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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JESENJE 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:007-02/22-01/2 

URBROJ:2140-15-22-20 

Gornje Jesenje, 19. prosinca 2022. 

 

 

 Na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na 

području Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 46/22), 

Uputa za prijavitelje iz Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na 

području Općine Jesenje u 2022. godinu, te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje, 

Općinski načelnik Općine Jesenje donosi 

 

O D L U K U 

o odobravanju financijskih sredstava  

 

I. 

 Odobravaju se financijska sredstva programima/projektima udruga za 2022. godinu 

prema ostvarenim bodovima kako slijedi:  

 

1. MALONOGOMETNI KLUB FUTSAL ZAGORJE 

-za program – „Službena natjecanja u futsalu“: 19.000,00 kn 

 

2. AKUD „ŽENSKO KAZALIŠTE“ GORNJE JESENJE  

-za program, „Čuvarice domače reći, običaja i tgradicije“: 25 000,00 kn  

 

3. LOVAČKO DRUŠTVO „KUNA“ GORNJE JESENJE 

-za program “Redovito djelovanje društva“:10 000,00 kn 

 

4. UDRUGA DISTROFIČARA KRAPINA 

- za program, „Aktivni u zajednici“: 6 000,00 kn 

 

5. PČELARSKA UDRUGA „DAR PRIRODE“ 

-za program“Stručna predavanja o pčelarstvu. edukacijske radionice i sudjelovanje na 

sajmovima pčelara“:10 000,00 kn 

 

6. UDRUGA VINOGRADARA "SV. MARTIN" 

-za projekt, „Od Vinceka do Januša“: 18 000,00 kn 

 

7. UDRUGA PR. ŠUMOVLASNIKA „JELA“ 

-za program „Učinkovito gospodarenje šumama, šumskim zemljištem te održavanje i 

uzgoj šumskih sortimenata“: 7 000,00 kn 



2 

 

 

8. ŠPORTSKO KUBURAŠKO DRUŠTVO „KUBURE JESENJA“  

-za program; Redovne godišnje djelatnosti i manifestacije Ivanjski krijes, kićenje bora 

i kestenijada: 4 000,00 kn 

 

9. UDRUGA UMIROVLJENIKA JESENJE 

-za program „Poboljšanje uvjeta života osoba III životne dobi”: 8000,00 kn 

 

10.  UDRUGA AKTIVISTA “BRDO” JESENJE 
- za progam “Redovan rad i aktivnosti udruge”: 5 000,00 kn 

 

11. UDRUGA DRUŠTVO OŠTEĆENA SLUHA 

“Pucanj kroz objektiv”: 1 000,00 kn 

 

12. ŠPORTSKO REKREACIONA UDRUGA “ORKAN” DONJE JESENJE  
- za program: “Uređenje i opremanje Društvenog doma u Donjem Jesenju”: 7000,00 

kn 

 

13. UDRUGA ZELENO ZAGORJE 

- za program: “Program rada udruge “Zeleno zagorje”, Lužani Zagorski za 2022. 

godinu”: 5000,00 kn 

 

 

II. 

  

Obrazloženje 

 Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata 

udruga na području Općine Jesenje u 2022.godini, KLASA:007-02/22-01/2, 

URBROJ:2140-15-02-22-1, objavljenog na oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine 

Jesenje, www.jesenje.hr, dana 7. studenog 2022. godine, pristiglo je ukupno 13 prijava. Iz 

zapisnika Povjerenstva za administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) 

uvjeta natječaja, utvrđeno je da sve pristigle prijave, njih 13, udovoljama formalnim 

uvjetima Javnog natječaja te su one upućene Povjerenstvu za ocjenjivanje 

programa/projekata koje je nakon vrednovanja programa/projekata predložio općinskom 

načelniku, a on donio Odluku o odrobravanju financijskih sredstava za programe/projekte 

na području Općine Jesenje. 

. 

III. 

 Međusobna prava i obveze davatelja i korisnika financijskih sredstava uredit će se 

Ugovorom. 

 

IV. 

 Udruge koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava, 

temeljem članka 25. i 32. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na 

području Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 46/22), 

imaju pravo u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja  

podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima, putem Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Jesenje 
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V. 

         Ova Odluka objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Jesenje    

 

 

                                                                                        Općinski načelnik 

       Dario Cvrtila, struč.spec.rel.int. 

        

                                                                                 


