
 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JELENJE 

 

51218 DRAŽICE  

telefon: 051 208 080, mobitel: 091 406 0910 

E-mail: robert@jelenje.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU  

NAČELNIKA OPĆINE JELENJE  

za razdoblje siječanj –  lipanj 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načelnik 

 

Robert Marčelja 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 020-01/20-02/2 

URBROJ: 2170/04-03-02-03/20-1  

 

Dražice, 31. srpanj 2020. godine  

 

 

 



 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. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. 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. siječnja do 30. lipnja 2020. 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.  

 

 

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


Općinski načelnik je, na internetskim stranicama Općine Jelenje, od prvog dana obnašanja 

funkcije, objavio službeni 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 održano je šest sjednica, od čega 2 dvije redovitim putem 

(Općinska vijećnica / dvorana Doma kulture) te četiri e-Sjednice zbog COVID-19. 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je i niz poslovnih sastanaka od kojih 

posebno ističemo: 

• Sastanci vezani uz COVID 19 – Civilna zaštita, Stožer PGŽ, ostale nadležne institucije 

• Konzultacije i izrada prvog rebalansa proračuna 2020  zbog COVID 19 

• Potpisivanje ugovora s PBZ-om  – financiranje gradnje škole u Dražicama 

• Projekt škola Dražice – tjedna koordinacija na projektu 

• Projekt reciklažno dvorište u Podhumu – tjedna koordinacija na projektu 

• Sastanci KD Autotrolej – problematika poslovanja vezana uz COVID-19 

• Sastanci KD Čistoća – upravljanje Reciklažnim dvorištem 

• Zavod za prostorno uređenje – Prostorni planovi i cestovna infrastruktura 

• Sastanci: Županijska uprava za ceste  

• Sastanci: Hrvatske vode 

• Sastanak: Ministarstvo Državne imovine 

• Sastanak: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

• Sastanak: Rune – optička mreža – brzi Internet na jelenjskom području  

• Sastanci: Regionalna razvojna agencija PGŽ – suradnja i projekti 

• Sastanak: Državna Geodetska uprava – katastarska izmjera Općine Jelenje 

• Sastanak u II. PP Rijeka – tekuća problematika 

• Sastanak: Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima – 

Ljudevit Krpan 

 

Od ostaloga izdvajamo: 

• Svečane sjednice Općinskog vijeća – gradovi i općine u okruženju (Novi Vinodolski, Cres, 

Kastav, Matulji) 

• Svečana akademija povodom Dana Državnosti - Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog 

primorja Rijeka 

• Redovito primanje mještana, bez najave 

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

 



PROJEKTI I SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI 

 

Općinska uprava 
 

• Podijeljeni poklon-paketi povod Uskrsa 

• e-Sjednice Općinskog vijeća Općine Jelenje 

• Pripremljen rebalans Proračuna Općine Jelenje  

• 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 

• Sufinanciranje aktivnosti Civilne zaštite 

• Izdan šesti broj Glasnika Općine Jelenje 

 

HR i EU fondovi  

• EU: Završen projekt Energetske obnove Zdravstvene zaštite u Dražicama 

• EU: Započeli radovi na postavljanju umjetne trave u sklopu igrališta NK Rječina 

 

Komunalni info 

• Obilazak gradilišta OŠ Jelenje-Dražice s predstavnicima PGŽ 

• Pripremne radnje: Natječaj za nabavku LED rasvjete 

• Obnovljen Rimski zid u Jelenju 

• Uređeno dječje igralište u Podhumu 

• Izgrađen novi park za djecu u Zoretićima 

• Uređen okoliš ispred čitaonice u Dražicama 

• Poboljšan komfor u domu na Hahliću 

• Asfaltirana cesta na ulasku u naselje Podhum 

• Proširena cesta u mjestu Lukeži 

• Uređene sobe za samoizolaciju mještana (COVID 19) 

• Završeni građevinski radovi u Reciklažnom dvorištu Podhum 

 



Transparentnost 

• Institut za javne financije: Ocjena 5 iz transparentnosti Općinskog proračuna 

• 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: 

• Predstavljena turistička platforma Visit Jelenje 

• Svečano otvaranje EPK2020 

• Grobnička balinjerada 

• Dječja maškarana reduta 

• Grobnički dondolaši – obilazak po naseljima 

• Ostala maškarana događanja 

 

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: 

• Proslavljan blagdan sv. Antun Padovanski – Kukuljani  

• 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 

http://www.jelenje.hr/


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 

U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS CoV-2 na području 

Republike Hrvatske, te donošenja Odluke  da su na području Republike Hrvatske nastupile posebne 

okolnosti koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i 

zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu 

gospodarsku štetu. Općinski načelnik Općine Jelenje u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Općine 

Jelenje u razdoblju od proglašenja epidemije te do ukidanja mjera donesenih od Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske donio je niz Odluka i mjera kojima su provedeni nalozi nadležnih tijela. 

Više o donesenim mjerama može se pročitati u službenom dokumentu pod nazivom: Izvještaj o radu 

općinskog načelnika i Stožera civilne zaštite i spašavanja Općine Jelenje u uvjetima proglašene 

epidemije COVIDA-19. Iz svega navedenog može se zaključiti da su u vrijeme donesenih mjera 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nadležna tijela Općine Jelenje poduzela sve  mjere za 

sprječavanje širenja koronavirusa na području općine Jelenje. U sklopu Civilne zaštite redovitu 

dnevnu ophodnju izvršavali su KD Jelen i DVD Ivan Zoretić – Španac iz Jelenja. 

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. 

 

 



Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.  

 

KLASA OPIS IZVORNI 

PLAN                 

2020. 

 

PRVE IZMJENE I 

DOPUNE PLANA  

IZVRŠENJE    

  1-6/20 

index (4/3)  index (5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Prihodi poslovanja 19.376.219 17.870.890 6.975.256 92 39 

7. Prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine 

500 500 0 100 0 

 Višak prihoda prethodnih 

godina 

 

411.781 

 

1.228.610 

   

8. Primici za financijsku imovinu   

13.700.000 

 

13.700.000 

 

4.637.236 

  

 UKUPNO PRIHODI 33.489.500 32.800.000 11.612.492   

3. Rashodi poslovanja 12.572.000 12.120.000 4.614.258 96 38 

4. Rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine 

20.782.000 20.545.000 9.392.927 99 46 

5. Izdaci za financijsku imovinu i 

otplate zajmova 

135.000 

 

135.000 0   

 UKUPNO RASHODI 33.489.000 32.800.000 14.007.185   

 

 

 

 

 

 


