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PREDMET:

Općina Radoboj; zahtjev za sufinanciranje
asfaltiranja igrališta

PRAVNI TEMELJ: Kriteriji za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim
objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 10/06 i 21/09) i članak
32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinskozagorske 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 Radoboj dostavila je zahtjev za sufinanciranje asfaltiranja igrališta u Strahinju
Radobojskom čiji su korisnici amaterski sportski klub.
Temeljem pristiglog zahtjeva od strane Općine navedeni teren su obišli predstavnici Općine
Radoboj i Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu KZŽ. Na predmetnoj lokaciji
očevidom je utvrđeno da je površina igrališta cca 400 m2, a Općina je tijekom ove godine izvršila
pripremne radove za asfaltiranje, međutim zbog nedostatka financijskih sredstava su se obratili
Županiji za pomoć u sufinanciranju asfaltiranja.
Skupština Krapinsko-zagorske županije je na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2006. godine
donijela nove Kriterije za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i
grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju, a dana 18. rujna 2009. godine Izmjene
Kriterija („Službeni glasnik KZŽ“ br.10/06 i 21/09).
Općina Radoboj donijela je Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o komunalnom doprinosu
koje su objavljene u “Službenom glasniku” broj 10/04, 10/08, 28/10 i 09/11.
Za asfaltiranje igrališta amaterskih sportskih klubova može se odobriti do 800 m2 uz 50 %-tni
udio Županije.
Jedinica lokalne samouprave može dobiti najviše 100.000,00 kuna godišnje, zbirno po svim
osnovama.

Udio Županije za navedeno asfaltiranje iznosio bi cca. 20.000,00 kuna.
Na temelju iznijetog, predlaže se o.d. Župana-Zamjenici župana da razmotri predmetni zahtjev
Općine Radoboj, te odobri navedeno sufinanciranje.
Krapinsko-zagorska županija i Općina Radoboj sklopit će ugovor kojim će se regulirati
međusobni odnosi.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:
Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2012. godinu potrebno je
osigurati dodatna financijska sredstva rebalansom na razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu
infrastrukturu (06), na poziciji Kapitalne pomoći općinama- posebni program (R0195).
PROČELNIK
Željko Horvat, dipl. ing.
PRILOG:
1. Zahtjev Općine Radoboj
2. Prijedlog zaključka

ŽUPAN

KLASA: 340-01/12-01/17
URBROJ: 2140/1-02-12-12
Krapina, 22. studenog 2012.
Na temelju Kriterija za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza
sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 10/06 i 21/09) i članka 32. Statuta Krapinskozagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06 –
pročišćeni tekst i 14/09), o.d. Župana-Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije je dana
22. studenog 2012. godine donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK
1. Odobrava se Općini Radoboj sufinanciranje asfaltiranja:
 igrališta sportskog amaterskog kluba u Strahinju Radobojskom; 400
m2 u 50% iznosu
2. Zadužuje se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni
odjel za gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1. ovog Zaključka iz
pozicije R0195 Kapitalne pomoći općinama – posebni program.
o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak
DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
2. Općina Radoboj,
3. Upravni odjel za poslove župana i
Županijske skupštine, za zbirku isprava, ovdje,
4. Arhiva, ovdje.

