
      

 

 

 

 

 

 

 

 

             Upravni odjel za promet i  

           komunalnu infrastrukturu 

 

KLASA: 325-01/12-01/11 

URBROJ: 2140/1-06-12-8 

Krapina, 20. srpnja 2012. 

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

Sonja Borovčak 

 

PREDMET: Stručno povjerenstvo za pripremu prijedloga odluka  o 

zonama sanitarne zaštite izvorišta- donošenje Odluke 

o osnivanju i imenovanju 

 

PRAVNI TEMELJ: članak 32. Statuta članakČlanak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije 

("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 

13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09) i  članak 7. 

Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite 

izvorišta (Narodne novine broj 66/11)  

 

NADLEŽNOST ZA  

DONOŠENJE: Župan 

 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu 

 

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

 

OBRAZLOŽENJE: 

Dana 08. svibnja 2012. godine zaprimljen je zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga 

Zagorskog vodovoda, a vezano na utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, odnosno 

pokretanju procedure za donošenje iste. 

Županijsko poglavarstvo Krapinsko-zagorske županije je Odlukom KLASA: 351-01/06-

01/15, URBROJ: 2140/1-02-06-02 od 08. ožujka 2006. godine osnovala i imenovala Stručno 

povjerenstvo za pripremu prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Krapinsko-

zagorskoj županiji, a na temelju članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite 

izvorišta (NN 55/02). U Narodnim novinama broj 153/09 objavljen je novi Zakon o vodama, a 

na temelju njega i novi Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 

broj 66/11), pa je iz tog razloga potrebno imenovati novo Stručno povjerenstvo sukladno 

odredbama iz spomenutog novog Pravilnika. 

Zakonom o vodama («Narodne novine» broj 153/09) članak 90. određeno je da područje 

na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu 

vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća voda iz rijeka, jezera, 

akumulacija i sl. (u daljnjem tekstu: izvorišta), mora biti zaštićeno od namjernog ili slučajnog 

onečišćenja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda 

ili na njezinu izdašnost (zone sanitarne zaštite).  



U članku 91. spomenutog Zakona navedeno je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne 

zaštite provodi sukladno odluci o zaštiti izvorišta. Odlukom o zaštiti izvorišta propisuje se, na 

temelju provedenih vodoistražnih radova veličina i granice zona sanitarne zaštite, sanitarni i 

drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja, ograničenja ili zabrane, te 

prekršajne odredbe. U istom članku je također navedeno da predstavničko tijelo jedinice 

područne (regionalne) samouprave, donosi Odluku o zaštiti izvorišta, uz prethodnu suglasnost 

Hrvatskih voda, ukoliko se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu 

iste jedinice područne (regionalne) samouprave. 

Za pripremu odluke o zonama izvorišta, sukladno članku 7. Pravilnika o uvjetima za 

utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (“Narodne novine” broj 66/11) župan, osniva 

povjerenstvo za pripremu nacrta odluke o zaštiti izvorišta. U povjerenstvo imenuju se, pored 

predstavnika donositelja odluke, i članovi iz ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, 

županijskog upravnog tijela nadležnog za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, županijskog 

upravnog tijela nadležnog za gospodarstvo, županijskog upravnog tijela nadležnog za 

poljoprivredu, Hrvatskih voda i isporučitelja vodnih usluga, na prijedlog tijela odnosno pravnih 

osoba iz kojih članovi dolaze. 

Slijedom navedenog za potrebe imenovanja članova stručnog povjerenstva zatražena je 

dostava prijedloga predstavnika za člana povjerenstva i pribavljena od:  

a) Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva - dopisom klasa: 325-

04/12-01/21 urbroj: 525-12/0986-12-2; za predstavnika Ministarstva određena je 

Anita Jeremić, dipl.ing. 

b) Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu - dopisom klasa: 325-

03/12-04/60 urbroj: 374-25-6-12-2; za predstavnika Hrvatskih voda određen je 

Antonio Martinuš, dipl.ing.geol.  

c) javnih isporučitelja vodnih usluga na području Krapinsko-zagorske županije: 

 dopisom broj: 2626/2012. za predstavnika «Zagorskog vodovoda» određena je 

Vesna Mihelić, ing.građ. 

 dopisom  od 31. svibnja 2012. godine za predstavnika tvrtke «Humkom» 

određen je Dalibor Števinović 

 dopisom broj: 435/2012. za predstavnika tvrtke «Krakom» određen je Danijel 

Kranjčec, ing.građ. 

 dopisom klasa: 325-01/12-01/51, urbroj: 2214/3-01-12-01 za predstavnika 

«Niskogradnje» određen je Zlatko Kantoci, dipl.oec. 

