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ZAPISNIK

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 05. veljače  2021. godine u 17,00 sati 

u prostorijama Osnovne škole Žakanje

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

ODSUTNI:  Sanja Smukavić, Ines Nastav, Danijel Bukovac 

OSTALI NAZOČNI: načelnik Danijel Jurkaš, zamjenik načelnika Dinko Ivičić, pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan,  
                                  ravnateljica Dječjeg vrtića Čarolija Mirjana Bregar, ravnateljica OŠ Žakanje Jasmina Katunić 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne i otvorio  24. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Žakanje. 

Za 24. sjednicu Općinsko vijeća, dostavljeni su materijali i sljedeći 

DNEVNI RED

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s 23. 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 2020. godini 

3. Prijedlog godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje za 2021. 

godinu

4. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2020. godinu 

5. Prijedlog godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2021. godinu 

6. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine Žakanje za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje u 2021. godini 

7. Prijedlog Statuta Općine Žakanje 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje 

u k.o. Bubnjarci, k.č.br. 1676 i k.č.br. 2362/3 

9. Odluka o primanju na znanje najave prestanka rada Dječjeg vrtića Čarolija 

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative o osnivanju zajedničke institucije Javne ustanove dječjeg vrtića za 

područje Općine Žakanje i Općine Kamanje 

11. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020. 

12. Prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2020. godinu 

13. Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2020. godinu 

Dopuna

- Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem Programa predškolskog odgoja 

- Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine 

Žakanje u Poduzetničkoj zoni Žakanje, k.o. Žakanje, k.č.br. 489/156 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je izmjene i dopune dnevnog reda  

1. Odluka o primanju na znanje najave prestanka rada Dječjeg vrtića Čarolija 

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem Programa predškolskog odgoja 

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative o osnivanju zajedničke institucije Javne ustanove dječjeg vrtića za 

područje Općine Žakanje i Općine Kamanje 
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4. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

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

požara na području Općine Žakanje u 2020. godini 

6. Prijedlog godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje za 2021. 

godinu

7. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2020. godinu 

8. Prijedlog godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2021. godinu 

9. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine Žakanje za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje u 2021. godini 

10. Prijedlog Statuta Općine Žakanje 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje 

u k.o. Bubnjarci, k.č.br. 1676 i k.č.br. 2362/3 

12. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020. 

13. Prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2020. godinu 

14. Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2020. godinu 

15. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u 

Poduzetničkoj zoni Žakanje, k.o. Žakanje, k.č.br. 489/156 

Razno

- Cijena toplinske energije za stambene prostore

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad.1) Ravnateljica Dječjeg vrtića Čarolija  Mirjana Bregar obrazložila je Odluku o primanju na znanje najave 
prestanka rada Dječjeg vrtića Čarolija.  
Ravnateljica OŠ Žakanje  Jasmina Katunić, iznjela je namjeru da se program predškolskog odgoja  tj. vrtićki program 
realizira u sustavu osnovne škole Žakanje.
Načelnik Danijel Jurkaš rekao je da  se prema trenutnom  Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja 
programa predškolskog odgoja, pri redovitim osnovnim školama kojima je osnivač Republika Hrvatska, mogu  
ostvarivati samo programi predškolskog odgoja za djecu od tri godine života do polaska u osnovnu školu, a za
stanovnike iz područja Općine Žakanje  vrlo je bitan i jaslički program.  
Ravnateljica Jasmina Katunić pojasnila je da će uputiti zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za suglasnost 
na program predškolskog odgoja za obadvije skupine.
Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan, pročitala je pismo namjere Općine Kamanje o osnivanju zajedničke 
institucije Javne ustanove dječjeg vrtića za područje Općine Žakanje i Općine Kamanje. 

Nakon rasprave pristupilo se glasovanju.

Ad.2) Odluka o utvrđivanju potrebe za ostvarivanjem Programa predškolskog odgoja usvojena je jednoglasno s  
8 glasova ZA.

Ad.3) Odluka o prihvaćanju inicijative o osnivanju zajedničke institucije Javne ustanove dječjeg vrtića za područje 
Općine Žakanje i Općine Kamanje nije usvojena, s 8 glasova PROTIV. 

Nakon glasovanja o 3. točci dnevnog reda vijećnik Krunoslav Ferko napustio je vijećnicu. 

Ad.4) Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno s 7. glasova ZA. 

Ad.5) 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 2020. godini 

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje u 2020. godini usvojeno jednoglasno s 7 glasova 

ZA
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Ad.6)  Načelnik Danijel  Jurkaš pojasnio je godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Žakanje za 2021. godinu.  

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je je godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Žakanje za 2021. godinu usvojen jednoglasno s 7 glasova ZA. 

Ad. 7) Načelnik Danijel Jurkaš predstavio je godišnju Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Žakanje za 2020. godinu.

Nakon kraće rasprave godišnja Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2020. godinu 

usvojena je jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad.8)  Načelnik Danijel Jurkaš predstavio je godišnji  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje 

za 2021. godinu.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je je godišnji  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje 

za 2021. godinu usvojen jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad.9) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan pojasnila je  Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine 

Žakanje za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Žakanje u 2021. godini. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je je  Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine Žakanje za redovito 

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

2021. godini usvojena jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 10) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan pojasnila je Statut Općine Žakanje.  

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Statut Općine Žakanje usvojen jednoglasno s 7 glasova ZA. 

Ad. 11) Vijećnik Zlatko Bućan obrazložio je Odluku o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta 

u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Bubnjarci, k.č.br. 1676 i k.č.br. 2362/3. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u 

vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Bubnjarci, k.č.br. 1676 i k.č.br. 2362/3 usvojena jednoglasno s 7 glasova ZA. 

Ad. 12) Načelnik Danijel Jurkaš pojasnio je Odluku o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. 

– 2020.

Nakon kraće rasprave Odluka o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020. usvojena je 

jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 13) Vijećnik Zlatko Bućan pojasnio je Odluku o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2020. godinu. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je je Odluka o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2020. godinu. 

Ad. 14) Vijećnik Zlatko Bućan pojasnio je Odluku o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine 

Žakanje za 2020. godinu

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

Žakanje za 2020. godinu usvojena jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 15) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan obrazložila je Odluku o davanju suglasnosti za provedbu postupka 

prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u Poduzetničkoj zoni Žakanje, k.o. Žakanje, k.č.br. 489/156. 

Nakon kraće rasprave Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine 

Žakanje u Poduzetničkoj zoni Žakanje, k.o. Žakanje, k.č.br. 489/156 usvojena je jednoglasno s 7 glasova ZA. 
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Pod točkom razno, razmatran je dopis Vesne Hajsan Dolinar, a vezano za cijenu toplinske energije za stambene 

prostore na adresi Mišinci 1/6, u kojem se moli Općina Žakanje da razmotri mogućnost izmjene Općinske Odluke 

s ciljem smanjenja cijene toplinske energije za stambene prostore.

Nakon kraće rasprave postignut je dogovor da će se smanjiti cijena toplinske energije ukoliko za to budu postojali 

uvjeti.

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća  Zlatko Bućan  zahvalio se vijećnicima na  sudjelovanju 

u radu sjednice, te je rad sjednice završen u 19.30 sati.

U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 24. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

__________________ _______________________
Snježana Zvonarić Hribljan   Zlatko Bućan  


