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ZAPISNIK

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 13. veljače  2020.godine u 17.00 sati 

u vijećnici Općine Žakanje 

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

ODSUTNI: Sanja Smukavić 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Danijel Jurkaš, zamjenik načelnika Dinko Ivičić, pročelnica Snježana Zvonarić 
Hribljan,

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio je 16. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje te predložio slijedeći 

DNEVNI RED

- Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 

od požara na području Općine Žakanje u 2019. godini 

3. Prijedlog godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje za 

2020. godinu

4. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2019. godinu 

5. Prijedlog godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2020. godinu 

6. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Žakanje za period od 2020. do 

2023. godine

7. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje 

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za 2019. godinu 

9. Izvješće o  primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  na 

području Općine Žakanje za 2019. godinu 

10. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Žakanje 

11. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Žakanje 

12. Prijedlog III. izmjena i dopuna Statuta Općine Žakanje 

13. Prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2019. godinu 

14. Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2019. 

godinu

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
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Aktualni sat

Vijećnik Stjepan Plesac postavio je pitanje vezano uz rekonstrukciju nerazvrstane ceste na Bubnjaračkom 

Brodu (između kuća Jacmenović i Plesac) 

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da su sa predsjednikom MO dogovoreni radovi za sanaciju puta i kako je

materijal nabavljen, te će MO izvesti radove. 

Vijećnik Stjepna Plesac također je postavio pitanje prekogranične suradnje Općine Žaanje i susjednih Općina 

u Republici Sloveniji.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da je projekt prekogranične suradnje sa Općinama Semič i Metlika 

pokrenut još u  prošlom mandatu u 2015. godini, te da on nije upoznat zašto Općina Žakanje nije uključena u 

taj projekt.

Vijećnik Krunoslav Ferko tražio je informaciju kako napreduje rekonstrukcija javne rasvjete.

Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je da je u tijeku ishodovanje suglasnosti za zaduživanje od strane

Ministarstva financija.

Vijećnik Krunoslav Ferko također je komentirao članak na portalu koji navodi da je u reciklažnom dvorištu 

prikupljeno 8.000,00 kg , što je vrlo malo.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da nije pročitao članak i nema podatke kolika je točno količina otpada 

prikupljena.

Vijećnik Krunoslav Ferko također je postavio pitanje zašto dio rasvjeta na Jurovskom Brodu već duže vrijeme 

ne radi.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako se čeka da najprije HEP završi radove a tak nakon toga mogu se 

postaviti lampe za javnu rasvjetu koje nedostaju.

Vijećnik Krešimir Hribljan postavio je pitanje dali postoji mogućnost da se angažiraju Hrvatske ceste da 

uklone drveće uz prometnicu D6 na Jurovskom Brodu. 

Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je da se trenutno odvijaju radovi na postavljanju semafora, te da dok ti

radovi na završe sigurno neće započeti sa novima. 

Vijećnika Krešimira Hribljan također je zanimalo da li je zatraženo mišljenja pravnika vezano uz isplatu štete  

poduzeću DUO STEP. 

Načelnik Danijel Jurkaš  rekao  je kako je poslan dopis na  odvjetnički ured i očekuje se odgovor. 

Vijećnik Marko Boldin postavio pitanje kolika sredstva u proteklih dvije godine je Općina Žakanje dobila od 

KARLOVAČKE ŽUPANIJE. 

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da je u 2018. g. dobiveno 90.000,00 za izgradnju reciklažnog dvorišta i

15.000,00 za sufinanciranje specifičnih programa poljoprivrede. 

Vijećnik Marko Boldin također je postavio pitanje vezano uz rad tvornice Maxim trade enegrija, obzirom da 

se mještani žale na ispušne plinove iz tvornice.

Vijećnik Stjepan Plesac ujedno i direktor tvornice Maksim trade energija d.o.o. pojasnio je da energana

poštuje sve propisane zahtjeve i  norme vezano uz zaštitu okoliša i  koristi gotovu sječku bez ikakvih 
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dodataka, te će  organizirati dan otvorenih vrata gdje će biti pozvani svi mještani kako bi se upoznali sa 

radom energane.

