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PREDMET: Izrada izvedbenih projekata za postavu mimoilaznih zaštitnih ograda na 

željezničko – cestovnim prijelazima; 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: Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za promet i 

komunalnu infrastrukturu 

 

OBRAZLOŽENJE:  S obzirom da je velik broj željezničko cestovnih prijelaza na području 

Županije osiguran samo prometnim znakom, odnosno na najnižoj razini, nastojeći poboljšati 

takvo stanje, Odlukom Župana dana 09. prosinca 2010. godine osnovana je Radna grupa za 

redefiniranje prioriteta rješavanja ŽCP-a. 

U sastav Radne grupe imenovani su predstavnik HŽ Infrastrukture Marijan Boršo, 

predstavnici Hrvatskih cesta Krešimir Futivić i Tomislav Dobrica, predstavnik Policijske 

uprave Krapinsko zagorske Zlatko Svrtan, predstavnik Županijske uprave za ceste Josip 

Kartelo te predstavnik Krapinsko zagorske županije Željko Horvat. 

Tijekom 2011. godine izvršen je obilazak terena, te je utvrđeno da je 70 prijelaza osigurano 

najnižom razinom osiguranja, što uključuje samo prometni znak, a uočen je i problem 

nepostojanja pješačke komunikacije na 11 željezničko- cestovnih prijelaza. Stoga je radi 

definiranja konačnog prijedloga tijekom tekuće godine izvršen ponovni obilazak 11 ŽCP-a, te 

je donesen zaključak da uvjete za postavu mimoilaznih ograda, odnosno izradu projektne 

dokumentacije  imaju slijedeći željezničko-cestovni prijelazi:  

 

 na pruzi R 201 Zaprešić – Varaždin prijelaz Hum, 25+575 na NC Grada Zaboka  



 na pruzi L 103 Zabok – Đurmanec – DG: prijelaz Škola 0+772 na dionici NC na 

području Grada Zaboka 

 na pruzi L 202 Hum/Lug – Gornja Stubica prijelaz Stubičke Toplice, 7+485 na D 307  

  na području Općine Stubičke Toplice i 

 na pruzi L 202 Hum/Lug – Gornja Stubica prijelaz Donja Stubica, 8+905 na D 307 na  

       području Grada Donja Stubica  

 

Naime, postava istih propisana je čl. 14.  Pravilnika o  načinu osiguranja prometa na 

željezničko cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruga („Narodne novine“ br. 

121/09) gdje je navedeno da se promet na križanju željezničke pruge i pješačke staze u istoj 

razini osigurava najmanje mimoilaznim zaštitnim ogradama i propisanom preglednošću na 

pješačkim prijelazima preko pruge na željezničkim prugama na kojima je dopuštena 

infrastrukturna brzina 100 km/h ili manja. 

Nastavno na navedeno, u cilju uspostave sigurne pješačka komunikacija preko željezničko-

cestovnih prijelaza, potrebna je izradu prometnih projekata koji bi dali tehničko rješenje 

izvedbe mimoilaznih ograda na pojedinom prijelazu. Nadalje, nakon izrade projektne 

dokumentacije ista se prosljeđuje HŽ Infrastrukturi koja daje potrebnu suglasnost. 

Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu izradio je projektni zadatak, na osnovu 

kojeg će od ovlaštenih projektnih tvrtki zatražiti i prikupiti tri ponude. Nakon odabira 

najpovoljnijeg ponuditelja, s odabranim izvršiteljem sklopiti će Ugovor kojim će regulirati 

međusobne obveze. 

 

Na temelju iznijetog, predlaže se Županu da odobri realizaciju predmetnog projekta sukladno 

priloženom prijedlogu zaključka. 

 

 

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u 

proračunu Županije za 2013. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. 

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

infrastrukturu (03),  na poziciji 217 – Sufinanciranje obilježavanja željezničko cestovnih 

prijelaza. 

 

 

 

                                                                                                       v. d. PROČELNIKA 
                                                                                                       Tomislav Šimunić, ing. 

 

PRILOG: 

 

1. Prijedlog  Zaključka  



 

 

 

 

 

 

            

                          ŽUPAN 

 

KLASA: 341-05/12-01/04 

URBROJ: 2140/1-02-13-12 

 

Krapina, 05. lipnja 2013. 

 

 

                    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), Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 05. lipnja 2013. godine donio sljedeći 

 

                                                                   ZAKLJUČAK 

  

  

1. Odobrava se izrada prometnih izvedbenih projekata za postavu mimoilaznih zaštitnih 

ograda na željezničko - cestovnim prijelazima na slijedećim mikrolokacijama:  

- na pruzi R 201 Zaprešić – Varaždin: prijelaz Hum, 25+575 na dionici NC na 

području Grada Zabok 

- na pruzi L 103 Zabok – Đurmanec – DG: prijelaz Škola 0+772 na dionici NC na 

području Grada Zaboka 

- na pruzi L 202 Hum/Lug – Gornja Stubica: prijelaz Stubičke Toplice, 7+485 na 

dionici D 307, na području Općine Stubičke Toplice i prijelaz Donja Stubica, 

8+905 na dionici D 307, na području Općine Donja Stubica 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu da prikupi tri ponude, 

te odabere najpovoljnijeg izvršitelja izrade navedene projektne dokumentacije. 

Izabrani najpovoljniji izvršitelj i Krapinsko-zagorska županija sklopiti će Ugovor 

kojim će regulirati međusobne obveze. 

 

 

 

                                                                                                                            ŽUPAN  

 

                                                                                                                        Željko Kolar 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1. Za zbirku isprava, ovdje, 

2. Arhiva 


