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PREDMET: Općina Radoboj; sanacija klizišta uz  

                      nerazvrstanu cestu Radoboj – Bregi Radobojski 

 

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)  

 

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 Radoboj dostavila nam je zahtjev za sufinanciranjem sanacije klizišta na 

nerazvrstanoj cesti Radoboj – Bregi Radobojski. Geomehanički istražni radovi za sanaciju klizišta 

izrađeni su još u 2009. godini; međutim zbog manjih proračunskih sredstava Općina Radoboj nije u 

mogućnosti sama financirati radove. Navedenom nerazvrstanom cestom svakodnevno prolazi velik broj 

automobila budući da cesta spaja središte općine sa naseljima Bregi Radobojski, Kraljevec Radobojski, 

te dio naselja Jazvine. Navedena cesta je također i vinska cesta na kojoj se nalazi seosko gospodarstvo 

„Klet Gorica“. Prema ponudbenom troškovniku vrijednost radova iznosi 87.318,75 kuna. Budući da 

Općina nije u mogućnosti sama financirati radove, obratila se KZŽ s zamolbom za sufinanciranje. 

 

Sukladno navedenom, predlaže se o.d. Župana – zamjenici Župana da Općini Radoboj odobri 

sufinanciranje sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti Radoboj – Bregi Radobojski u iznosu od 

40.000,00 kuna. 

 

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 (003), na poziciji 240 – 

Pomoći JLS za sanaciju klizišta. 

 

                     PROČELNIK 

           Željko Horvat, dipl.ing. 

PRILOG:  

1. Zahtjev Općine Radoboj 

2. Prijedlog zaključka 



             
 
 
 
 
 
 
 

                         Ž U P A N 

             

KLASA: 363-01/10-01/51 

URBROJ: 2140/1-02-12-02 

 

Krapina, 20.srpnja 2012. 

      

        

 Na temelju 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 je dana  20. srpnja  2012. godine donio slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Odobrava se Općini Radoboj financijska pomoć u iznosu od 40.000,00 kuna za 

sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti Radoboj – Bregi Radobojski. 

 

2. 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. Upravni odjel za gospodarstvo i financije 

2. Općina Radoboj 

3. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, za zbirku isprava, ovdje 

4. Arhiva, ovdje 

 

 


