Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

KLASA: 363-01/10-01/06
URBROJ: 2140/1-04-10-01
Krapina, 29. lipnja 2010.

ŽUPAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET: Općina Kumrovec; izrada Elaborata
za sanaciju klizišta koje ugrožava stambeni objekt u
vlasništvu Josipa Žigmana, Razdrto Tuheljsko 9B, Kumrovec
PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 13/01, 5/06 i 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09) 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: Željko Horvat, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu
OBRAZLOŽENJE: Općina Kumrovec dostavila nam je zamolbu za sufinanciranje Elaborata za
sanaciju klizišta koje ugrožava obiteljsku kuću Josipa Žigmana, Razdrto Tuheljsko 9B, koje je nastalo
aktiviranjem klizne plohe koja istovremeno ugrožava županijsku cestu Ž2153 Zelenjak – Tuhelj.
Sukladno zamolbi gosp. Josipa Žigmana, Općina Kumrovec je od GEO-LAB-a naručila izradu
Elaborata za sanaciju stambenog objekta.

Očevidom na terenu je utvrđeno da je prilikom klizanja terena došlo do pojave pukotina na vanjskim i
unutarnjim zidovima stambenog objekta, a na nekim dijelovima i razdvajanja zida od betonske podloge.
Predmetni stambeni objekt se nalazi iznad županijske ceste Ž2153 na kojoj su također vidljiva oštećenja
uzrokovana klizanjem terena. Prema informacijama dobivenim od ŽUC-a KZŽ, za spomenutu cestu
izrađen je elaborat za sanaciju klizišta na temelju kojeg će se ista i rekonstruirati, odnosno sanirati
klizište. Na livadi uz stambeni objekt su vidljivi rasjedi koji su također uzrokovani klizanjem terena.
Prema riječima predstavnice Općine Kumrovec, ing. geologije je već izvršio terenski očevid na
predmetnoj lokaciji, ali se nije izradio projekt zbog nedostatka financijskih sredstava. Zaključeno je da
je potrebno izraditi geotehničko mišljenje s prijedlogom projektnog rješenja za sanaciju predmetnog
klizišta.

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. (Potrebna sredstva iznose cca. 22.000,00 kuna).
Nakon donošenja zaključka, Županija će s Općinom Kumrovec regulirati međusobne odnose.
Sukladno iznijetom, predlaže se Županu da Općini Kumrovec odobri financiranje izrade Elaborata za
sanaciju klizišta prema priloženom zaključku.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u proračunu
Županije za 2010. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već
predviđena u razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu (04), na poziciji 240 –
Pomoći JLS za sanaciju klizišta.

PROČELNIK
Željko Horvat, dipl.ing.
PRILOG:
1. Zahtjev Općine Kumrovec
2. Prijedlog zaključka

ŽUPAN

KLASA: 363-01/10-01/06
URBROJ: 2140/1-09-10-02
Krapina, 23. srpnja 2010.

Na temelju Kriterija za sufinanciranje sanacije klizišta na nerazvrstanih cestama i stambenim i
gospodarskim objektima na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske 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 14/09),
Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 23. srpnja 2010. godine donio slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se Općini Kumrovec financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava
stambeni objekt u vlasništvu Josipa Žigmana, Razdrto Tuheljsko 9B, Kumrovec iz pozicije 240
– Pomoći JLS za sanaciju klizišta.
2. Zadužuju se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za financije i
proračun za izvršenje točke 1. ovog Zaključka.

ŽUPAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Upravni odjel za financije i proračun
Općina Kumrovec
Tajništvo Županije, za Zbirku isprava
Arhiva

