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Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 

60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Načelnik Općine Jelenje u 

obvezi je Općinskom vijeću i zainteresiranoj javnosti podnositi polugodišnja izvješća o svom radu. Ovo se 

izvješće odnosi na razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.  

 

UVOD 

 

U ovom razdoblju načelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i Statuta Općine Jelenje obavljao poslove u okviru svojih nadležnosti, od donošenja 

odluka, utvrđivanja prijedloga odluka o kojima je raspravljalo i odlučivalo Općinsko vijeće, do 

izvršavanja donesenih odluka i zaključaka. Načelnik je donio niz odluka iz različitih područja 

djelokruga, a koje se odnose na obavljanje njegove izvršne funkcije, kao što su usmjeravanje 

djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, nadzor rada 

upravnih tijela, upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu grada, kao i njegovim 

prihodima i rashodima u skladu sa zakonima i Statutom.  

Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka od strane gradonačelnika obavljala su 

upravna tijela Općine Jelenje.  

 

AKTIVNOSTI NAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

 

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja – 31. lipnja 2018. godine Načelnik redovito prima 

mještane bez najave. Naime, svaki četvrtak u vremenu od 13 do 15 sati mještani mogu, bez najave, 

doći u Ured načelnika i u kratkom razgovoru predstaviti svoj problem ili zahtjev. Drugi termin 

moguć je s najavom i uz dogovor na broj telefona 051/208-080 ili na e-mail pisarnica@jelenje.hr. 

Projekt ima za cilj neposredni kontakt s mještanima te povećanje transparentnosti Općine Jelenje, a 

svatko može neposredno uputiti prijedlog, preporuku ili upit općinskom načelniku.  

 

U ovom vremenu održano je niz sastanaka kako u Općini, tako i u drugim institucijama, te posjeta 

JLS u okruženju. Održane su i Skupštine Udruga s područja Općine Jelenje na koje je pozvan 

načelnik, a skladu s mogućnostima istom je nazočio osobno, a u slučaju spriječenosti nazočio je 

zamjenik načelnika ili druga ovlaštena osoba.  

 

Općinski načelnik Robert Marčelja, temeljem zakona, redovito i detaljno izvještava zainteresiranu 

javnost o svojemu radu na internetskim stranicama Općine Jelenje na adresi www.jelenje.hr te 

http://www.jelenje.hr/


povremeno piše blog na: http://www.jelenje.hr/blog-jelenje, kao i putem Glasnika Općine Jelenje. 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je i niz poslovnih sastanaka od kojih 

posebno ističemo: 

• Ministarstvo državne imovine – vezano uz izgradnju reciklažnog dvorišta 

• Susret sa Župan Primorsko-goranske županije – aktivnosti i projekti Općine Jelenje 

• Susret s Pročelnicom za odjelom za obrazovanje Editom Stilin – dogradnja i rekonstrukcija 

OŠ Jelenje Dražice 

• Susret s Dragicom Marač, Pročelnica mladi – logoped, uređenje prostorija u čitaonici u 

Podhumu, nabavka opreme za logo kutak. 

• Marina Medarić PGŽ , sastanak projekti Općine Jelenje 

• Ministarstvo zaštite okoliša – sanacija Dubine, kao i prostora prostor između Trnovice i 

Saršona, odnosno područje "Kopice" 

• Potpisivanje ugovora – optika na području Općine Jelenje 

• Potpisivanje ugovora – izgradnja vodovoda i kanalizacije na području Općine Jelenje 

• Potpisivanje ugovora – potpisivanje ugovora za obnovu ambulante u Dražicama 

• PGŽ: Dogovorena izgradnja dječjeg igrališta u Velim Dražicama 

 

Od ostaloga izdvajamo: 

 

• Dom zdravlja PGŽ, ravnatelj 

• Svečane sjednice susjednih gradova i općina 

• Zavod za javno zdravstvo 

• ŽUC 

• Hrvatske vode 

• HEP 

• Vodogradnja 

• JVP Rijeka 

• Java ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ 

 

 

 

 

 

http://www.jelenje.hr/blog-jelenje


PROJEKTI I SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI 

 

Općinska Uprava 

 

• Izdvojeno 640 tisuća kuna za rad udruga na području Općine Jelenje 

• Jelenje i Galliera: Uspostavljen kontakt s pobratimljenom općinom 

• Promjenili smo poslovnu banku 

• Uvedeni besplatni dijagnostički pregledi za sve mještane 

• Započele pripreme za rekonstrukciju školske zgrade u Dražicama 

• Sastanak u PGŽ: Poboljšanje zdravstva i civilnog društva 

• Poboljšan socijalni program i zdravstvena zaštita 

• Podijeljeni prigodni poklon paketi za Uskrs 

• Dokupljeni udžbenici za novu školsku godinu 

• Položeni vijenci i svijeće uoči blagdana u proteklom razdoblju 

• Općina Jelenje među najtransparentnijima u RH – dobiven certifikat o transparentnosti 

• Za sve mještane redovito se financira Županijski bibliobus 

• Redovito se sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima 

• Redovito se financira mjere socijalne skrbi i zdravtsvene zaštite 

• Financira se produženi boravak za svu djecu 

 

HR i EU fondovi  

Dobiveno 2,3 milijuna kuna od raznih fondova od kojih ističem: 

 

