
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 
39/13, 48/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke 
županije 24/13“), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 36. sjednici održanoj dana 
05.04.2017. godine, donijelo je 

 

IZVJEŠĆE 
 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu 
 

 UVOD  
 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj 16. listopada 
2014. godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite 
poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na 
području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 28/14; dalje u 
tekstu: Odluka).  
 

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno 
zemljište godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake 
tekuće godine za prethodnu godinu. Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su: 
 

1. zaštita od erozije, 
2. održavanje živica i međa, 
3. mjere za sprečavanje zakorovljenosti, 
4. održavanje kanalske mreže, 
5. održavanje poljskih puteva, 
6. mjere zaštite od požara. 

 

Općina Kloštar Ivanić raspolaže ukupno s 3932 ha poljoprivrednih površina, što 
predstavlja oko  51 % ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom 
vlasništvu, izuzev 735 ha koje su vlasništvo države. Šumske površine zauzimaju 
ukupno 2558 ha ili  33 % ukupne površine općine. 
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma podružnica Zagreb, Šumarija 
Novoselec, koja djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i 
šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj «Hrvatske šume» 

 
 EROZIJA 
 

 Tijekom 2016. godine nije bilo značajnijih pojava erozije, za klizišta koja su 
nastala ranijih godina u tijeku je izrada projekata sanacije. 
 
 



 

 
ODRŽAVANJE ŽIVICA I MEĐA  I MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI 
 

Jedinstveni upravni odjel je tijekom 2016. godine poslao 106 upozorenja 
vlasnicima i posjednicima zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta, što je 
rezultiralo uređenjem i privođenju namjeni istih.  

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na 
nekim česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske. 

 
ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA 
 Održavanje kanalske mreže je u nadležnosti Hrvatskih voda, gdje Općina kroz 
dopise i sastanke pokušava ukazati na probleme na mreži koju onda Hrvatske vode 
saniraju. 
 Na održavanje poljskih puteva je u 2016. g. utrošeno 89.282,38 kn. 
 

 ZAKLJUČAK  
 

Područje Općine Kloštar Ivanić je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 
površinama, od čega su neke zapuštene godinama. Općina Kloštar Ivanić nastoji, prije 
svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito 
obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.  

 
Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku  Zagrebačke županije. 
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