
 

 

 

 

 

 

 

             Upravni odjel za promet i 

            komunalnu infrastrukturu 

 

 

KLASA: 325-01/13-01/04 

URBROJ: 2140/1-06-13-5 

 

Krapina, 19. travnja 2013. 

                                                                     

  o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

Sonja Borovčak 

 

PREDMET:     Program vodoopskrbe i odvodnje 

                          Krapinsko-zagorske županije 

                         u 2013. godini;  

             - o b r a z l o ž e n j e 

 

PRAVNI TEMELJ:   članak 32. 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 UO za promet i komunalnu 

infrastrukturu 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Krapinsko-zagorska županija  je u svom proračunu za 2013. godinu za Program 

vodoopskrbe i odvodnje predvidjela financijska sredstva u iznosu od 350.000,00 kn. 

 

Financiranje izvođenja radova i nabave materijala  
Općina Zlatar Bistrica se dana 14. ožujka 2013. godine pismenim putem obratila 

Županiji sa zamolbom za dodjelu sredstava za kapitalna ulaganja u razvitak vodoopskrbe. U 

zamolbi je navedeno da Općina ulaže velike napore kako bi poboljšala opskrbu stanovnika i 

izgradnju objekata vodoopskrbe. Općina Zlatar Bistrica je tijekom 2012. godine započela 

izmjenu cjevovoda u Lovrečanskoj ulici i to od ulice Sportski prolaz do Zagorske ulice. 

Predračunska vrijednost spomenutih radova je 156.193,33 kuna od kojih je u 2012. godini 

izvršeno 42.878,00 kn. Stoga je za slijedeću fazu potrebno osigurati 50.000,00 kn. 



Općina Radoboj se dana 14. ožujka 2013. godine obratila Županiji sa zamolbom za 

sufinanciranje poboljšanja vodoopskrbe. Općina je navela da ulaže velike napore u 

poboljšanje vodoopskrbe na svom području pa je s tim ciljem potrebno izvršiti i 

rekonstrukciju sekundarne mreže u naseljima Radobojski Bregi, Šemnički Kraljevec, te od 

Radoboja prema zaseoku Košutići. Procijenjena vrijednost navedenih radova je oko 

200.000,00 kuna. 

Općina Sveti Križ Začretje dana 09. travnja 2013. godine dostavila je zahtjev za 

sufinanciranje unapređenja sustava vodoopskrbe. Naime, početkom godine realizirana je 

izgradnja komunalne vodne građevine MVM Sveti Križ Začretje – Švaljkovec – Donja 

Šemnica  - ogranak Bakliže. Vrijednost investicije iznosi 69.764,81 kuna, a Općina nije u 

mogućnost podmiriti troškove navedenih radova. 

Nadalje, Grad Klanjec je dana 17. travnja 2013. godine dostavio zahtjev za  

sufinanciranje radova na mjesnoj vodovodnoj mreži u naselju Bratovski Vrh. Za navedene 

radove „Zagorski Vodovod“ d.o.o. Zabok  je izradio troškovnik br. 54-02/12, sukladno kojem  

vrijednost investicije iznosi 105.501,90 kuna. 

 

 Temeljem svega iznijetog, predlaže se o.d. Župana-Zamjenici župana da razmotri 

navedene zahtjeve jedinica lokalne samouprave, te donese Program vodoopskrbe i odvodnje 

Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini. 

 

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 

 

Za provedbu prijedloga ovog Zaključka u proračunu Županije za 2013. godinu nije 

potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime, ista su već predviđena na razdjelu 

Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu (06), na pozicijama Kapitalne pomoći 

jls  za vodoopskrbu i odvodnju (R0228 i R0229).  

 

v.d. PROČELNIKA 

 

Tomislav Šimunić, ing. 

 

PRILOG: 

1. Zahtjev Općine Zlatar Bistrica 

2. Zahtjev Općine Radoboj 

3. Zahtjev Općine Sveti Križ  Začretje 

4. Zahtjev Grada Klanjca  

5. Prijedlog Programa vodoopskrbe  

i odvodnje KZŽ u 2013. godini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ž U P A N 

 

KLASA: 325-01/13-01/04 

URBROJ: 2140/1-02-13-6 

 

Krapina, 19. travnja 2013. 

 

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), o.d. Župana-Zamjenica župana 

Krapinsko-zagorske županije je dana 19. travnja 2013. godine donijela 

 

PROGRAM VODOOPSKRBE  I ODVODNJE  

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 

 IZVORI SREDSTAVA 

Proračun KZŽ                                                           350.000,00 kn 

 

 PROGRAM RADOVA 

Radovi i materijal 

 rekonstrukcija cjevovoda u Lovrečanskoj ulici  

(Općina Zlatar Bistrica)      50.000,00 kn 

 rekonstrukcija sekundarnih mreža u naseljima 

Radobojski Bregi, Šemnički Kraljevec,  

Radoboj prema zaseoku Košutići (Općina Radoboj)  70.000,00 kn 

 izgradnja mjesne vodovodne mreže Sveti Križ Začretje –  

Švaljkovec – Donja Šemnica – ogranak prema Bakližima 

(Općina Sveti Križ Začretje)     70.000,00 kn 

 radovi na mjesnoj vodovodnoj mreži u  

naselju Bratovski Vrh (Grad Klanjec)         70.000,00 kn 

 

UKUPNO                   260.000,00 kn 

 

 

 

    

o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

Sonja Borovčak 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje, 

2. Općina Zlatar Bistrica, 

3. Općina Radoboj, 

4. Općina Sveti Križ Začretje, 

5. Grad Klanjec, 

6. Upravni odjel za poslove župana i  

Županijske skupštine, za zbirku isprava, ovdje, 

7.   Arhiva, ovdje.  


