
R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/10-01/30
URBROJ: 2140/1-07-01-10-25
Krapina, 10.studenog 2010.

ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET:

PRAVNI TEMELJ:

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE: Župan

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

OBRAZLOŽENJE:

Županijskim proračunom za 2010. godinu stavkom sanacija onečišćenog tla i
neuređenih odlagališta osigurana su sredstva za sufinanciranje sanacije divljih odlagališta na
području Krapinsko-zagorske županije. Naime, i prethodnih godina Krapinsko-zagorska
županija je iz Proračuna gradovima i općinama dijelom sufinancirala sanaciju divljih
odlagališta dok su se preostala potrebita sredstva za sanaciju osiguravala u proračunima
pojedinih jedinica lokalne samouprave, te povremeno i putem sredstava Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.

Sufinanciranje sanacije divljih odlagališta otpada na području
Krapinsko-zagorske županije u 2010. godini
- predlaže se

Plan gospodarenja otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji za
razdoblje 2008.-2015. godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 16/08) i Plan gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine(«Narodne novine» br.
85/07)



Zaključkom Županijskog poglavarstva Klasa:351-01/09-01/29, Urbroj:2140/1-02-09-2
od 29. travnja 2009. godine doneseni su Kriteriji za sufinanciranje sanacije divljih odlagališta
na području Krapinsko-zagorske županije kojima su definirani uvjeti koje moraju ispunjavati
jedinice lokalne samouprave da bi ostvarile Županijska subvencijska sredstva te se isti navode
u cijelosti.

1. Sufinanciranje sanacije divljih odlagališta odobrava se jedinicama lokalne
samouprave na području Krapinsko-zagorske županije koje ispunjavaju slijedeće
uvjete:

a) da je predmetno divlje odlagalište evidentirano u službenim evidencijama sukladno
Planu gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2008.-2015.
godina

b) da za sanaciju predmetnog divljeg odlagališta do sada nisu dodjeljivana financijska
sredstva iz Županijskog proračuna

c) ako su jedinici lokalne samouprave u proteklom razdoblju dodjeljivana sredstva iz
Županijskog proračuna za sanaciju divljeg odlagališta da je ista dostavila izvješće o
izvršenoj sanaciji sa pratećim listom o krajnjoj dispoziciji otpada

d) da je jedinica lokalne samouprave u svojem proračunu osigurala dio potrebitih
sredstva za sanaciju predmetnog divljeg odlagališta

e) da je za sanaciju predmetnog divljeg odlagališta izrađen troškovnik potrebitih radova

2. Sufinanciranje sanacije divljih odlagališta može se iznimno od točke 1. odobriti
jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije kojima
je izdano inspekcijsko rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva  o uklanjanju odnosno sanaciji divljeg odlagališta

3. Sufinanciranje sanacije divljih odlagališta odobrava se do 50 % ukupnih troškova a
najviše do:

a) 20.000,00 kuna za jedinice lokalne samouprave  s prosječnim izvornim prihodom po
stanovniku do 75% Županijskog prosjeka. U izvorne prihode ne uračunava se prirez

b) 15.000,00 kuna za jedinice lokalne samouprave  s prosječnim izvornim prihodom po
stanovniku od 76% Županijskog prosjeka. U izvorne prihode ne uračunava se prirez.

Ovaj Upravni odjel uputio je svim jedinicama lokalne samouprave gore spomenute
Kriterije za sufinanciranje sanacije divljih odlagališta koja će se sanirati tijekom 2010. godine
sa popisom otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta temeljem čega je izrađena
službena evidencija „divljih“ odlagališta na području Krapinsko-zagorske županije. Nadalje
podsjetili smo gradove i općine koji su u 2009. godini koristili subvencijska sredstva iz
županijskog proračuna za sanaciju divljih odlagališta otpada da su dužni uz popis
ovogodišnjih prioriteta za sanaciju dostaviti i izvješće o izvršenim radovima i utrošku
financijskih sredstava prošlogodišnjih sanacija s obzirom da je izvršenje prošlogodišnjih
obveza preduvjet za njihovo uključivanje u ovogodišnji program sufinanciranja sanacije
divljih odlagališta od strane Županije.

