Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-05/08-01/11
URBROJ: 2140/01-06-13-10
Krapina, 06. veljače 2013.
O. D. ŽUPANA –
ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak

PREDMET: Povjerenstvo za utvrđivanje postavljanja autobusnih kućica, označavanja
autobusnih stajališta te izgradnje ugibališta na području Krapinsko zagorske županije; izmjena
Odluke
PRAVNI TEMELJ: Članak 32. st. 1. alineja 16. 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: Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za promet i
komunalnu infrastrukturu
OBRAZLOŽENJE: U cilju veće sigurnosti putnika koji se koriste javnim linijskim
prijevozom na području Županije osnovano je predmetno Povjerenstvo. Odlukom županice
Sonje Borovčak KLASA: 340-05/08-01/11, URBROJ: 2140/1-05-08-01 od 08. srpnja 2008.
godine u Povjerenstvo su imenovani slijedeći članovi: Željko Horvat - pročelnik UO za
promet i komunalnu infrastrukturu kao voditelj Povjerenstva, Gordan Tramišak ispred
Županijske uprave za ceste, Snježana Žigman i Željko Kapelac ispred Zavoda za prostorno
uređenje, Sanja Škrinjar, odnosno izmjenom Odluke od 23. veljače 2009. godine Ksenija
Tomić ispred Turističke zajednice KZŽ, Silva Horvat - pročelnica UO za prostorno uređenje i
gradnju, te predstavnici JLS kao nestalni članovi.
Na održanim sjednicama doneseni su Kriteriji za označavanje autobusnih stajališta te su
predloženi tipovi autobusnih kućica za urbana i ruralna područja. Osim toga, osnovana je
Radna grupa koja je obišla autobusna stajališta koja se koriste u javnom prijevozu, te školska
stajališta na područja 22 JLS. Za navedene jedinice lokalne samouprave izrađeni su prometni

projekti na osnovu kojih su ishođene potrebne suglasnosti nadležne policijske uprave, te upute
Županijske uprave za ceste potrebne za dobivanje konačne suglasnosti.
Županijska skupština dana 05. srpnja 2010. godine donijela je Odluku o ustrojstvu upravnih
tijela Krapinsko zagorske županije kojom započinje sa radom novi Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Na mjesto pročelnika imenovan je Stjepan Bručić. Kako je
u radu predmetnog Povjerenstva sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje i gradnju Silva Horvat, potrebno je sukladno tome izvršiti Izmjenu Odluke te
Stjepana Bručića imenovati u Povjerenstvo ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša. Nadalje, dana 31. prosinca 2012. godine prestao je radni odnos
Željku Horvatu – pročelniku UO za promet i komunalnu infrastrukturu, te je na mjesto
vršitelja dužnosti pročelnika imenovan Tomislav Šimunić. Isto tako, umjesto sadašnje
predstavnice Turističke zajednice KZŽ Ksenije Tomić potrebno je ponovno imenovati
direktoricu Sanju Škrinjar. Što se tiče predstavnika PU Krapinsko zagorske predlaže se
imenovanje Marijana Grmovšeka, koji je sudjelovao u radu Povjerenstva te je ujedno i član
Radne grupe koji obilazi autobusna stajališta.
Sukladno navedenom, predlaže se o.d. župana – zamjenici župana da donese Odluku o
izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje postavljanja autobusnih kućica,
označavanja autobusnih stajališta te izgradnje ugibališta na području Krapinsko-zagorske
županije prema priloženom prijedlogu.

v.d. PROČELNIKA
Tomislav Šimunić, ing.

PRILOG:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva

KLASA:340-05/08-01/11
URBROJ:2140/1-06-13-11
Krapina, 30. siječnja 2013.
Temeljem 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 donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva
za utvrđivanje postavljanja autobusnih kućica,
označavanja autobusnih stajališta, te izgradnje
ugibališta na području
Krapinsko – zagorske županije

I.
U Odluci o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje postavljanja autobusnih kućica,
označavanja autobusnih stajališta te izgradnje ugibališta na području Krapinsko – zagorske
županije (Klasa: 340-05/08-01/11, Urbroj: 2140/1-05-08-01 od dana 08. srpnja 2008. godine i
Klasa:340-05/08-01/11, Urbroj. 2140/1-05-09-07 od dana 23. veljače 2009. godine) točka 2.
mijenja se i glasi:
„ U Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke imenuju se:
1. Tomislav Šimunić - v. d. pročelnika Upravnog odjela za prometi komunalnu infrastrukturu,
za voditelja povjerenstva
2. Gordan Tramišak – Županijska uprava za ceste KZŽ, za člana
3. Sanja Škrinjar - direktorica Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije, za članicu
4. Stjepan Bručić – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštiti
okoliša , za člana
5. Snježana Žigman – ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske
županije, za članicu
6. Željko Kapelac – viši stručni savjetnik za prostorno uređenje, za člana
7. Marijan Grmovšek – predstavnik Policijsku uprave KZŽ, za člana
8. predstvanik JLS – promijenjivi član, ovisno o području na kojem se nalaze autobusna
stajališta. „

II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se članstva u Povjerenstvu:
1. Željko Horvat,
2. Ksenija Tomić i
3. Silva Horvat
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA/
ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak

Dostaviti:
1. Tomislavu Šimunić, ovdje
2. Sanja Škrinjar, Turistička zajednica KZŽ
3. Stjepan Bručić, ovdje
4. Marijan Grmovšek, Policijska uprava KZŽ
5. Željko Horvat,
6. Ksenija Tomić,
7. Silva Horvat,
8. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
9. Evidencija i
10. Pismohrana