 

U Stručno povjerenstvo je potrebno imenovati i predstavnike upravnih tijela Županije, a 

za članove se predlaže Božica Rinkovec iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša, Snježana Murr Huljak iz Upravnog odjela za poljoprivredu i Tomislav Šimunić 

iz Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu. 

Predlaže se o.d. Župana-Zamjenici Župana da razmotri dostavljeni Prijedlog Odluke o 

osnivanju i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zonama zaštite izvorišta i 

donese predmetnu Odluku.   

 

PROČELNIK 

Željko Horvat, dipl. ing. 

PRILOG:         

                                                                                         

1. Dopis Zagorskog vodovoda 

2. Prijedlog Odluke 



 

 

 

 

 

 

 

             Upravni odjel za promet i  

           komunalnu infrastrukturu 

 

KLASA: 325-01/12-01/11 

URBROJ: 2140/1-06-12-9 

Krapina, 20. srpnja 2012. 
 

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne 

zaštite izvorišta (“Narodne novine” broj 66/11) i 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 donosi: 

 

O  D  L  U  K  U 

o osnivanju  i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu  

nacrta odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Krapinsko-zagorskoj županiji 

 

 

I 

Osniva se Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta odluke o zaštiti izvorišta za koja se 

zone sanitarne zaštite prostiru na području više jedinica lokalne samouprave (u daljnjem 

tekstu: Stručno povjerenstvo).  

II 

Zadaća Stručnog povjerenstva je: 

- procijeniti potrebu i opseg izvođenja istražnih radova u cilju određivanja 

zona, sanitarnih i drugih uvjeta održavanja zona i zaštitnih mjera u 

području zona 

- utvrditi dinamiku usklađenja postojeće/postojećih odluka i donošenja 

nove/novih odluka sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona 

sanitarne zaštite izvorišta 

- izvršiti i druge poslove potrebne za pripremu prijedloga odluke/odluka  

- izraditi prijedloge odluka o zaštiti izvorišta, te ih uputiti Hrvatskim vodama 

na suglasnost. 

 

III 

U Stručno povjerenstvo imenuju se: 

1. Anita Jeremić, dipl.ing. – predstavnica Ministarstva poljoprivrede 

2. Antonio Martinuš, dipl.ing.geol. – predstavnik Hrvatskih voda  

3. Vesna Mihelić, ing.građ.- predstavnica Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok 

4. Danijel Kranjčec, ing.građ.- predstavnik Krakoma d.o.o. Krapina 

5. Dalibor Števinović - predstavnik Humkoma d.o.o. Hum na Sutli 

6. Zlatko Kantoci, dipl.oec.- predstavnik Niskogradnje d.o.o. Pregrada 

7. Božica Rinkovec, dipl.ing. - predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša 



8. Snježana Murr Huljak, dipl.ing. - predstavnica Upravnog odjela za poljoprivredu 

9. Tomislav Šimunić, ing.građ. – predstavnik Upravnog odjela za promet i 

komunalnu infrastrukturu. 

IV 

Prvu sjednicu Stručnog povjerenstva sazvat će Upravni odjel za promet i komunalnu 

infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije. 

Na prvoj sjednici članovi Stručnog povjerenstva između sebe izabiru predsjednika  i 

zamjenika predsjednika. 

V 

Za tajnika povjerenstva imenuje se Tomislav Šimunić, predstavnik Upravnog odjela za 

promet i komunalnu infrastrukturu. 

VI 

Zadužuje se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu da koordinira i prati 

realizaciju Odluke. 

VII 

Stručno povjerenstvo iz članka 3. ove Odluke po potrebi uključuje u rad predstavnike 

jedinica lokalne samouprave, te predstavnike nadležnih institucija koje se bave predmetnom 

problematikom. 

 

VIII 

Financijska sredstva za rad Stručnog povjerenstva osiguravaju se u Županijskom 

proračunu sukladno Odluci o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih 

tijela ( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 16/10). 

 

IX 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 

 

 

 

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

 

Sonja Borovčak 

 

 

DOSTAVITI:                                                                                                 
1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje, 

2. Članovima povjerenstva, svima 

3. Upravni odjel za poslove župana i  

Županijske skupštine, za zbirku isprava, ovdje, 

4.   Arhiva, ovdje.  


