
 

  Z A P I S N I K 

         od 11.04.2021. godine 

 

sastavljen na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Visoko, održane u prostorijama Općine 

Visoko.  

 Sjednica vijeća započela je s radom u 18:00 sati.  

 Sjednicu vijeća otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Visoko Ivan Hadrović 

te konstatira da je sjednica sazvana pismenim pozivom  KLASA: 021-05/17-01/02 URBROJ: 

2186/027-01-21-2 od   01.04.2021. godine.  

 

             Molim službenicu da prozove  vijećnike. 

                                                       

                                                                    Jasmina Ceglec 

              Vrši prozivku vijećnika. 

 

   Nakon prozivke predsjednik vijeća konstatira da  vijeće broji ukupno 11 vijećnika te 

na današnjoj sjednici prisustvuje 9 vijećnika. Prema tome, vijeće ima  dovoljan kvorum za 

donošenje  pravovaljanih odluka.  

 

  SJEDNICI PRISUSTVUJU:  

 

            Ivan Hadrović, Martina Jež, Anđelko Tukša, Zvonko Stričak,  Darko Pavliček, 

Gordana Miklečić, Janko Škrpec, Dragutin Fruk i Zlatko Deglin  

 

             NEOPRAVDANO ODSUTNI:  Ivica Baneković 

              

            SJEDNICI PRISUSTVUJU I :  

            Anđelko Stričak, saborski zastupnik 

            Dragutin Mateković, općinski načelnik 

            Petra Geček, zamjenica općinskog načelnika 

            Jasmina Ceglec,  privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 

            Ivana Lendl Trglačnik, službenica Jedinstvenog upravnog odjela 

            Maja Kireta, arhitektica 

            Predsjednici vijeća mjesnih odbora 

            Predsjednici udruga 

                                                                  Ivan Hadrović 

           Otvaram aktualni sat.   

           Kako nema pitanja od strane vijećnika,  prelazimo na prihvaćanje Zapisnika sa 22.  

sjednice održane 14.03.2021. godine.   

           Pitam vijećnike, ima li tko primjedbe na Zapisnik. 

          Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbe na Zapisnik, te predsjednik    Zapisnik 

stavlja na glasovanje, nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Visoko 

jednoglasno donosi,  

 

Z A K L J U Č A K 

I. 

 

   Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Zapisnik sa 22. sjednice 

Općinskog vijeća  Općine Visoko, održane  14.03.2021. godine. 
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           Nakon toga prelazi se na utvrđivanje dnevnog reda.    

    

Ivan Hadrović 

    

  Pitam prisutne  da li ima tko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda u pozivu 

današnje sjednice. Od prisutnih vijećnika  nitko nije imao prijedlog za  izmjenu ili dopunu 

dnevnog reda stoga predsjednik dnevni red stavlja na glasovanje. 

              Nakon provedenog  glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno za današnju sjednicu 

utvrđuje sljedeći 

 

                                                                DNEVNI RED 

  

         

      -     Razmatranje   i    prihvaćanje    Zapisnika   sa   22.  sjednice Općinskog vijeća Općine  

            Visoko, održane 14.03.2021. godine. 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Visoko.  

2. Razmatranje i prihvaćanje Koncepta uređenja javnog prostora (trga) ispred 

 Društvenog doma u Visokom. 

3. Pitanja i prijedlozi.  

 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Visoko 

 

Ivan Hadrović 

 

Prijedlog Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Visoko primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim načelnika 

da dade obrazloženje. 

 

  Dragutin Mateković  

 

Temeljem članka 198. Stavak 3., članka 113. Stavak 1., i članka 86. Stavak 3. Zakona 

o prostornom uređenju, Općinsko vijeće ovom Odlukom pokreće izradu 3. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Visoko.  

U skladu sa člankom 86. Stavak 3. Zakona prije donošenja Odluke o izradi 3. Izmjena i 

dopuna PPUO na Općinskom vijeću pribavlja se mišljenje sukladno posebnim propisima 

kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Prema mišljenju Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije vezano uz propise kojima se 

uređuje zaštita okoliša i prirode provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja 3. Izmjena i dopuna PPOU na okoliš. Po provedenom postupku načelnik Općine uz 

prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Varaždinske županije (KLASA: 350-02/21-01/9, URBROJ: 2186/1-08/3-21-5) kojim 

se utvrđuje da za 3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Visoko ne treba 

provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš dostavlja Općinskom vijeću Nacrt 

prijedloga Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Visoko. 
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  Osnovni Prostorni plan uređenja Općine Visoko donijet je 24. travanj 2003. godine i 

objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 10/2003, a 2007. godine  

donesene su 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Visoko, objavljene u 

„Službenom  vjesniku Varaždinske županije“ br. 15/2007, te 12. prosinca, 2010. godine 

donesene su 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Visoko, objavljene u 

„Službenom  vjesniku Varaždinske županije“ br. 42/2010. 

