
 

 

 

 

 

 

 

Upravni odjel za promet i  

komunalnu infrastrukturu 

 

 

KLASA: 340-01/12-01/32  

URBROJ: 2140/1-06-12-5 

 

Krapina, 11. lipnja 2012.  

 

 

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

Sonja Borovčak 

 

PREDMET:   Općina Konjščina; zahtjev za pomoć u  

             nabavi  kamenog materijala 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni 

tekst i 14/09) 

 

NADLEŽNOST ZA  

DONOŠENJE: Župan 

 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu 

 

IZVJESTITELJ: Željko Horvat, pročelnik UO za promet i komunalnu infrastrukturu 

 

OBRAZLOŽENJE: 

Općina Konjščina je Županiji uputila pismeni zahtjev za sufinanciranje nabave 

kamenog materijala za sanaciju nerazvrstane ceste Bočadir-Donja Batina. 

U zahtjevu je navedeno da je u proteklom periodu došlo do oštećenja predmetne ceste, 

odnosno bujična voda je odnijela kameni agregat i na cesti su se pojavile udarne rupe. 

Temeljem navedenog zahtjeva Općine, dana 11. lipnja 2012. godine izvršen je očevid 

na terenu od strane  predstavnika Krapinsko-zagorske županije i Općine Konjščina gdje su 

utvrđena oštećenja uzrokovana pojavom elementarnih nepogoda, odnosno bujičnih voda. 

Općina Konjščina nije u mogućnosti sama osigurati potrebna sredstva za sanaciju 

predmetne nerazvrstane ceste, stoga se za pomoć obratila Županiji. 

Sukladno navedenom, predlaže se o.d. Župana-Zamjenici župana da razmotri 

predmetnu zamolbu, te Općini Konjščina odobri financijsku pomoć u iznosu od  7.000,00 

kuna. 

 

 

 



OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 

 

Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2012. godinu nije 

potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena na razdjelu 

Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu (06), na poziciji Pomoć općinama za 

elementarne nepogode (R0210). 

 

 

 

                     PROČELNIK 

 

           Željko Horvat, dipl.ing. 

 

PRILOG:  

 

1. Zahtjev Općine Konjščina 

2. Prijedlog zaključka 



 

 

 

 

 

 

 

   Ž U P A N 

 

 

KLASA: 340-01/12-01/32  

URBROJ: 2140/1-02-12-6 

 

Krapina, 11. lipnja 2012.  

 

 

 

 

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), o.d. Župana-

Zamjenica župana je dana 11. lipnja 2012. godine donijela sljedeći: 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobrava se Općini Konjščina financijska pomoć u iznosu od 7.000,00 kuna za 

nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstane ceste Bočadir-Donja Batina 

oštećene uslijed pojave bujičnih voda iz pozicije R 0210 – pomoć općinama za 

elementarne nepogode. 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za 

gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1. ovog Zaključka. 

 

 

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

 

Sonja Borovčak 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje, 

2. Općina Konjščina, 

3. Upravni odjel za poslove župana i  

Županijske skupštine, za zbirku isprava, ovdje, 

4.   Arhiva, ovdje.  

 


