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ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET: Informacija o sufinanciranju izgradnje autobusnog ugibališta Smiljanova Graba
na dionici ceste D1; obrazloženje

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. st. 1. alineja 16. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i
14/09),

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Željko Horvat, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu
infrastrukturu

OBRAZLOŽENJE: Mještani Donjeg Maclja i Općina Đurmanec uputili su predmetni
zahtjev,u kojem navode da se stajalište nalazi na dionici ceste D1 s velikim intenzitetom
prometa, posebice teretnog, a putnicima, većinom školskoj djeci kao peron služi bankina
ceste, što za njih predstavlja veliku opasnost.

U sklopu projekta označavanja autobusnih stajališta koji provodi ovaj Upravni odjel,u
suradnji sa Hrvatskim cestama inicirana je izrada projektne dokumentacije svih autobusnih
stajališta na dionici D1 od Maclja do Huma Zabočkog, uključujući i predmetno stajalište
Smiljanova Graba. Stoga su predstavnici UO za promet i komunalnu infrastrukturu KZŽ,
Hrvatskih cesta i Općine Đurmanec izvršili očevid, te je utvrđeno da se stajalište nalazi iza
zavoja, što predstavlja veliku opasnost za sigurnost putnika, odnosno ne zadovoljava uvjete
propisane Pravilnikom o označavanju autobusnih stajališta, te da je potrebno hitno pristupiti
izgradnji ugibališta.

Na posljednjem održanom sastanku dana 22. rujna, od strane predstavnika Hrvatskih cesta
dobivena je informacija da je u završnoj fazi izrada projektne dokumentacije, dok su idejni
projektni završeni. S obzirom na zahtjev roditelja, te da se radi o izrazito opasnoj lokaciji,



zaključeno je da će Hrvatske ceste u sklopu redovnog održavanja izvršiti izgradnju obostranih
ugibališta, a početak radova planiran je već u listopadu ove godine.

S obzirom da je tvrtka «Trafficon» d.o.o. iz Zagreba izradila projekt br. TD 011/271 s
pripadajućim troškovnikom s ukupnom vrijednošću radova u iznosu od 213.666,26 kuna, s
uključenim PDV-om, načelnik Općine Đurmanec donio je 03.listopada ove godine Zaključak
kojim će Općina sudjelovati u sufinanciranju izgradnje ugibališta sa 40.000,00 kuna.

KZŽ je u cilju veće sigurnosti putnika koji se koriste javnim linijskim prijevozom na području
Županije pokrenula projekt označavanja autobusnih stajališta u suradnji sa Županijskom
upravom za ceste KZŽ, PU Krapinsko zagorskom, jedinicama lokalne samouprave i
Hrvatskim cestama.

S obzirom da Hrvatske ceste, koje će biti naručitelj izgradnje ugibališta nisu u mogućnosti
same u cijelosti financirati navedene radove, zatražile su da se Općina Đurmanec i Županija
uključe u sufinanciranje navedenog sa određenim financijskim iznosom.

Sukladno navedenom, Župan je dana 10.listopada 2011.godine donio Zaključak, KLASA:
340-05/11-01/15, Urbroj: 2140/1-02-11-8 kojim se odobrava sufinanciranje predmetnog
ugibališta u iznosu od 30.000,00 kuna, iz pozicije R 0238 - sufinanciranje autobusnih kućica i
ugibališta..

PROČELNIK
Željko Horvat dipl. ing.
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