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Usvajanje Zapisnika sa XXXIII. sjednice Općinskog vijeća 



 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-05/20-01/07 

URBROJ:2170-03-20-01-1 

 

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

Općine Čavle održane 16. srpnja 2020. 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, RAJNA BROZNIĆ, 

SANDRA MOHORIĆ, ALEN KNEŽEVIĆ, MIRKO VUKELIĆ, DUŠKO MIČETIĆ, 

GORAN MAVRINAC, MARIJANA MAVRINAC, DENIS ČARGONJA, MARKO 

SOBOTINČIĆ, STANISLAV ŽEŽELIĆ, EDO ŽEŽELIĆ. 

 

Ostali prisutni: Ivana Cvitan Polić, Dolores Burić, direktor KD ČAVLE d.o.o. Dario 

Švrljuga. 

  

 Predsjedatelj utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 vijećnika pa će sve donijete odluke 

biti punovaljane. 

 U nastavku  predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda te utvrđuje da se jednoglasno 

prihvaća slijedeći 

 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Izvješće o radu KD ČAVLE d.o.o. 

2. Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sportski 

centar Mavrinci“ 

3. Usvajanje zapisnika sa XXXII. sjednice Općinskog vijeća 

4. Donošenje Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

u Općini Čavle 

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o 

upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić ČAVLIĆ 

6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

7. Donošenje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Općine Čavle 

8. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br.5705/23,k.o.Cernik-Čavle 

9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br.5853/14,k.o.Cernik-Čavle 
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Točka 1. 

Izvješće o radu KD ČAVLE d.o.o. 

 

 Direktor KD ČAVLE d.o.o. Dario Švrljuga daje uvodno dopunsko obrazloženje 

Izvješća o radu koje je vijećnicima dostavljeno uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

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

MAVRINAC, DENIS ČARGONJA, GORAN MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, 

MARKO SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ, MIRKO VUKELIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje Izvješće na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu KD ČAVLE d.o.o. 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja „Sportski centar Mavrinci“ 

 

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

Zapisnika. Uvodno dopunsko obrazloženje daju općinska načelnica i predstavnik tvrtke 

izrađivača Plana KABINET d.o.o. iz Rijeke. 

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

MAVRINAC, GORAN MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donose se II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Sportski centar 

MAVRINCI“. 

 

 AKTUALNI SAT 
 

GORAN MAVRINAC: 1. Na pomolu je novo poskupljenje odvoza smeća odnosno 

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada te inertnog proizvodnog i ostalog otpada u 

visini od 80% predviđeno za predstojeću jesen od strane tvrtke Ekoplus. 

 Lani je vladajuća većina u ovom vijeću odlukom odobrila daljnju suradnju sa 

predmetnom tvrtkom a već tada cijena zbrinjavanja otpada drastično je porasla. 

 Mještani negoduju, na općinskom vijeću dovodimo se pred gotov čin ususret 

svakom novom poskupljenju Ekoplusa ne razmatrajući alternative pa se pitam tko će 

preuzeti odgovornost za navedeno u predstojećem razdoblju? 

 2.Mještani negoduju spram najave novih promjena prostornog plana Općine 

Čavle, angažiraju odvjetnike, također vele mi da im općina planira bez obeštećenja 

oduzeti dijelove terena u svrhu rješavanja nerazvrstanih cesta Općine Čavle, ukoliko je 
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to tako pitam se kanimo li opet izgubiti enormne iznose novaca na parnice sa 

mještanima te sav molim da mi pojasnite detaljnije vašu perspektivu spram iznesenog? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Za tu informaciju smo doznali putem medija. Odluka o 

takvom cjeniku usluga donijeta je zajednički na sjednicama županijske skupštine Općine 

Viškovo i KD Čistoća. Ono što bi bilo jedini izlaz iz takve situacije je da se deponij Marišćina 

zatvori obzirom je vidljivo da postojeći sustav zbrinjavanja ne funkcionira na zadovoljavajući 

način. Činjenica je da je važeći Cjenik usluga nepošten za većinu jedinica lokalne samouprave 

ali one nemaju velikih mogućnosti na to utjecati. 

 2. Postupci legalizacije nerazvrstanih cesta se na području Općine provode u skladu sa 

Zakonom o cestama koji regulira to područje i  nema osnove da mještani negoduju po tom 

pitanju te promjena Prostornog plana nema nikakve veze sa tim postupkom. Ovo Vijeće će 

donijeti konačnu odluku o PPU Općine Čavle te će svaki vijećnik i mještanin tijekom 

provedbe rasprave moći davati svoje prijedloge, primjedbe na taj prijedlog. Izrada konačnog 

prijedloga Plana kasni iz razloga što Hrvatske vode još uvijek nisu dale svoje očitovanje 

vezano na vodozaštitne zone na području Općine. 

 

STANISLAV ŽEŽELIĆ: 1. Nedavno je u naselju Mavrinci izgorio kamion cisterne, da li 

isti poštuju pravila sigurnosti i da li provode mjere u tom smislu? 

 2.Tvrtka Energo je do sada već trebala završiti plinofikaciju Općine. Zašto se je 

odustalo od toga i gdje je zapelo? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor):1. Srećom tom prilikom nije bilo većih problema osim štete na 

vozilu a uzrok tome je bio opušak. U naselju Mavrinci dozvoljena je izgradnja stambeno 

poslovnih građevina a građevinske dozvole izdaje nadležno županijsko tijelo. Mi smo 

pokrenuli postupak donošenja odgovarajućih odluka koje bi na neki način regulirale 

prometovanje kamiona unutar naseljenog dijela. 

