Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/13-01/28
URBROJ: 2140/1-06-13-03
Krapina, 04. listopada 2013.

ŽUPAN
Željko Kolar
PREDMET: Općina Marija Bistrica, izrada Elaborata
za sanaciju klizišta koje ugrožava stambeni i gospodarski objekt
u vlasništvu Ivice Čukmana, Banovčak 181, Hum Bistrički

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06 i 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13) 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: Tomislav Šimunić, ing. – v.d. pročelnika Upravnog odjela za promet i
komunalnu infrastrukturu
OBRAZLOŽENJE: U periodu ožujak – travanj 2013. godine obilne kiše koje su padale na
području KZŽ, kao i velike količine otopljenog snijega uzrokovale su brojna klizišta i odrone koji
ugrožavaju stambene i gospodarske objekte, te nerazvrstane ceste. Od 32 JLS na području KZŽ, 31
ih je obuhvaćeno većim ili manjim klizištima. Radi se o sveukupno 482 klizišta.
Među navedenim klizištima je i klizište koje ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Ivice Čukmana,
Banovčak 181, Hum Bistrički, Marija Bistrica. Očevidom je utvrđeno da je klizište klizne plohe 30
metara i dužine 150 metara, a koje prijeti stambenom i gospodarskom objektu. Također je utvrđeno
postojanje pukotina temelja i zidova na stambenom objektu, te neposredna blizina klizne plohe u
odnosu na gospodarski objekt.
Za potrebe sanacije klizišta biti će potrebno izraditi Elaborat, odnosno 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 za izradu Elaborata iznose 22.500,00 kuna.
Nakon donošenja zaključka, Županija će s Općinom Marija Bistrica regulirati međusobne odnose.
Sukladno iznijetom, predlaže se Županu da Općini Marija Bistrica odobri financiranje Elaborata za
sanaciju klizišta prema priloženom zaključku.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu prijedloga ovog Zaključka
u proračunu Županije za 2013. godinu potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva
rebalansom na razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu, na poziciji 226 –
Pomoći općinama za sanaciju klizišta.

v.d. PROČELNIKA
Tomislav Šimunić, ing.
PRILOG:
1. Dopis Općine Marija Bistrica
2. Prijedlog zaključka

ŽUPAN
KLASA: 363-01/13-01/28
URBROJ: 2140/1-02-13-04
Krapina, 07. listopada 2013.

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 11/13), Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 07. listopada 2013. godine donio sljedeći:

ZAKLJUČAK
1. Odobrava se Općini Marija Bistrica financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje
ugrožava stambeni objekt u vlasništvu Ivice Čukmana, Banovčak 181, Marija Bistrica u
iznosu od 22.500,00 kuna, iz pozicije 226 – 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.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije
2. Općina Marija Bistrica
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
za Zbirku isprava
4. Arhiva

