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PREDMET: Općina Desinić; sanacija klizišta
koje ugrožava nerazvrstanu cestu i gospodarski
objekt u vlasništvu Zlatka Frlića, Šimunci 36, Desinić
PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06 i 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09).
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
IZVJESTITELJ: Željko Horvat, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu
OBRAZLOŽENJE: Općina Desinić dostavila je Krapinsko-zagorskoj županiji zahtjev za
sufinanciranje sanacije klizišta, među kojima je i klizište koje ugrožava nerazvrstanu cestu, te
gospodarski objekt u vlasništvu Zlatka Frlića, Šimunci 36. Nakon izvršenog očevida na terenu, u
2011. godini Župan Krapinsko-zagorske županije donio je zaključak kojim se Općini Desinić
odobrava financiranje izrade Elaborata za sanaciju klizišta koje ugrožava navedeni gospodarski
objekt. Za navedeno klizište izrađen je Elaborat, geotehničko mišljenje s prijedlogom projektnog
rješenja iz kojih se nazire procjena predmetnih radova u iznosu od 120.000,00 kuna bez PDV-a.
Općina Desinić već 4 godine sudjeluje u sanaciji većih klizišta, što utječe i na njihov proračun. S
obzirom da Općina Desinić nije u mogućnosti sama zatvoriti financijsku konstrukciju obratila se
Županiji za pomoć.
Ponovnim očevidom na terenu je utvrđeno da je prilikom klizanja terena došlo do pojave rasjeda na
terenu visine cca. 2 m, čiji se rub nalazi cca. 5 m od gospodarskog objekta u vlasništvu Zlatka
Frlića. Širina klizne plohe je cca. 30 m, a prema riječima gosp. Frlića, klizanje terena je počelo u
kolovozu 2009. godine. Također je utvrđeno da je u međuvremenu došlo do odvajanja zida gnojnice
od zida gospodarskog objekta, pa je nastala pukotina širine nekoliko cm. Također je u proteklom
periodu došlo do nagnuća zida uz predmetni gospodarski objekt.

U neposrednoj blizini gospodarskog objekta nalazi se i nerazvrstana cesta. Rub klizne plohe klizišta
nalazi se na udaljenosti od 5 m od ruba ceste.
Sukladno iznijetom, predlaže se o.d. Župana – zamjenici Župana da Općini Desinić odobri
sufinanciranje sanacije klizišta koje ugrožava nerazvrstanu cestu i gospodarski objekt u vlasništvu
Zlatka Frlića, Šimunci 36 u iznosu od 35.000,00 kuna.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ovog Zaključka u
proračunu Županije za 2012. godinu nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva. Naime,
ista su već predviđena u razdjelu Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu na poziciji
212 – Pomoći općinama za sanaciju klizišta.
PROČELNIK
Željko Horvat, dipl.ing.
PRILOG:
1. Zahtjev Općine Desinić
2. Prijedlog zaključka

ŽUPAN
KLASA: 363-01/12-01/19
URBROJ: 2140/1-02-12-02
Krapina, 28. studeni 2012.
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinskozagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), o.d. Župana – Zamjenica
župana Krapinsko-zagorske županije je dana 28. studenog 2012. godine donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Odobrava se Općini Desinić sufinanciranje sanacije klizišta koje ugrožava nerazvrstanu
cestu i gospodarski objekt u vlasništvu Zlatka Frlića, Šimunci 36, Desinić u iznosu od
35.000,00 kuna iz pozicije 212 – Pomoći općinama za sanaciju klizišta.
2. Zadužuju se Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu i Upravni odjel za
gospodarstvo i financije za izvršenje točke 1. ovog Zaključka.

O.D. ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Općina Desinić
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, za Zbirku isprava
Arhiva

