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PREDMET:     Općina Zagorska Sela; zahtjev za pomoć u sanaciji klizišta  

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. 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: Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika UO za promet i komunalnu 

infrastrukturu 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Općina Zagorska Sela dana 17. travnja 2013. godine dostavila je zahtjev za 

sufinanciranje sanacije klizišta na dionici nerazvrstane ceste Miljana – Ivanić Miljanski. 

U zahtjevu je navedeno da je uslijed obilnih kišnih padalina i topljenja snijega u 

proteklom periodu na dionici nerazvrstane ceste Miljana – Ivanić Miljanski došlo do pojave 

klizanja tla i oštećenja većeg dijela ceste zbog čega je cesta trenutno zatvorena. Osim toga, na 

navedenoj dionici nerazvrstane ceste obavlja se i prijevoz školske djece za osnovnu školu u 

Kumrovcu, te je nužno u što kraćem vremenu osigurati prohodnost iste kako bi učenici mogli 

nesmetano pohađati nastavu.  

 Slijedom iznijetog, Općina je pokrenula aktivnosti za sanaciju i osiguranje 

prohodnosti izmještanjem nerazvrstane ceste, te je otkupljeno zemljište. Vrijednost planiranih 

radova iznosi oko 40.000,00 kuna. 



Na temelju usmene zamolbe Općine, dana 15. ožujka 2013. godine  izvršen je terenski 

očevid od strane  predstavnika Krapinsko-zagorske županije i Općine Zagorska Sela gdje su 

utvrđena navedena oštećenja na nerazvrstanoj cesti. 

Kako Općina Zagorska Sela nije u mogućnosti sama osigurati potrebna sredstva za 

sanaciju navedenog klizišta, uputila je Županiji predmetni zahtjev. 

Sukladno navedenom, predlaže se o.d. Župana – zamjenici Župana da razmotri 

predmetnu zamolbu, te Općini Zagorska Sela odobri financijsku pomoć u iznosu od  

10.000,00 kuna. 

 

 

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 

 

Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2013. godinu nije 

potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena na razdjelu 

Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu (03), na poziciji Pomoć općinama za 

elementarne nepogode (R0224). 

 

 

 

                     v.d. PROČELNIKA 

 

                Tomislav Šimunić, ing. 

 

PRILOG:  

 

1. Zahtjev Općine Zagorska Sela 

2. Prijedlog zaključka 



 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ž U P A N 

 

KLASA: 340-01/13-01/41 

URBROJ: 2140/1-02-13-3 

 

Krapina, 18. travnja 2013. 

 

 

 

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), o.d. Župana – 

zamjenica Župana Krapinsko-zagorske županije je dana 18. travnja 2013. godine donijela 

sljedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobrava se Općini Zagorska Sela financijska pomoć u iznosu od 10.000,00 kuna za 

sanaciju klizišta na dionici nerazvrstane ceste Miljana – Ivanić Miljanski iz pozicije R 

0224 – pomoć općinama za elementarne nepogode. 

 

2. Zadužuje 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 Zagorska Sela 

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje, 

3. Upravni odjel za poslove župana i  

            Županijske skupštine, za zbirku isprava, ovdje, 

 4.   Arhiva, ovdje.  


