Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
KLASA: 325-01/12-01/11
URBROJ: 2140/1-06-13-31
Krapina, 05. ožujka 2013.
o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak
PREDMET:

Stručno povjerenstvo za pripremu prijedloga odluka o
zonama sanitarne zaštite izvorišta - izmjena Odluke o
osnivanju i imenovanju

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

Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika UO za promet i komunalnu
infrastrukturu

OBRAZLOŽENJE:
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) o.d. Župana –

Zamjenica župana je dana 20. srpnja 2012. godine donijela Odluku o osnivanju i imenovanju
Stručnog povjerenstva za pripremu nacrta odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u
Krapinsko-zagorskoj županiji. Za člana Stručnog povjerenstva je između ostalih imenovan i
Dalibor Števinović, kao predstavnik javnog isporučitelja vodne usluge Humkom d.o.o. Hum na
Sutli.
U studenom 2012. godine dogodila se nesreća prilikom koje je navedeni predstavnik
tvrtke Humkom izgubio život.
Krapinsko-zagorska županija je dopisom KLASA: 325-01/12-01/11, URBROJ: 2140/106-13-29 od 22. veljače 2013. godine zatražila od tvrtke Humkom da predlože novog člana
predmetnog Stručnog povjerenstva. Dana 01. ožujka 2013. godine zaprimljen je odgovor tvrtke
Humkom i za člana su predložili gđu. Anu Tepeš.
Predlaže se o.d. Župana-Zamjenici Župana da razmotri predmetni prijedlog, te donose
Odluku o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu odluka o
zonama zaštite izvorišta.
v.d. PROČELNIK-a
Tomislav Šimunić, ing.

PRILOG:
1. Odluka o osnivaju i imenovanju Stručnog povjerenstva
2. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
KLASA: 325-01/12-01/11
URBROJ: 2140/1-06-13-32
Krapina, 05. ožujka 2013.
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:
ODLUKU
o Izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu
nacrta odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Krapinsko-zagorskoj županiji
I.
Točka III. redni br. 5. Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za
pripremu nacrta odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Krapinsko-zagorskoj županiji
KLASA: 325-01/12-01/11, URBROJ: 2140/1-06-12-09 od 20. srpnja 2012. godine mijenja se
i glasi:
„5. Ana Tepeš – predstavnica Humkoma d.o.o. Hum na Sutli“
II.
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.

