Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/13-01/06
URBROJ: 2140/1-06-13-05
Krapina, 15. listopada 2013.
ŽUPAN
Željko Kolar

PREDMET: Grad Oroslavje, sanacija klizišta koje ugrožava
gospodarski objekt u vlasništvu Stjepana Zimića, Zimićeva 16
Andraševec, Oroslavje

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)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
IZVJESTITELJ: Tomislav Šimunić, ing. – v.d. pročelnika UO 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 gospodarski objekt u vlasništvu Stjepana Zimića. Prilikom
klizanja terena došlo je do oštećenja gospodarskog objekta (bungalova) koji je imenovanom služio
u gospodarske svrhe, kao i dio vinograda, odnosno dugogodišnjih nasada, te se ukupna šteta
procjenjuje na cca. 1.964.000,00 kuna.
Grad Oroslavje dostavio nam je zahtjev za financijskom pomoći za sanaciju predmetnog klizišta; za
koje je Grad financirao izradu Elaborata za sanaciju.
Sukladno iznijetom, predlaže se Županu da Gradu Oroslavje odobri financijska sredstva u iznosu od
40.000,00 kuna.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu prijedloga ovog Zaključka
u proračunu Županije za 2013. godinu potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva
rebalansom proračuna na razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu, na
poziciji 223 – Pomoć gradovima za elementarne nepogode.

v.d. PROČELNIKA
Tomislav Šimunić, ing.

PRILOG:
1. Dopis Grada Oroslavje
2. Prijedlog zaključka

ŽUPAN
KLASA: 363-01/13-01/06
URBROJ: 2140/1-02-13-06
Krapina, 16. listopada 2013.
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13), Župan
Krapinsko-zagorske županije je dana 16. listopada 2013. godine donio slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se Gradu Oroslavju financijska pomoć u iznosu od 40.000,00 kuna za
sanaciju klizišta koje ugrožava gospodarski objekt u vlasništvu Stjepana Zimića,
Zimićeva 16, Andraševec, Oroslavje iz pozicije 223 – pomoć gradovima za
elementarne nepogode
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, ovdje
2. Grad Oroslavje
3. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
za zbirku isprava, ovdje
4. Arhiva, ovdje