U vremenu od 2010. godine kada je donesena zadnja izmjena i dopuna, došlo je do 

pojedinih novih spoznaja, osobito vezanih na ozakonjenje nezakonite izgradnje, te na 

realizaciju pojedinih mješovitih zona te zona povremenog stanovanja. Doneseni su i novi 

propisi (ili su izmijenjeni) vezani uz prostorno uređenje i gradnju, gospodarenje otpadom, 

zaštitu okoliša, zaštitu prirode, zaštitu i spašavanje, gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, 

gospodarenje vodama, rudarstvo i dr., kao novi dokumenti, studije i projekti na županijskoj i 

općinskoj razini, čija primjena direktno ili posredno utječe na prostorni i gospodarski razvoj 

Općine. Ocjenjuje se da važeći Prostorni plan u pojedinim dijelovima nije usklađen s novim 

spoznajama, propisima i dokumentima, te stoga nije u potpunosti moguće kvalitetno i 

optimalno korištenje postojećih potencijala prostora i osiguranje daljnjeg razvoja, pa je 

prostorni plan potrebno izmijeniti ili dopuniti u pojedinim dijelovima 

 

Ivan Hadrović 

 

Zahvaljujem načelniku, na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo Odluku o 

izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Visoko.    

Otvaram raspravu. 

U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su Odluku o izradi 3. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Visoko, te predsjednik isti stavlja na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi     

      

 O D L U K U  

o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Visoko 

                                  KLASA:350-01/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-13 

                         Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio, a objaviti će se  

                                           u „Službenom vjesniku Varaždinske Županije" 

 

                                                                        Točka 2. 

Razmatranje i  prihvaćanje Koncepta uređenja javnog prostora (trga) ispred 

Društvenog doma u Visokom 

 

                                                             Ivan Hadrović  

                 

     Ovu točku dnevnog reda predstavit će nam arhitektica Maja Kireta . 

 

 

 

Maja Kireta 

 

             Pozdravljam sve prisutne. Ovim putem želim Vas putem prezentacije izvijestiti o 

Konceptu uređenja javnog prostora (trga) ispred Društvenog doma u Visokom. U svrhu 

uređenja javnog prostora potrebno je izraditi novi Glavni projekt i ishoditi Građevinsku 

dozvolu, sve na temelju Uporabne dozvole, Geodetskog  situacijskog nacrta izvedenog stanja  
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i Projektnog zadatka. Unutar obuhvata zahvata površine 1000m smjestit će se natkrivena 

pozornica dimenzija 10x6m, Elementi vode koji simboliziraju Visoko, Urbanu opremu, 

Rasvjetu i Odvodnju partera. Primarana namjena je popločenje i definiranje funkcionalnosti 

veza, dok je sekundarna namjena ona koja investiciji daje dodanu vrijednost odnosno 

stvaranje javnog mjesta na kojem se okupljaju građani Općine Visoko, njihovi posjetitelji i 

gosti (prezentira Koncept uređenja putem PowerPoint prezentacije). 

 

Ivan Hadrović 

 

              Zahvaljujem gospođi Maji Kireta na danom obrazloženju za navedenu točku 

dnevnog reda te predlažem da prihvatimo navedeni Koncept uređenja javnog prostora (trga) 

ispred Društvenog doma u Visokom. 

              Otvaram raspravu.                                                   

              U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi   koncept, te predsjednik isti 

stavlja na glasovanje. 

              Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno,   donosi 

 

 

 Z A K L J U Č A K 
 

I. 

  Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Koncept uređenja javnog 

prostora (trga) ispred Društvenog doma u Visokom.  

  

Točka 3. 

Pitanja i prijedlozi 

 

                                                            Dragutin Mateković 

              Zahvaljujem gospođi Maji Kireta na predstavljanju Koncepta uređenja javnog 

prostora (trga) ispred Društvenog doma u Visokom.  S obzirom da nam predstoje lokalni 

izbori ovo nam je  posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovom četverogodišnjem mandatu. 

Zahvaljujem svim vjećnicima na dosadašnjoj suradnji, na dobronamjernim kritikama i 

zajedničkom radu te svima koji se misle kandidirati na nadolazeće izbore želim puno uspjeha 

i prijateljsku promidžbu u kampanji. 

 

                                                               Ivan Hadrović 

                Zahvaljujem se svim vijećnicima na uspješnoj suradnji. 

                Od prisutnih nitko više  nije imao pitanja ni prijedloga. 

                Time je dnevni red današnje sjednice završen, predsjednik se zahvaljuje svima na 

odazivu i sudjelovanju u raspravi. 

                 Dovršeno u  19:15 sati. 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:                                                         PREDSJEDNIK                                              

                J. Ceglec                                                                    Općinskog vijeća 

                                                                                                     Ivan Hadrović 

 

 


