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PREDMET: Općina Stubičke Toplice - zahtjev za sufinanciranje  
sanacije klizišta koje ugrožava gospodarski objekt u 
vlasništvu Josipa Kozjaka, Strmec Stubički 202; obrazloženje 
 
PRAVNI TEMELJ: 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 Upravnog odjela za gospodarstvo, 
poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 
 
OBRAZLOŽENJE: U proteklom periodu, 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 500-njak klizišta. Među navedenim klizištima 
bilo je i klizište koje ugrožava gospodarski objekt u vlasništvu Josipa Kozjaka, Strmec Stubički 
202. 
 
Očevidom na terenu utvrđeno je da se klizište nalazi uz gospodarski objekt, a u neposrednoj je 
blizini stambenom objektu. Širina klizne plohe je 20 m, a visina rasjeda 8 m. Rub klizne plohe 
nalazi se neposredno uz temelj gospodarskog objekta. Izrađen je Elaborat za sanaciju klizišta sa 
jedne strane objekta, no međutim pojavilo se novo klizište u nastavnom dijelu, pa je zbog toga 
Općina naručila izradu Elaborata i za taj novi dio. 
 
Općina Stubičke Toplice dostavila nam je zahtjev za financijskom pomoći za sanaciju predmetnog 
klizišta. Za navedeno klizište izrađen je Elaborat.  Procijenjena vrijednost sanacije klizišta iznosi 
248.737,50 kuna (uključen PDV). S obzirom da Općina nije u mogućnosti sama zatvoriti 
financijsku konstrukciju; dostavljena je zamolba za financijskom pomoći.  
 



Sukladno iznijetom, predlaže se Županu da Općini Stubičke Toplice odobri financijsku pomoć u 
iznosu od 40.000,00 kuna. 
 
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u 
proračunu  Županije za 2014. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime, 
ista su već predviđena u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, 
komunalnu infrastrukturu i EU fondove na poziciji 269 - Pomoći općinama  za sanaciju klizišta. 
 
 
                         v.d. PROČELNIKA 
             mr.sc. Luka Čuljak 
 
 
PRILOG:  
1. Zahtjev Općine Stubičke Toplice 
2. Prijedlog zaključka 
 
 
 
 
 
 



                            Ž U P A N 
             
KLASA: 363-01/14-01/18 
URBROJ: 2140/1-02-14-03 
 
Krapina, 17. lipnja 2014.    
        
 Na temelju 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. godine donio 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Odobrava se Općini Stubičke Toplice financijska pomoć u iznosu od 40.000,00 kuna 

za sanaciju klizišta koje ugrožava gospodarski objekt u vlasništvu Josipa Kozjaka, 
Strmec Stubički 202, Stubičke Toplice iz pozicije 269 – 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 Stubičke Toplice 
3. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
     za zbirku isprava, ovdje 
4. Arhiva, ovdje 
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