 2. Bila je najava da će se sa plinofikacijom nastaviti ali do toga do danas još uvijek 

nije došlo. Razlog tome je dosta teška financijska situacija u tvrtki koja je nositelj investicije. 

 

EDO ŽEŽELIĆ: 1. KD Čistoća će i nadalje poskupljivati svoje usluge pa se pitam do 

kada. Ako smo nemoćni da sudjelujemo u donošenju takvih odluka onda ih treba javno 

prozvati! 

 2. Na određenim prometnicama se ništa ne poduzima oko poboljšanja sigurnosti 

prometa. Evo kod ugostiteljskog objekta Bondej u Mavrincima vlasnik zgrade je 

postavio šinu uz rub kuće na javno prometnoj površini i ista i dalje nesmetano stoji 

unatoč tome što je smanjena širina kolnika. 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Na to pitanje sam već prije dala odgovor. Situacija je takva da 

pojedina općina samostalno nije u mogućnosti utjecati na te pojave. Kako će se to dalje 

razvijati morati ćemo sačekati. 

 2. Način prometovanja na cestama i ponašanje vozača najvećim dijelom ovisi o kulturi 

samih vozača. Na lokacijama na kojima će to biti moguće utjecati poduzimati ćemo određene 

mjere za poboljšanje stanja. Lokacija kod Bondeja je specifična jer se radi o županijskoj cesti 

a i radi se o privatnom vlasništvu. 

 

DENIS ČARGONJA: 1. Objekt Općine na Krenovcu je u takvom stanju da dio krovišta 

propušta. Trebalo bi izvidjeti radi se o oštećenjima ili bi bilo dovoljno očistiti slivnike. 

Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1.Izvršiti ćemo očevid i utvrditi stvarno stanje. 

 

SANDRA MOHORIĆ: 1. Dio parkirališta kod zdravstvene stanice nije osvijetljen dok 

na nekim lokacijama rasvjeta svijetli u privatnim dvorištima! 
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Ivana Cvitan Polić (odgovor): 1.Kod ambulante ćemo popraviti rasvjetu a poznato nam je da 

na nekim lokacijama ista svijetli izvan javnih površina pa ćemo to nastojati riješiti. 

 

ALJOŠA ŽEŽELIĆ: 1. Uskoro se očekuje podjela spremnika za sakupljanje otpada za 

kućanstva. Kakvu vrstu otpada će se moći isti koristiti te da li se razmišlja da se 

spremnici starijim osobama dopreme uz pomoć našeg KD? 

Ivana Cvitan Polić(odgovor): 1. Spremnici će se ovom prilikom dijeliti za sakupljanje 

miješanog komunalnog otpada ostali će još sačekati. Podjelu ćemo nastojati riješiti i na takav 

način da osobama koje se budu javile osiguramo dopremu mi. 

 

Točka 3. 

Usvajanje zapisnika sa XXXII. sjednice Općinskog vijeća 

 

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

Zapisnika. 

 Primjedbu na Zapisnik daje vijećnik Goran Mavrinac te zahtjeva da se točno upiše 

njegovo drugo postavljeno pitanje a za to će putem mail-a dostaviti u upravni odjel kako bi se 

ispravak mogao napraviti. 

 Predsjedatelj prijedlog prihvaća te tako dopunjen prijedlog daje na usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju, dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Usvaja se Zapisnika sa XXXII. sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle održane 

28. svibnja 2020. godine. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju redovitog programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle 

 

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

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

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

MAVRINAC, MARKO SOBOTINČIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je većinom 

glasova (12 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Općini Čavle. 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune 

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić ČAVLIĆ 
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 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

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

SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune 

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić ČAVLIĆ. 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

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

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

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

MAVRINAC, GORAN MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, RAJNA BROZNIĆ, MIRKO 

VUKELIĆ, MARKO SOBOTINČIĆ, SANDRA MOHORIĆ. 

 Tijekom rasprave, vijećnica Marijana Mavrinac daje prijedlog da se u članku 6, doda 

alineja iz Zakona o cestama, što se od strane predlagača i prihvaća pa tako dopunjen prijedlog, 

predsjedatelj daje na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama. 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Odluke o davanju 

u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle 

 

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

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje općinska načelnica. 

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

MAVRINAC, STANISLAV ŽEŽELIĆ, MARIJANA MAVRINAC, ALJOŠA ŽEŽELIĆ, 

RAJNA BROZNIĆ, DENIS ČARGONJA. 

 Po provedenoj raspravi, predsjedatelj daje prijedlog odluke na usvajanje. 

 Temeljem izvršenog glasovanja dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 
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 Donosi se Odluka o VII. izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle. 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

na k.č.br. 5705/23, k.o. Cernik-Čavle 

 

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

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica upravnog odjela. 

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

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 5705/23, k.o. 

Cernik-Čavle. 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

na k.č.br. 5853/14, k.o. Cernik-Čavle 

 

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

Zapisnika. 

 Uvodno dopunsko obrazloženje daje pročelnica upravnog odjela. 

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

usvajanje. 

 Po izvršenom glasovanju dizanjem ruku, predsjedatelj utvrđuje da je 

JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 

 

O D L U K A 

 

 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 5853/14, k.o. 

Cernik-Čavle. 

 

 

 ZAVRŠENO U 21,15 SATI. 

 

 

BILJEŽIO:       PREDSJEDNIK: 

Doris Miculinić      Norbert Mavrinac 

 

 

 

 

 



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 23. rujna 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o usvajanju Zapisnika sa XXXIII. sjednice Općinskog vijeća 

 

 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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