• EU: Energetske obnove zgrade Zdravstvene stanice u Dražicama  

• HR: Izgradnja i rekonstrukcija OŠ Jelenje Dražice 

• EU: Spremnici za odvajanje komunalnog otpada 

• HR: Vjetroelektrana na Hahliću 

 

Komunalni info 

 

• Besplatan odvoz krupnog otpada za sve mještane 

• Novi koncesionar za dimnjačarske usluge 



• Wi-Fi: Besplatan internet u prostorijama Općine Jelenje 

• Javni radovi: Putem mjere HZZ-a zaposleno devet osoba s našeg područja 

• Postavljena nova LED javna rasvjeta u Dražicama 

• Uvedeni kontejneri za krupni otpad 

• Izrađena nova grobna mjesta, u sklopu postojećeg mjesnog groblja 

• Redovito se održavavju zelene površine 

• Izrađena nova cesta u Lukežima, u suradnji s TTO Thermotechnik 

• Uređen vrt i proširen parking u Podhumu 

• Redovito se održavaju nerazvrstane ceste i u navadenom razdoblju započelo je krpanje rupa 

na prometnicama 

• Sajam mješovite robe redovito se održava i ostvaruje stabilan prihod 

 

Gospodarstvo 

 

• Nove investicije: U Astra zonu u Dražicama uloženo gotovo 10 milijuna kuna, zgrade koje 

su godinama zjapile prazne postavljne su u funkciju 

 

Transparentnost 

 

• Dobiven certifikat od Instituta za javne financije - ocjena 5 

• Redovito se anažurira internetski portal www.jelenje.hr 

• Redovito se objavljuju dokumenti Općinske uprave 

• Općina Jelenje izdaje vlastite Službene novine 

• Redovito izvještavanje medija o radu Općinske uprave 

• Općina Jelenje odgovara na sve upite i zahtjeve u zakonskom roku 

• Redovito se objavljuju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

 

Turizam 

 

Putem Turističke zajednice Općine Jelenje  organizirane su razne manifestacije koje spajaju kulturu 

i tradiciju našeg kraja: 

• Maškare u Jelenju 

• Izložba njemačkih ovčara na nogometnom igralištu NK Rječina u Dražicama. 

http://www.jelenje.hr/


• Festival palente i sira 

 

Župa 

 

Općina Jelenje redovito podupire događanja u Župi Jelenje, kroz financijsku potporu i suradnju s 

vlč. Ivanom Milardovićem. 

 

• Humanitrni koncerti 

• Stepinčevo 

• Uskrsni koncerti 

• Humanitarne akcije 

• Vjerski i državni blagdani 

• Ostale potrebe Župe 

 

Sport 

 

U suradnji s udrugama održane su brojne sportske manifestacije 

• Ribiči: Spin Liga 

• Biciklijada Eko-bike 

• Hahlići trail 

• Udruge: Redovito se financiraju i isplaćuju financijska sredstva za javne potrebe u sportu 

 

Vatrogastvo 

 

Mjere zaštite od požara provodile su se sukladno zakonskim obvezama, Procjeni i Planu zaštite od 

požara koji su doneseni na Općinskom vijeću. Izvršene su sve obveze prema Programu aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za ovogodišnju 

protupožarnu sezonu.  

Za vršenje motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od 

nastanka i širenja požara, sklopljen je ugovor s DVD Jelenje koji posjeduje svu potrebnu opremu za 

kvalitetno obavljanje navedene djelatnosti.  

Redovito su uplaćivana sredstva za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnom vatrogasnim društvu i 

Javnoj vatrogasno postrojbi. 



 

Zaštita i spašavanje 

 
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja 

sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, 

pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, 

reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.  

Sudionici zaštite i spašavanja su fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, središnja tijela državne uprave i operativne snage zaštite i spašavanja. Stožeru zaštite 

i spašavanja Općine Jelenje povjereno je obavljanje stručnih i operativnih poslova kao i 

koordiniranje aktivnosti. S tim u vezi Stožer zaštite i spašavanja Općine Jelenje donio je Plan rada 

za ovu godinu, Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine kao 

i Plan pozivanja.  

Isto tako, Državna uprava za zaštitu i spašavanje provela je osposobljavanje za članove stožera 

zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava na području 

općine Jelenje. 

 

 

Pravno zastupanje Općine Jelenje 

 
Općina Jelenje stranka je u nizu kako parničnih, tako i vanparničnih i upravnih postupaka u kojima 

rješava ili štiti svoja prava i interese. Redovito se pokreću ovršni i stečajni postupci naplate 

tražbina i zaštite interesa Općine Jelenje.  

 

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za 01.01.-30.06.2018.  
 
KLASA OPIS IZVORNI PLAN                 

2018. 

 

IZVRŠENJE     

1-6/18 

%  ostv'18 

/                 

izvorni 

plan 2018 

6. Prihodi poslovanja    15.859.172 6.343.383 40 

7. Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine 

        100.600 69.595 69 

 UKUPNO PRIHODI 15.959.772 6.412.978  

3. Rashodi poslovanja    13.808.272 5.652.543 41 

4. Rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine 

  2.187.500 189.561 9 

5. Izdaci za financijsku 

imovinu i otplate zajmova 

0 

 

0 0 

 UKUPNO RASHODI 15.995.772 5.842.104  

 


