Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/13-01/36
URBROJ: 2140/1-06-13-11
Krapina, 20. kolovoza 2013.
ŽUPAN
Željko Kolar

PREDMET: Općina Gornja Stubica; sanacija klizišta
koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Ivana Čuliga,
Slani potok k.br. 5, Gornja Stubica
PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 13/01, 5/06 i 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09) i Kriteriji za sufinanciranje
sanacije klizišta na nerazvrstanih cestama i stambenim i gospodarskim objektima na području
Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/06, 13/08 i
21/09).
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
IZVJESTITELJ: v.d. Pročelnika Tomislav Šimunić, ing.
OBRAZLOŽENJE: o.d. Župana – zamjenica Župana je dana 07. svibnja 2013. godine donijela
Zaključak kojim se Općini Gornja Stubica odobrava financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta
koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Ivana Čuliga, Slani potok k.br. 5, Gornja Stubica. Navedeni
Elaborat izradio je „GEO-LAB“. Na temelju navedenog Elaborata, Općina Gornja Stubica zatražila je
od tri ponuditelja da dostave ponude za izvođenje radova na sanaciji navedenog klizišta u skladu s
troškovnikom iz Elaborata. Uvidom u navedene ponude utvrđeno je da bi sanacija klizišta i temelja
iznosila cca. 70.000,00 kuna uključujući PDV. S obzirom da Općina Gornja Stubica nije u mogućnosti
sama osigurati potrebna sredstva, obratila se Županiji za osiguranjem potrebnih sredstava; a u skladu s
Kriterijima za sufinanciranje sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama i stambenim i gospodarskim
objektima na području KZŽ.
Skupština Krapinsko-zagorske županije je na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2006. godine donijela
nove Kriterije za sufinanciranje sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama, stambenim i gospodarskim
objektima na području Krapinsko-zagorske županije, te dana 10. srpnja 2008. godine i 18. rujna 2009.
godine Izmjenu Kriterija.
Što se tiče sanacije samog klizišta, sufinanciranje Županije ovisi o prihodu po članu domaćinstva. S
obzirom da prihodi po članu domaćinstva iznose 649,21 kuna; udio Županije može biti maksimalno do
40.000,00 kuna. Točkom 8. Kriterija je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati za

troškove sanacije klizišta minimalno ista sredstva kao i Županija. Općina Gornja Stubica je u svom
proračunu za sanaciju predmetnog stambenog objekta osigurala sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna. S
obzirom da prema troškovniku za sanaciju klizišta ukupna sredstva iznose cca. 70.000,00 kuna; te da su
JLS dužne za sanaciju osigurati minimalno ista sredstva kao i Županija; udio Županije iznosio bi najviše
35.000,00 kuna.
Nakon donošenja zaključka, Županija će s Općinom Gornja Stubica regulirati međusobne odnose.
Sukladno iznijetom, predlaže se Županu da Općini Gornja Stubica odobri sufinanciranje sanacije samog
klizišta u iznosu prema priloženom zaključku.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:
Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2013. godinu potrebno je osigurati
dodatna financijska sredstva rebalansom na razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu
infrastrukturu, na poziciji 226 – Pomoći općinama za sanaciju klizišta.

v.d. PROČELNIK-a
Tomislav Šimunić, ing.

PRILOG:
1. Zahtjev Općine Gornja Stubica
2. Prijedlog zaključka

ŽUPAN

KLASA: 340-01/13-01/36
URBROJ: 2140/1-02-13-12
Krapina, 20. kolovoza 2013.

Na temelju Kriterija za sufinanciranje sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama i stambenim i
gospodarskim objektima na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ broj 10/06, 13/08 i 21/09) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije
("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i
11/13), Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 20. kolovoza 2013. godine donio
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se Općini Gornja Stubica sufinanciranje sanacije klizišta koje ugrožava stambeni
objekt u vlasništvu Ivana Čuliga, Slani Potok k.br. 5, Gornja Stubica u iznosu od najviše
35.000,00 kuna iz pozicije 226 – Pomoći općinama za sanaciju klizišta.
2. Zadužuju se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za
gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1. ovog Zaključka.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije
2. Općina Gornja Stubica
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
za zbirku isprava
4. Arhiva

