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Na temelju članka 10. i članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, 20/18
i 115/18) i članka 43. Statuta Općine Žakanje, (Službeni glasnik Općine Žakanje 03/09, 01/13), općinski
načelnik Općine Žakanje podnosi, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 16. sjednici održanoj 13.veljače
2020. godine usvojilo je
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području Općine Žakanje za 2019. godinu
I. UVOD
Općinsko vijeće Općine Žakanje, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i
o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta
na području Općine Žakanje.
Sukladno članku 10. i članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje
izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, svake tekuće godine za prethodnu godinu.

II. AGROTEHNIČKE MJERE










Člankom 3. Odluke, pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka
sprječavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem
suzbijanje organizama štetnih za bilje
gospodarenje biljnim ostacima
održavanje organske tvari i humusa u tlu
održavanje povoljne strukture tla
zaštita od erozije
održavanje plodnosti tla

Općina Žakanje raspolaže ukupno s 3165 ha poljoprivrednih površina, što predstavlja oko 75%
ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, izuzev oko 100 ha koje su
vlasništvo države. Šumske površine zauzimaju ukupno 880 ha ili 20 % ukupne površine općine.

Šume na području općine Žakanje su u privatnom vlasništvu i u nadležnosti su Uprave šuma Ozalj, koja
djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici
Hrvatskoj «Hrvatske šume»
 Minimalna razina obrade i održavanje poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka ,
održavanje organske tvari i humusa u tlu, održavanje povoljne strukture tla, i održavanje
plodnosti tla
Organska tvar u tlu održava se provođenjem trogodišnjeg plodoreda, što naši poljoprivrednici
u velikoj mjeri i čine, kao i unošenjem žetvenih ostataka u tlo te gnojidba stajskim gnojivom.
Problem se javlja kod određenog dijela zemljišta koje je zapušteno, a vlasnici su nedostupni.
Također dio zemljišta iznajmljuje se velikim poljoprivrednicima iz susjedne države, pa se
pojavljuje problem izrabljivanja zemljišta bez plodoreda, kao i problem uništenja poljskih puteva
korištenjem teških traktora i mehanizacije u kišnim razdobljima.
 Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
Komunalni redar – poljoprivredni redar Općine Žakanje je tijekom 2019. godine slao
upozorenja i rješenja vlasnicima i posjednicima zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta,
živica, ograda i napuštenih seoskih domaćinstava od čega je jedan dio rezultirao uređenjem i
privođenju namjeni istih.
Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na velikom broju
čestica ima više suvlasnika, koji najčešće žive izvan Republike Hrvatske.
Općina Žakanje putem Oglasa upozoravala je vlasnike svojih parcela da očiste raslinje i živice
na rubovima svojih parcela te uz nerazvrstane ceste i poljske putove, kako bi se lakše isti održavali.
Također Općina Žakanje je putem komunalnog redarstva upozoravala vlasnike parcela koji ne
održavaju svoje parcele da ih očiste, da se zakorovljenost ne širi i ne ugrožava susjedne parcele.
 Suzbijanje organizama štetnih za bilje i gospodarenje biljnim ostacima
Na tom području provedene su edukacije poljoprivrednika kroz predavanja o načinu korištenja
zaštitnih sredstava protiv raznih biljnih bolesti i štetočina, te pravilnom korištenju i odlaganju opasnog
otpada od istih.
Vlasnici parcela upozoravani su da sa zemljišta uklone biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom
biljnih štetočina.
Vlasnici šumskog zemljišta upozoravani su da odstrane biljne ostatke i čiste međe uz šumsko
zemljište koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
I ovdje se pojavljuje problem vlasništva, jer nesređene zemljišne knjige i neprisutnost vlasnika
onemogućavaju efikasno rješavanje problema.
 Zaštita od erozije
Na području Općine Žakanje nema prevelikog utjecaja erozije na tlo, osim u određenim
vremenskim uvjetima kada uslijed većih oborina dolazi do uništavanja nerazvrstanih cesta kao i pojave
manjih klizišta, ali u odnosu na druga područja možemo biti zadovoljni jer je konfiguracija tla takva, da
nema značajnijih znakova erozije. Ovdje je bitno napomenuti da je potrebno u posljednje vrijeme voditi
računa o sječi šuma, koja poprima sve više maha gdje bi moglo doći do problema s erozijom tla, o čemu
bi trebale voditi računa Hrvatske šume prilikom doznake stabala za sječu.
Štete koje nastaju nakon obilnih i dugotrajnih kiša odražavaju se na održavanje nerazvrstanih
cesta i puteva, ali o tome Općina pojačano brine kroz redovito održavanje i nasipavanje istih, tako da
je u 2019. godini utrošeno cca 359.000,00 kuna za sanaciju tih nerazvrstanih cesta na području Općine
Žakanje

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina osobito se smatraju:
 održavanje živica i međa,
 održavanje poljskih putova,
 uređivanje i održavanje kanala,
 sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
 sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Tijekom 2019. godine, Općina Žakanje uložila je znatna sredstva za održavanje poljskih putova
i kanala, nasipavanje kamena i sl.
IV. ZAKLJUČAK
Područje Općine Žakanje je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim poljoprivrednim
površinama, ali sve više se javlja problem njihove zapuštenosti uslijed sve manjeg broja stoke,
neriješenih vlasničkih odnosa, kao i velikog broja vlasnika koji se nalaze izvan Republike Hrvatske i već
duži niz godina ne vode računa niti o poljoprivrednom zemljištu niti o okućnicama kuća iz kojih su otišli,
pa imamo sve više problem sa napuštenim kućama usred sela.
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