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ŽUPAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET: Općina Desinić; izrada Elaborata za
sanaciju klizišta koje ugrožava stambeni objekt
u vlasništvu Zlatka Frlića, Šimunci 36, Desinić

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske 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: Željko Horvat, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu

OBRAZLOŽENJE: Općina Desinić dostavila nam je zahtjev za izradu Elaborata za sanaciju
klizišta koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Zlatka Frlića, Šimunci 36, Desinić.

Među tim klizištima je i klizište koje ugrožava gospodarski objekt u vlasništvu Zlatka Frlića.
Očevidom na terenu je utvrđeno da je prilikom klizanja terena došlo do rasjeda na terenu visine cca.
2 m, čiji se rub nalazi cca. 5 m od gospodarskog objekta u vlasništvu stranke. Širina klizne plohe je
cca. 30 m. Klizište je bilo djelomično sanirano drvenim pilotima, međutim nakon otapanja snijega
teren je opet počeo klizati.

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.

Prema točki 1. Kriterija, Županija financira po pojedinom klizištu izradu Elaborata, te tender
dokumentaciju u 100%-nom iznosu. (Potrebna sredstva iznose cca. 22.000,00 kuna).



Nakon donošenja zaključka, Županija će s Općinom Desinić regulirati međusobne odnose.

Sukladno iznijetom, predlaže se Županu da Općini Desinić odobri financiranje izrade Elaborata za
sanaciju klizišta prema priloženom zaključku.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u
proračunu Županije za 2011. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime,
ista su već predviđena u razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu (04), na
poziciji 247 – Pomoći općinama za sanaciju klizišta.

PROČELNIK

Željko Horvat, dipl.ing.

PRILOG:

1. Zahtjev Općine Desinić
2. Prijedlog zaključka
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Ž U P A N
KLASA: 363-01/11-01/08
URBROJ: 2140/1-02-11-02
Krapina, 24. veljače 2011.

Na temelju Kriterija 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) i članka 32. Statuta
Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01,
5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi
slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Odobrava se Općini Desinić financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje
ugrožava stambeni objekt koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Zlatka Frlića,
Šimunci 36, Desinić iz pozicije 247 – 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.

Ž U P A N

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije
2. Općina Desinić
3. za Zbirku isprava,

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
4. Arhiva


