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ŽUPAN
Željko Kolar
PREDMET:

I. izmjena Programa vodoopskrbe i odvodnje
Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini;
-obrazloženje

PRAVNI TEMELJ:

Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09,
11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:

Župan

PREDLAGATELJ:

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
komunalnu infrastrukturu i EU fondove

promet,

IZVJESTITELJ:

mr.sc. Luka Čuljak, v.d. pročelnika UO za gospodarstvo,
poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

OBRAZLOŽENJE:
Krapinsko-zagorska županija je u svom proračunu za 2014. godinu za Program
vodoopskrbe i odvodnje predvidjela financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.
Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 05. svibnja 2014. godine donio Program
vodoopskrbe i odvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini, čiji je sastavni dio
sufinanciranje izgradnje magistralnih cjevovoda i sekundarnih mreža vodoopskrbnog sustava
općine Petrovsko.
Nakon donošenja Programa vodoopskrbe Županiji su se pismenim putem obratile i
sljedeće JLS sa zamolbom za sufinanciranje projekata izgradnje i rekonstrukcije
vodoopskrbnih sustava:
− općina Zlatar Bistrica – radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u
Lovrečanskoj ulici procijenjene vrijednosti 61.500,00 kn
− općina Radoboj – radovi na proširenju mjesne vodovodne mreže na području
općine Radoboj procijenjene vrijednosti 190.000,00 kn

− općina Sveti Križ Začretje – radovi na proširenju vodovodne mreže u naseljima
Galovec, Brezova i Komor procijenjene vrijednosti 193.000,00 kn
− grad Klanjec – radovi na izgradnji mjesne vodovodne mreže Police-odvojak
Gajšak procijenjene vrijednosti 70.000,00 kn
− općina Gornja Stubica – radovi na rekonstrukciji glavnog cjevovoda lokalnog
vodovoda Dobri zdenci procijenjene vrijednosti 80.000,00 kn
Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da razmotri navedene zahtjeve JLS, te donese
I. izmjenu Programa vodoopskrbe i odvodnje Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:
Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2014. godinu nije
potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena u razdjelu
Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU
fondove (06), na pozicijama Kapitalne pomoći jls za vodoopskrbu i odvodnju (R0274 i
R0275).
v.d. PROČELNIKA
mr.sc. Luka Čuljak
PRILOG:
1. Zahtjevi JLS
2. Prijedlog I. izmjene Programa vodoopskrbe
i odvodnje KZŽ u 2014. godini

Izradio: Tomislav Šimunić-stručni suradnik

ŽUPAN
KLASA: 325-01/14-01/02
URBROJ: 2140/1-02-14-22
Krapina, 30. srpnja 2014.
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinskozagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), Župan Krapinskozagorske županije je dana 30. srpnja 2014. godine donio:
I. IZMJENA
PROGRAMA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI
• IZVORI SREDSTAVA
Proračun KZŽ

300.000,00 kn

• PROGRAM RADOVA
Radovi i materijal
• općina Zlatar Bistrica - rekonstrukcija vodoopskrbnog
cjevovoda u Lovrečanskoj ulici
• općina Radoboj - radovi na proširenju mjesne vodovodne
mreže na području općine Radoboj
• općina Sveti Križ Začretje – radovi na proširenju
vodovodne mreže na području naselja Galovec,
Brezova i Komor
• grad Klanjec – izgradnja mjesne vodovodne mreže
u naselju Police-odvojak Gajšak
• općina Gornja Stubica – rekonstrukcija glavnog cjevovoda
lokalnog vodovoda Dobri zdenci
UKUPNO
PROGRAM VODOOPSKRBE
SVEUKUPNO

35.000,00 kn
50.000,00 kn

70.000,00 kn
35.000,00 kn
35.000,00 kn
225.000,00 kn
70.000,00 kn
295.000,00 kn

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, ovdje,
2. Općina Zlatar Bistrica
3. Općina Radoboj
4. Općina Sveti Križ Začretje
5. Grad Klanjec
6. Općina Gornja Stubica,
7. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
za zbirku isprava, ovdje,
8. Arhiva, ovdje.

