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PREDMET:  Općina Tuhelj, zahtjev za 
financiranjem izrade Elaborata za sanaciju klizišta 
koje ugrožava nerazvrstanu cestu: Bolnička ulica 
u Tuheljskim Toplicama 
 
PRAVNI TEMELJ: Kriteriji 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 članak 32. Statuta 
Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 
5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  Župan 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove 
 
IZVJESTITELJ: mr.sc. Luka Čuljak, v.d. pročelnika UO za gospodarstvo, poljoprivredu, 
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
 
OBRAZLOŽENJE:  Općina Tuhelj dostavila je zahtjev za izradu Elaborata za sanaciju 
klizišta koje između ostalih ugrožava nerazvrstanu cestu: Bolnička ulica u Tuheljskim 
Toplicama. Naime, u proteklom periodu, počevši od ožujka 2013. godine na području općine 
nastalo je više klizišta, a među kojima i predmetno klizište. Radi se o odronu zemlje i drveća 
koje klizi s brda  na Bolničku ulicu u Tuheljskim Toplicama u širini cca. 40 m, te ugrožava 
promet i predstavlja opasnost za pješake. U Bolničkoj ulici i priključnim ulicama stanuje 150 
domaćinstava. U Bolničkoj ulici smješteni su i Dom za starije i nemoćne osobe „Rezidencija 
Kastelan“, Ordinacija obiteljske i dentalne medicine, te privatni smještajni objekti. Na tom 
području ne postoji ni jedan alternativni pravac prometovanja za Bolničku ulicu. 



Kako Općina iz svog proračuna nije u mogućnosti zatvoriti financijsku konstrukciju za 
sanaciju klizišta, obratila se KZŽ s zamolbom za financijskom pomoći za izradu Elaborata za 
navedeno klizište.   

 
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 za izradu predmetnog Elaborata 
iznose 21.937,50 kuna. 
 

Nakon donošenja zaključka, Krapinsko-zagorska županija će s općinom Tuhelj 
regulirati međusobne odnose. 
 

Sukladno iznijetom, predlaže se Županu da općini Tuhelj odobri financiranje izrade 
Elaborata za sanaciju klizišta prema priloženom zaključku. 
 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 
 

Za provedbu ovog Zaključka u proračunu Županije za 2014. godinu nije potrebno 
osigurati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena u razdjelu Upravnog 
odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet,  komunalnu infrastrukturu i EU fondove na 
poziciji 271 –pomoći općinama za sanaciju klizišta. 

 
 
 
              v.d. PROČELNIKA 
                             mr.sc. Luka Čuljak 
 
 
 
PRILOG:  
 
1. Zahtjev općine Tuhelj 
2. Prijedlog zaključka 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Ž U P A N 
             
KLASA: 340-01/13-01/19 
URBROJ: 2140/1-02-14-07 
 
Krapina, 17. lipnja 2014. 
      
        
 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, 14/09, 11/13 i 26/13 – 
pročišćeni tekst), Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 17. lipnja 2014. donio slijedeći: 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Odobrava se općini Tuhelj financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava 

nerazvrstanu cestu: Bolnička ulica u Tuheljskim Toplicama u iznosu od 21.937,50 kuna iz 
pozicije 271 – pomoći općinama za sanaciju klizišta. 
 

2. Zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu 
infrastrukturu i EU fondove i Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu za 
izvršenje točke 1. ovog Zaključka. 
 
 

                                                         Ž U P A N 
                 Željko Kolar  

 
       

 
 
DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu 
2. Općina Tuhelj 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 

za Zbirku isprava 
4. Arhiva 
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