glasova 11 ZA, 3 SUZDRŽANA, donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Čavle za razdoblje 2018 – 
2023.godine. 
 
 
 ZAVRŠENO U 20,00 SATI. 
 
 
 BILJEŽIO:      PREDSJEDNIK: 
   Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 
 
 


