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       o.d. ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA 

       Sonja Borovčak 

 

PREDMET: Općina Petrovsko; sanacija klizišta 

koja ugrožavaju stambeni objekt u vlasništvu 

Štefanije Milnović, Rovno 1 

 

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 Petrovsko dostavila je Krapinsko-zagorskoj županiji zahtjev za 

sanacijom klizišta koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Štrefanije Milnović, Rovno 1. 

Napominje se da će Općina Petrovsko  za sanaciju predmetnog klizišta u 2013. godini osigurati  

sredstva. 

 

Očevidom na licu mjesta utvrđeno je da je najvjerojatnije zbog pojave klizanja terena došlo do 

oštećenja na stambenom i gospodarskom objektu u vlasništvu stranke. Na stambenom objektu 

zabilježene su pukotine na vanjskim i unutarnjim zidovima, ako i na podnoj konstrukciji u 

prizemlju objekta, dok je na gospodarskoj građevini uočena jedna vertikalna pukotinama vanjskom 

nosivom zidu. Stranka je u proteklom periodu izvršila djelomičnu sanaciju stambenog objekta 

izgradnjom greda i potpornih stupova od armiranog betona, kao i izgradnjom potpornog zida kao 

mjere sanacije i sprečavanja daljnjeg širenja pukotina na objektu. Međutim, navedene mjere 

sanacije izvršene su nestručno te nisu pridonijele zaustavljanju daljnjeg oštećenja stambenog 

objekta. Osim toga, prilikom očevida uočena su i oštećenja na nerazvrstanoj cesti koja prolazi u 

blizini naprijed navedenih objekata, kao i rasjedi na okolnom terenu. U cilju kvalitetne sanacije 

potrebno je izraditi geotehničko mišljenje s prijedlogom projektnog rješenja. 

 



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. Sredstva potrebna na izradu Elaborata za sanaciju predmetnog 

klizišta iznose  15.000,00 kuna. 

 

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

 

Sukladno iznijetom, predlaže se o.d. Župana – Zamjenici župana da Općini Petrovsko odobri 

financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta prema priloženom zaključku. 

 

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 na poziciji 

212 – Pomoći općinama za sanaciju klizišta. 

 

 

                     PROČELNIK 

 

           Željko Horvat, dipl.ing. 

 

PRILOG:  

 

1. Zahtjev Općine Petrovsko 

2. Prijedlog zaključka 

 

 

 



             
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Ž U P A N 

             

KLASA: 363-01/12-01/13 

URBROJ: 2140/1-02-12-6 

 

Krapina, 13. prosinca 2012. 

      

        

 Na temelju Kriterija za sufinanciranje sanacije klizišta na nerazvrstanim 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), o.d. Župana – Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije je dana 13. prosinca 2012. 

godine donijela sljedeći: 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Odobrava se Općini Petrovsko financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje 

ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Štefanije Milnović, u iznosu od 15.000,00 kuna iz 

pozicije 212 – 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. 

 

 

      o.d. ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA 
                           Sonja Borovčak  

 

       
 

DOSTAVITI: 

 

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije 

2. Općina Petrovsko 

3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, 

za Zbirku isprava 

4. Arhiva 

 

 


