
ZAPISNIK

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 7.lipnja 2018.godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Žakanje 

NAZOČNI: Zlatko Bućan, Krunoslav Ferko, Zlatko Jaklević, Jasmina Jurinčić, Marko Boldin, Krešimir Hribljan, 
Ines Nastav, Sanja Smukavić, Mario Kohanić, Stjepan Plesac 

NISU NAZOČNI: Danijel Bukovac

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Danijel Jurkaš, pročelnica Anita Srbelj-Dehlić  

Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan obavijestio je pristune da je vijećnik Nikola Sopčić svoj 
mandat stavio u mirovanje, te da Hrvatska demokratska zajednica predlaže gospodina Stjepana Plesca za
zamjenu.

Gospodin Stjepan Plesac položio je prisegu, nakon čega je nastavljena sjednica Općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje g. Zlatko Bućan otvorio je 7. sjednicu Općinskog vijeća te 
predložio

DNEVNI RED

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
2. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na

području općine Žakanje 
3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Žakanje. 
4. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna prostornog plana

uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem. 
5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru 
6. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika od velikih nesreća 

na području općine Žakanje 
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine 

Žakanje
8. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi 
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017.godinu 
10. Izvješće o provedenim izborima za članove Mjesnih odbora na području Žakanje 

s dopunom tako da bi 2. točka dnevnog reda bila  

2. Razmatranje prijedloga općinskog odbora HDZ-A Žakanje, za povrat sredstava obrtu DUOSTEP d.o.o., a ostale 
točke DNEVNOG REDA slijede u nastavku iza točke 2. 

Aktualni sat

Vijećnica Jasmina Jurinčić postavila je pitanje da li je u planu sufinanciranje nabave knjiga za učenike Osnovne 
škole Žakanje, te da li je u planu sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je sufinanciranje nabave knjiga u planu, postignut je dogovor s
ravnateljicom Osnovne škole, te da će se sufinancirati nabava knjiga kao i prethodne godine, za 1. razred sve 



knjige, a za ostale razrede radne bilježnice i ostali obavezni radni materijal. Također je odgovorio kako je u 
planu i sufinanciranje produženog boravka.

Vijećnik Mario Kohanić pitao je da li će se nastavit uređenje obale rijeke Kupe u Pravutini. Lani je djelomično 
uređena, ali trebalo bi nastavit. 
Načelnik je odgovorio kako će se navoziti zemlja kada započnu radovi u Poslovnoj zoni, gdje će biti viška 
zemljanog materijala pa će se urediti obala. 

Vijećnik Krunoslav Ferko istaknuo je problem prebrze vožnje na nerazvrstanoj cesti od graničnog prijelaza 
Pravutina-Krasinec do lokalne ceste Žakanje-Ribnik, pa predlaže da se poveća kontrola brzine na toj dionici i da 
se postavi znak ograničenja brzine. Istaknuo je također problem zagađenja rijeke Kupe te apelira da se pošalje 
dopis na sve relevantne institucije u Hrvatskoj i Sloveniji. Pitao je također da li će Općina podržati organizaciju 
Spusta po Kupi.
Načelnik je odgovorio kako će obaviti razgovore s MUP-om u svezi kontrole brzine, da će se u svezi zagađenja 
rijeke Kupe obratiti nadležnim institucijama, te da će svakako i podržati organizaciju Spusta po Kupi. 

Vijećnik Krešimir Hribljan također je istaknuo problem povećanja prometa kroz zaseok Hrib uslijed većih gužvi 
na graničnom prijelazu, te predlaže da se postavi prometni znak zabrane prometa osim za stanare. 
Načelnik je odgovorio kako će se znak postaviti. 

Vijećnik Zlatko Jaklević pitao je da li je razmatrana zamolba DVD-a Zaluka Lipnička za rekonstrukciju krovišta. 
Načelnik je odgovorio kako će se dio sredstva rezerviranih za rekonstrukciju objekata društvene namjene 
usmjeriti i DVD-u Zaluki u narednom razdoblju.

Vijećnica Ines Nastav postavila je pitanje u kojoj je fazi izgradnja reciklažnog dvorišta.
Načelnik je odgovorio kako su u javnoj nabavi pristigle dvije ponude te je kao povoljnija izabrana Niskogradnja
d.o.o., a trenutno je u fazi pregleda i ocjene ponuda. Tijekom srpnja očekuje se potpisivanje ugovora s 
izvođačem. 

Vijećnik Marko Boldin predlaže da se napravi plan malčiranja uz putove, a koordinaciju da preuzmu 
novoizabrani mjesni odbori.
Načelnik je odgovorio kako će se održati sastanak s mjesnim odborima, pa će se dogovoriti oko daljnjih 
aktivnosti, uključujući i malčiranje. 

Predsjednik vijeća Zlatko Bućan pitao je zašto je Općina organizirala košnju trave uz lokalnu cestu Žakanje-
Ribnik, budući da je to u nadležnosti ŽUC-a?  
Načelnik je odgovorio kako se radi o izvanrednoj intervenciji zbog motosusreta u Velikoj Paki.

