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PREDMET: Postavljanje pokazivača brzine na dionici ceste D1, kod PŠ Mirkovec na                         

području Općine Sveti Križ Začretje; 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:  Tijekom protekle godine ravnatelj OŠ Sveti Križ Začretje kao i Vijeće 

roditelja Područne škole Mirkovec dopisom se upoznali nadležne institucije sa dugogodišnjim 

problemom kojim je ugrožena sigurnost djece, polaznika škole. Navedena škola nalazi se uz 

vrlo prometnu dionicu državne ceste D1, na kojoj se promet dodatno intenzivirao nakon 

zatvaranja izlaza Zabok na autocestu A2 Zagreb – Macelj. Nepostojanje primjerene prometne 

signalizacije na navedenoj lokaciji također predstavlja opasnost s obzirom da većina djece do 

škole i natrag dolazi pješice. Koliko je ugrožena sigurnost djece, te kolikoj su opasnosti 

svakodnevno izloženi, govori podatak da je nedavno na pješačkom prijelazu ispred škole 

učenicu udario automobil. 

 

S obzirom na navedeno, predstavnici  Krapinsko zagorske županije i Hrvatskih cesta dana 25. 

siječnja ove godine izvršili su terenski očevid na predmetnoj lokaciji, te je kao jedno od 

rješenja predložena postava dodatne vertikalne signalizacije (semafora, pokazivača brzine i/ili 

vibrirajućih traka). Stoga je Krapinsko zagorska županija inicirala sastanak, koji je održan 

dana 02. veljače ove godine s predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture, Hrvatskih cesta, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Općine i Osnovne 



škole. Nakon sastanka donesen je zaključak da s obzirom na tehničke elemente ceste i 

smještaj samog pješačkog prijelaza najbolje tehničko rješenje kojim bi se podigla razina 

sigurnosti  postava semafora. Do postave istog,  kao privremeno rješenje kojim se trenutno 

podigla razina sigurnosti  Hrvatske ceste postavile su dodatnu vertikalnu signalizaciju  -  

kontrastne ploče s umetnutim znakom „C04“ i „B31“ (ograničenje brzine na 40 km/h) i 

natpisom "ŠKOLA". 

 

Nadalje, prije početka ove školske godine Županijska uprava za ceste u suradnji sa 

Krapinsko-zagorskom županijom započela s projektom postave pokazivača brzine na 

županijskim i lokalnim cestama. Osim navedenih institucija, u projekt su se uključile i 

jedinice lokalne samouprave koji su iskazale interes za postavom pokazivača brzine u blizini 

škola, vrtića i bolnica. Navedeni projekt pokazao je pozitivne učinke, odnosno djelovao je 

preventivno na svijest vozača, s obzirom da prema podacima Policijske uprave tijekom 

preventivnih akcija na tim lokacijama nije zabilježeno prekoračenje brzine.  

 

S obzirom na navedeno, predložena je i postava dva pokazivača brzine u cilju smirivanja 

prometa u zoni škole, dok se ne postavi semafor kao konačno rješenje. Za postavu jednog 

pokazivača sredstva su osigurana u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti na cestama koji 

provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Navedeni pokazivač postavljen je privremeno na 

predmetnoj lokaciji, a stalna lokacija biti će u Poznanovcu na dionici ceste D24. Postavu 

pokazivača u smjeru jug financirati će Općina i Županija, svaka u 50 % iznosu.Slijedom 

navedenog, Općina je dostavila ponudu tvrtke „Tisak Da-Da“ d.o.o. iz Kumrovca, prema 

kojoj postava pokazivača brzine iznosi 26.481,25 kn. Strane u postupku sklopiti će Ugovor 

kojim će regulirati međusobne odnose. 

 

Na temelju iznijetog, predlaže se o.d. Župana - Zamjenici župana da odobri sufinanciranje 

postave jednog pokazivača brzine, prema priloženom prijedlogu zaključka. 

 

 

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u 

proračunu Županije za 2012. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. 

Naime, ista su već predviđena u razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu 

infrastrukturu (03),  na poziciji 205 – Sufinanciranje nabave mjerača brzine. 

 

 

 

                                                                                                       PROČELNIK 
                                                                                                 Željko Horvat dipl. ing. 

 

 

 

PRILOG: 

 

1. Dopis OŠ Sveti Križ Začretje 

2. Zahtjev Općine 

3. Prijedlog  Zaključka  



 

 

 

 

 

 

            

                          ŽUPAN 

 

KLASA: 340-01/11-01/70 

URBROJ: 2140/1-02-11-14 

 

Krapina, 12. lipnja 2012. 

 

 

                    Na temelju članka 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), o.d. Župana-Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije je dana  12. lipnja 2012. 

godine donijela sljedeći: 

 

                                                                   ZAKLJUČAK 

  

  

1. Općini Sveti Križ Začretje odobrava se sufinanciranje postave jednog pokazivača 

brzine na dionici D 1, pokraj Područne škole Mirkovec Začretje, sukladno 

dostavljenom ponudi tvrtke «Tisak Da-Da » d.o.o. iz Kumrovca u 50% iznosu, što 

iznosi 13.240,62 kuna, iz pozicije R 0205 - sufinanciranje nabave mjerača brzine. 

 

2. Općina Sveti Križ Začretje i Krapinsko zagorska županija sklopiti će Ugovor kojim će 

regulirati međusobne odnose. 

 

3. Zadužuju se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije  za izvršenje točke 1. ovog Zaključka. 

 

 

 

                                                                                 O. D. ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA 

                                                                                                   Sonja Borovčak 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1. Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1 

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje 

3. Za zbirku isprava, ovdje, 

4. Arhiva 

 

 