Ad.1) Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 10  glasova ZA. 

Ad.2) Načelnik Danijel Jurkaš podnio je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje u 2019. godini. 

Nakon kraće rasprave Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje u 2019. godini usvojeno je jednoglasno s 10 

glasova ZA.

Ad.3) Načelnik Danijel Jurkaš predstavio je Prijedlog  godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Žakanje za 2020. godinu 

Vijećnik Krunoslav Ferko u ime vijećnika HDZ-a i HSS-a predložio je izmjenu i dopunu  Članka 2. točke 7.  da se 

on mijenja i glasi :

„Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija  te sukladno važećim propisima i Planom 
opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine Žakanje u razdoblju 2018. -2020  vršiti 
opremanje vatrogasnih postrojbi.
U 2020 godini potrebno je nabaviti: 71 C tlačnu cijev, 17 B tlačnih cijevi, 20 interventnih kaciga. 
Organizirati periodičnu kontrolu, servis i popravak vatrogasnih vozila, opreme i sredstava kako bi ista bila 

trajno spremna za operativnu upotrebu na vatrogasnim intervencijama, sufinancirati nabavu manjeg

kombiniranog navalnog vozila DVD-u Pravutina u iznosu od 15.000,00 kn.

U tijeku rasprave o 3. točci dnevnog reda sjednicu je napustio vijećnik Krešimir Hribljan. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje pristupilo je glasanju za prijedlog izmjena i dopuna Članka 2. stavka 7. te je 

isti prihvaćen sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Žakanje za 2020. godinu s prethodno usvojenim izmjenama i dopunama usvojilo s 6 glasova ZA i 3

SUZDRŽANA.

Ad.4) Načelnik Danijel Jurkaš predstavio  je godišnju Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Žakanje za 2019. godinu.

Nakon kraće rasprave godišnja Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Opčine Žakanje za 2019. 

godinu usvojena je jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad.5) Načelnik Danijel Jurkaš predstavio je  prijedlog  godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Žakanje 

Nakon kraće rasprave   godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje usvojen je 

jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad.6) Načelnik Danijel Jurkaš predstavio je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

Općine Žakanje za preriod od 2020. do 2023. godine. 

Rasprave po ovoj toćci nije bilo te su Smjerice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Žakanje za 

preriod od 2020. do 2023. godine usvojene jednoglasno s 9 glasova ZA.
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Ad.7) Vijećnik Zlatko Bučan pročitao je prijedlog  Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Žakanje.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje 

usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad.8) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan predstavila je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Žakanje za 2019. godinu. 

Nakon kraće rasprave Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za 2019. godinu 

Usvojeno je jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad.9) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan  podnijela je Izvješće o primjeni agrothničkih mjera i mjera za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Žakanje 

Nakon kraće rasprave Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Žakanje usvojeno je jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Ad. 10) Vijećnik Zlatko Bućan  pročitao je prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje. 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Općine Žakanje zauzelo je  zajednički stav da se  odgodi glasanje o  

Odluci o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Žakanje  za drugu sjednicu Općinskog vijeća. 

Ad.11) Vijećnik Zlatko Bućan  predstavio je prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje 

Nakon kraće rasprave Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje izglasana je jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Ad.12) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan objasnila je prijedlog III. izmjena i dopuna Statuta Općine 

Žakanje .

Rasprave po ovoj točci nije bilo te su III. izmjene i dopune statuta Općine Žakanje usvojene jednoglasno  s 9 

glasova ZA.

Ad. 13) Vijećnik Zlatko Bućan predstavio  je prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska 

priznanja za 2019. godinu.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2019. godinu 

usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad. 14) Vijećnik Zlatko Bućan predstavio  je prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu 

priznanja Općine Žakanje za 2019. godinu.  

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine 

Žakanje za 2019. godinu usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA.
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16. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 19.30 sati. 
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 16. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

__________________ ________________________
Snježana Zvonarić Hribljan, mag.oec  Zlatko Bućan  


