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PREDMET: 

  

   

PRAVNI TEMELJ:                                   
                                  

 

                                 

NADLEŽNOST ZA 

DONOŠENJE:  o.d. župana- zamjenica Župana 

 

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

 

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

 

OBRAZLOŽENJE:     
Ovom Upravnom odjelu zamolbom za pripomoć obratilo se Hrvatsko planinarsko 

društvo „Milengrad“ Budinšćina koje djeluje na prostoru općine Budinšćina i općine 

Hrašćina. Aktivnosti društva usmjerene su na brigu o okolišu na području sjeveroistočnog 

dijela Krapinsko-zagorske županije i velikim dijelom Ivančice. Društvo organizira akcije 

čišćenja planinarskih staza, markira planinarske i hodočasničke staze a također i svake godine 

organizira akcije sakupljanja otpada po šumama.  

U jesen ove godine Društvo je skupilo otpad koji je bio odbačen od neodgovornih 

posjetioca i taj otpad je bilo potrebno sakupiti i odložiti u kontejner te odvesti na odlagalište 

otpada „Tugonica“ Marija Bistrica za što je HPD Milengrad imalo neplanirane troškove.  

Budući da takve organizirane akcije sakupljanja otpada imaju i ekološko-edukativnu 

dimenziju, a kako su Županijskim proračunom za 2012. godinu na poziciji „Ostale tekuće 

donacije“ Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurana 

financijska sredstva predlaže se o.d. župana-zamjenici župana da HPD „MILENGRAD“ 

Budinščina odobri donaciju – financijsku pomoć pri realizaciji akcije sakupljanja otpada s 

iznosom od 5.000,00 kuna. 

 

 

HPD „MILENGRAD“ Budinščina 

- pomoć, predlaže se 

Plan gospodarenja otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji za 

razdoblje 2008.-2015. godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije» br. 16/08) 

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA- 

ZAMJENICA ŽUPANA 

Sonja Borovčak 



OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:  
Za potrebe provedbe ovog Zaključka u Županijskom proračunu osigurana su sredstva 

iz pozicije Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša „Ostale tekuće 

donacije“ (pozicija R0266). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O Č E L N I K 

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 351-01/12-01/94 

URBROJ: 2140/01-07/1-12-3 

Krapina, 28. studeni 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), obnašateljica dužnosti 

župana - zamjenica Župana Krapinsko-zagorske županije dana 28. studenog 2012. godine         

d o n o s i 

 

 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Podržava se aktivnost HPD „MILENGRAD“ za sprječavanje i smanjenje onečišćenja 

okoliša. 

 

2. Odobrava se donacija – pomoć HPD „MILENGRAD“ Budinščina u iznosu od 5.000,00 

kuna. 

 

3. Sredstva će se isplatiti iz pozicije Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša „Ostale tekuće donacije“ (pozicija R0266). 

 

         

    

                                                                                            

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. HPD „MILENGRAD“, Budinščina 

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje 

3. Za zbirku isprava 

4. Arhiva, ovdje 

 

 

 

 

 

 

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI 

ŽUPANA-ZAMJENIKA ŽUPANA 

 

Sonja Borovčak 

 
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 

Ž U P A N 


