
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JESENJE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:021-05/19-01/ 31 

URBROJ: 2140/05-19-1 

Gornje Jesenje, 04.07.2019. godine 

 

Temeljem članaka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije“ br.15/09, 11/13 i 11/18), u predmetu prijenosa osnivačkih prava u ustanovi Veleučilište 

Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku, Općinsko vijeće Općine Jesenje na 13. sjednici 

održanoj dana 04. 07. 2019. donosi   

 
 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom 

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku 

 

I. 

 

 Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom 

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku,  koji je utvrdilo Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

 

Ovlašćuje se načelnik da u ime Općine Jesenje potpiše Ugovor iz točke I. ove Odluke. 
 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 

 

 

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Ranogajec 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije,  

2. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina,  

    Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina 

3. Evidencija, ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom 

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku 

 

I. PRAVNI TEMELJ: 

 

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) 

2. Statut Općine Jesenje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/09, 11/13 i 11/18) 

3. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 

105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18) 

4. Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ODLUKOM: 

 

Osnivači ustanove Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina su Krapinsko-zagorska županija, 

Grad Krapina, Općina Jesenje, Općina Radoboj, Općina Đurmanec i Općina Petrovsko. 

Općinsko vijeće Općine Jesenje na svojoj sjednici održanoj 29.1.2019. godine donijelo je 

Odluku o davanju suglasnosti na prijenos osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina 

na Republiku Hrvatsku. Ostali osnivači su na svojim predstavničkim tijelima također donijeli Odluke 

o davanju suglasnosti na prijenos svojih osnivačkih prava u Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina na 

Republiku Hrvatsku. 

Temeljem pisma namjere osnivača upućenog Ministarstvu znanosti i obrazovanja 31. 

listopada 2018. godine, kojim je iskazana namjera i spremnost da se u cilju nastavljanja obavljanja 

djelatnosti visokog obrazovanja na Veleučilištu prenesu osnivačka prava na Republiku Hrvatsku i 

donesenih naprijed navedenih odluka osnivača, Ministarstvo je utvrdilo prijedlog Ugovora o prijenosu 

osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku i isti 

uputilo Vladi Republike Hrvatske na suglasnost. 

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 19.6.2019. godine donijela Odluku o  

davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište 

Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku u tekstu koji se dostavlja u prilogu. 

 Na sastanku osnivača, održanom po pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja na 

potpisivanje predmetnog ugovora, utvrđeno je da će osnivači sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o ustanovama za potpis predmetnog Ugovora zatražiti 

odobrenje/suglasnost predstavničkog tijela te je od nadležnog Ministarstva zatražena odgoda 

utvrđenog datuma za potpisivanje Ugovora. 

Člankom 7. prijedloga Ugovora određeno je da će financijske obveze Veleučilišta na dan 

stupanja na snagu Ugovora, kao i obveze proizašle iz eventualnih sudskih sporova započetih prije 

sklapanja Ugovora, neovisno o trenutku dospijeća snositi Prenositelji. 

Posebnim sporazumom osnivača/prenositelja utvrdit će se omjer sudjelovanja pojedinog 

osnivača/prenositelja u podmirenju financijskih obveza Veleučilišta koje na dan 31.5.2019. iznose 

6.275.762 kn od čega je dospjelo 2.955.240 kuna. 

 S obzirom da je, prema informaciji iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, potrebno 

najkasnije do 10.7. objaviti upisne kvote važno je u što kraćem roku donijeti potrebne suglasnosti 

osnivača za sklapanje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko 

zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku  i potpisati isti, kako bi Veleučilište postalo javno visoko 

učilište, odnosno temeljem kojeg će se osigurati besplatne upisne kvote na VHZK već u akademskoj 

godini 2019./2020. (troškove studija na javnim visokim učilištima pokriva Vlada RH). 

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE: 

Potrebna sredstva za provođenje ove Odluke utvrdit će se naknadnim Sporazumom 

osnivača/prenositelja. 

   

 

                                                                             Načelnik općine 

                                                                                                      Andrija Ranogajec, mag.ing.mech. 

 

 


