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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 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.  

 

UVOD 

 

 U ovom razdoblju načelnik Općine Jelenje 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 

općine, kao i njegovim prihodima i rashodima u skladu sa zakonima i Statutom.  

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

upravna tijela Općine Jelenje. 

 

AKTIVNOSTI NAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

 

 U izvještajnom razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine Načelnik je redovito 

donosio odluke za adekvatno funkcioniranje Općine Jelenje kao i realizaciju najavljenih projekata 

pod nazivom  Nova snaga Jelenja. Također, Načelnik redovito prima mještane bez najave, svakog 

četvrtka ili u drugom terminu, uz najavu. Svaki utorak u prijepodnevnom terminu redovito se 

održavao Savjet Općinskog načelnika na kojemu su se rješavali zahtjevi mještana, tekuća 

problematika, kao i razmjenjivala iskustva te razvijale ideje za buduće projekte. 

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

posjeta JLS u okruženju. Načelnik je prisustvovao na raznim Skupštinama Udruga na koje je bio 

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

Općine Jelenje te relevantnih medija na području Primorsko-goranske županije. Općinski načelnik 

je, na internetskim stranicama Općine Jelenje, od prvog dana obnašanja funkcije, objavio službeni 

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


broj mobitela, kao i e-mail adresu za kontakt s mještanima, institucijama i medijima. Također, 

načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja, redovito sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća 

Općine Jelenje i odgovara na pitanja vijećnika, kao i mještana te predlaže Odluke. U ovom 

izvještajnom razdoblju održane su tri sjednice Općinskog vijeća. 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je i niz poslovnih sastanaka od kojih 

posebno ističemo: 

 

• Projekt katastarska izmjena Općine Jelenje – Irena Benasić 

• Projekt škola Dražice – tjedna koordinacija na projektu 

• Sastanci Primorsko-goranska županija – Edita Stilin 

• Projekt reciklažno dvorište u Podhumu – tjedna koordinacija na projektu 

• Sastanci u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova – projekt škola 

• Sastanci KD Autotrolej – tekuća problematika i autobusne linije 

• Zavod za prostorno uređenje – Prostorni planovi i cestovna infrastruktura 

• Sastanci: Županijska uprava za ceste  

• Sastanci: Hrvatske vode 

• Susreti sa županom i gradonačelnicima i načelnicima 

• Sastanak s Ministarstvom financija – suglasnost za kreditno zaduženje Općine Jelenje 

• Sastanak HBOR – financiranje postojeće javne rasvjete s novom LED rasvjetom 

 

Od ostaloga izdvajamo: 

 

• Svečanost otvaranja Zdravstvene stanice u Dražicama 

• Svečane sjednice Općinskog vijeća – gradovi i općine u okruženju 

• Redovito primanje mještana, bez najave 

• Komunalni info: Svakodnevni sastanci vezani uz otvorena gradilišta i projekte 

• Primanje sumještana na temelju ostvarenih rezultata (kultura, sport) 

 

 

PROJEKTI I SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI 

 



Općinska uprava 

 

• Podijeljeni poklon-paketi povod Božića 

• Podijeljeni poklon-paketi povodom sv. Nikole 

• Nabavljeni tableti za Općinsko vijeće 

• Pripremljen Proračun Općine Jelenje  

• Popisani ugovori stipendistima za akademsku godinu 2019/2020 

• Za početak školske godine prvašićima podijeljeni poklon-bonovi 

• Položeni vijenci i svijeće uoči blagdana u proteklom razdoblju 

• Za sve mještane redovito se financira Županijski bibliobus 

• Redovito se sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima 

• Redovito se financiraju mjere socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

• Financira se produženi boravak za 50 djece u OŠ Jelenje-Dražice 

• Redovito se financiraju udruge s područja Općine Jelenje, temeljem ugovora o Javnim 

potrebama 

• Izdan peti broj Glasnika Općine Jelenje 

 

HR i EU fondovi  

• EU: Ugovorena sredstva za višenamjensko igralište u Dražicama 

 

Komunalni info 

• Otvorena novouređena zdravstvena stanica u Dražicama 

• Započela izgradnja reciklažnog dvorišta 

• Stigao dio spremnika za odvajanje komunalnog otpada 

• Izgrađeno osam novih grobnih mjesta 

• U suradnji sa Župom Jelenje obnovljena kapelica sv. Roka 

• Postavljeni novi stupovi za struju u Podkilavcu 

• Novi sustav za navodnjavanje nogometnog igrališta 

• Otvorena novouređena šetnica uz Sušicu 

• Posađen drvored ljubavi uz Sušicu 

• Očišćen rimski zid na Jelenskom vrhu 

• Kontinuirani građevinski radovi na školi u Dražicama 



• Zelena čistka 2019. - World Cleanup Day 

 

Transparentnost 

• Redovito se ažurira 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 i manifestacije 

Općina Jelenje i Turistička zajednica Općine Jelenje, uz pomoć udruga organizirali su razne 

manifestacije koje spajaju kulturu i tradiciju našeg kraja. Također, organizirane su i sportske 

manifestacije i natjecanja pod pokroviteljstvom. Manifestacijama je, u pravilu, prisustvovao 

načelnik ili njegov zamjenik, kao pokrovitelji.  

 

Izdvajamo: 

• Na spomen mlikarici 2019 

• Mihoja 2019 – manifestacije povodom blagdana i zaštitnika Župe Jelenje i Općine Jelenje: 

7. Hahlić za uru, Trnduro biciklistička utrka, Zakantajmo i zatancajmo po domaći, 

dobrovoljno darivanje krvi, biciklistička utrka Jelenjski đir,  

• Zvuki armonike 

• Blagdanska druženja 

• Bijela noć NK Rječine 

 

 

 

 

Župa 

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

suradnju. Načelnik Općine Jelenje svojim je prisustvom uveličao brojna događanja u Župi Jelenje 

među kojima izdvajamo: 

http://www.jelenje.hr/


• Proslavljan blagdan sv. Mihovila – euharistijska slavlja 

• Proslavljen blagdan sv. Maksimilijana Kolbea 

• Proslavljen blagdan sv. Roka 

• Ostali značajni događaji za Župu Jelenje, na poziv župnika vlč. Ivana Milardovića 

 

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 Dobrovoljnim vatrogasnim društvom "Ivan Zoretić-

Španac" - Jelenje koje posjeduje svu potrebnu opremu i ljudstvo za kvalitetno obavljanje navedene 

djelatnosti. Redovito su uplaćivana sredstva za obavljanje djelatnosti vatrogastva. 

 

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.  

Što se tiče ugroza od poplava početkom studenog sve nadležne službe stavljene su u stanje 

pripravnosti zbog mogućih poplava na jelenjskom području. 

 

Pravno zastupanje Općine Jelenje 



 
Općina Jelenje stranka je u nizu kako parničnih, tako i izvanparničnih 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. Komunalno društvo Jelenje u ovom mandatnom razdoblju 

redovito vraća pozajmicu Općini Jelenje ukupne vrijednosti 300 tisuća kuna. 

 

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.07.-31.12.2019.  

 

 

 

 