Vijećnica Jasmina Jurinčić postavila je pitanje, što je s projektom izgradnje kružnog toka u Jurovskom Brodu.
Načelnik je odgovorio kako bi Općina trebala izraditi cjelokupnu dokumentaciju, a HC bi izvele radove. Idući 
tjedan održat će sastanak s Hrvatskim cestama pa će porazgovarat i o tome. 

Vijećnik Stjepan Plesac pitao je da li je u planu postavljanje table dobrodošlice na ulasku u Općinu, tj.u 
Republiku Hrvatsku.
Načelnik je odgovorio kako je u planu postavljanje tabli dobrodošlice na svim ulazima u Općinu. 

Ad.1.)     Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je s 9 glasova ZA i jednim glasom 
SUZDRŽANO).

Ad.2.) Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan pročitao je prijedlog odluke o povratku sredstava poduzeću 
DUO STEP d.o.o, vlasnika Zdravka Jurinčića- za kupnju zemljišta u zoni. 



Gosp. Zdravko Jurinčić se obratio Općinskom odboru HDZ-a, te je Općinski odbor HDZ-a na radnom 
sastanku od 05.06.2018, razmotrio dopis – Reklamacija obrta DUO STEP d.o.o, vlasnika Zdravka Jurinčića 
vezane uz troškove kupljenog zemljišta poslovne zone Žakanje te sanacije istoga. Članovi općinskog odbora 
HDZ-a donijeli su jedinstveni stav i prijedlog da se izvrši povrat sredstava u ukupnoj vrijednosti od 90.164,00kn
(cijena zemljišta + porez na nekretnine).

Kupac je prilikom iskopa zemljišta za gradnju naišao na veće količine ostataka drveća koji su ostali od 
godina ranije, odlučio je nastaviti sa gradnjom te uložio dodatnih cca. 168 000,00kn.  

Nezavisni članovi Općinskog vijeća predložili su da se vrate sredstava za reklamaciju u iznosu od 
168.000,00 kuna, odnosno cjelokupni iznos dodatnih troškova sanacije zemljišta prema nalazu sudskog
vještaka.

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se održi stanka u trajanju 10 minuta. 
Razmatrajući oba prijedloga donesena je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA odluka da se usvoji prijedlog 

nezavisnih članova Općinskog vijeća, da se g. Zdravku Jurinčiću isplati iznos sanacije zemljišta. 

Ad.3.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić tumačila je o Prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Žakanje.  

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je sa 10 glasova ZA donijelo Odluku o usvajanju 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Žakanje. 

Ad.4.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić  tumačila je prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Žakanje. 

Obzirom na potrebu komunalnih poslova na području Žakanje potrebna je osoba koja bi stupila u radni 
odnos za mjesto – Komunalni redar-poljar, te se predviđa da bi koeficijent za tu poziciju bio 1,20. 

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, 
usvojen je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA.

Ad.5) Načelnik Danijel Jurkaš prezentirao je prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem. 

Vijećnik Stjepan Plesac spomenuo je već prijašnji prijedlog o izradi rotora na Jurovskom Brodu, te da 
se predvidi njegova izgradnja.

Nakon kraće rasprave Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem usvojen je JEDNOGLASNO sa 10Z glasova 
ZA.

Ad.6.) Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je o prijedlogu Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara 
na otvorenom prostoru.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na 
otvorenom prostoru usvojena JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA.

Ad.7.)      Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je prijedlog odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Žakanje 

Spomenuo je kako je napravljena procjena na osnovi svih kriterija zadnjih 20 godina, te kako nije bilo
većih požara, potresa  ili većih šteta, pri čemu je dan prijedlog da nije potrebno provesti izradu Procjene rizika 
od velikih nesreća na području općine Žakanje. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 
izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Žakanje usvojen JEDNOGLASNO sa 10 glasova  ZA. 

Ad.8.) Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donijelo je odluku o izmjeni Suglasnosti za provedbu postupka 
prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Žakanje JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA. 

Ad.9.) Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće donijelo je odluku o Ukidanju svojstva javnog dobra u općoj 
uporabi za k.č.br. 2876/2 k.o Žakanje JEDNOGLASNO sa 10 glasova  ZA. 



Ad.10.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je izvješće  o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu 
Rasprave o ovoj točci nije bilo, te je Općinsko vijeće Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu 
usvojilo JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA.

Ad.11.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić pročitala je Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća Mjesnih 
odbora na području općine Žakanje, 
Spomenula je kako su 3.lipnja 2018.g održani izbori za članove mjesnih odbora te kako je sljedeći korak da se 
odbori sastanu, izaberu predsjednika MO i da se podjele daljnje dužnosti.
Rasprave o ovoj točci nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je za 10 glasova ZA prihvatilo izvješće. 

Sjednica Općinskog vijeća završila je u 19,30 sati.
U prilogu Zapisnika nalazi se tonski zapis sa 7. sjednice Općinskog vijeća.

ZAPISNIČAR  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.            Zlatko Bućan