U raspisanom roku ukupno su zaprimljeni  podaci od sedamnaest jedinica lokalne
samouprave. Podatke o divljim odlagalištima koje se planiraju sanirati u 2010. godini
dostavile su redom slijedeće općine i gradovi: Grad Donja Stubica , Općina Veliko Trgovišće,
Općina Mače, Općina Zagorska Sela, Općina Zlatar Bistrica, Grad Zlatar, Općina Sveti Križ
Začretje, Općina Mihovljan, Grad Klanjec, Općina Tuhelj, Općina Radoboj, Općina
Bedekovčina, Grad Pregrada, Općina Budinšćina, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Hrašćina
i Općina Desinić.



Sukladno Planu gospodarenja otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje
2008.-2015. godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 16/08), Kriterijima
za sufinanciranje sanacije divljih odlagališta na području Krapinsko-zagorske županije
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/09) i Planu gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine («Narodne novine» br. 85/07), a nakon
razmatranja svih prispjelih zahtjeva gradova i općina, župan Krapinske–zagorske županije
donio je 23.srpnja 2010. godine Zaključak o sufinanciranju sanacije divljih odlagališta otpada
na području Krapinsko-zagorske županije u 2010.godini, klasa:351-01/10-01/30,
urbroj:2140/1-08-10-21, kojim su odobrena sredstva Općini Radoboj, Gradu Klanjec, Gradu
Donja Stubica, Općini Mače, Općini Zagorska Sela, Općini Zlatar Bistrica, Općini Mihovljan,
Gradu Pregrada, Općini Budinšćina i Općini Desinić u sveukupnom iznosu od 147.633,00
kuna.

Kako smo tijekom  mjeseca listopada zaprimili dodatne zamolbe za dodjelu dodatnih
sredstva koje su podnijele Općina Radoboj zbog podmirenje računa nastalih prilikom sanacije
desetak divljih odlagališta, te Općina Budinščina zbog plana sanacije još dva divlja
odlagališta, a budući da su Županijskom proračunom za 2010. godinu za stavci sanacija
onečišćenog tla i neuređenih odlagališta preostala neutrošena sredstva, predlaže se Županu da
podrži sanaciju predmetnih divljih odlagališta dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu
30.000,00 kuna kako slijedi:

a) Općina Radoboj u iznosu od…………………………………….............15.000,00 kuna
b) Općina Budinšćina u iznosu od……………………….................….......15.000,00 kuna

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:
Za potrebe provedbe ovog Zaključka u Županijskom proračunu osigurana su sredstva iz
pozicije Upravnog odjela za zaštitu okoliša „sanacija onečišćenog tla i neuređenih
odlagališta“ (stavka 363).

P R O Č E L N I K
mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing.  građ.



Ž U P A N

KLASA: 351-01/10-01/30
URBROJ: 2140/1-07-01-10-26
Krapina, 26. studenog 2010.

Na temelju 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 dana 26. studenog 2010. godine  d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranje sanacije divljih odlagališta otpada na području
Krapinsko-zagorske županije u 2010. godini

1. Odobrava se sufinanciranje sanacije divljih odlagališta u sveukupnom iznosu od 30.000,00
kuna odnosno u pojedinačnom iznosu za sve navedene lokacije kako slijedi:

a) Općina Radoboj u iznosu od……..........................................….............….......15.000,00 kuna
b) Općina Budinšćina u iznosu od……………..........................................…........15.000,00 kuna

2. Sredstva će se isplatiti iz pozicije Upravnog odjela za zaštitu okoliša „sanacija onečišćenog tla
i neuređenih odlagališta“ (stavka 363).

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:
1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.


