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Predgovor

Drage sumještanke, dragi sumještani,

na kraju ovog mandata ispunjavam svoju zakonsku 
obvezu koja nalaže načelniku podnošenje pisanog  
izvješća o svom radu. Jedna je od glavnih smjernica 
ovog mandatnog izvješća program koji sam predstavio 
pred nešto više od četiri godine sa svojim timom i s  
kojim smo izašli pred vas. U to je vrijeme Općina Jele-
nje bila bez izvršne vlasti, a tadašnji vodeći ljudi na-
pustili su svoje sumještane i zajednicu, ostavivši pritom 
tek nekoliko tisuća kuna na računu i neplaćene obveze.

Upravo u to vrijeme kraj Gašparova mlina predstavio 
sam program i novu viziju razvoja Jelenja. Program 
smo osmišljavali i pripremali temeljito. Novo vodstvo 
i novi projekti tada su možda izgledali kao utopija, ali 
znali smo od početka da sve što smo zamislili možemo 
realizirati ako budemo otvorena sredina, spremna za 
prihvaćanje različitosti, uz normalno ophođenje i pri-
hvaćanje novih ideja.

Cilj je bio izgraditi nove vrijednosti i dokazati da se 
od male zajednice može napraviti mjesto ugodnog  
življenja za sve, a naročito za obitelji s djecom.

Pregledavajući ovo mandatno izvješće nižu mi se 
slike svih realiziranih projekata, od onih kapitalnih u 
kojima smo od temelja zidali nove objekte i postavi-
li standarde za idućih nekoliko desetljeća, do manjih 
komunalnih radova koji život znače za naše mještane 
i podižu kvalitetu življenja na području našeg Jelenja.

Nebrojeni sati rada, donošenje ispravnih i pravovre-
menih odluka, odrađene sjednice, pripremljena do-
kumentacija, ali i održani sastanci sa svim važnim 
institucijama i čimbenicima na području Primorsko- 
goranske županije i Republike Hrvatske, kao i pred-
stavnicima fondova za sredstva iz Europske unije, uro-
dili su plodom i u našu zajednicu donijeli investicijski 
ciklus veći od 50 milijuna kuna. U nepune četiri godine 
uspjeli smo realizirati 13 kapitalnih projekata i stoti- 
njak manjih komunalnih radova te smo uvelike pro- 
mijenili vizuru Općine Jelenje, ali i pokrenuli novi smjer 
razvoja svog zavičaja. Više ćete o svemu tome pročitati 
na idućim stranicama ovog izvješća.

Činjenice i brojke govore da se u ovom mandatnom 
razdoblju izvelo najviše komunalnih radova od osnutka 
naše lokalne samouprave.

Sve što je napisano na stranicama koje slijede rad je 
brojnih dragih i marljivih ljudi iz Općinske uprave, Ko-
munalnog društva, Turističke zajednice, Nogometnog 
kluba „Rječina“, Planinarskog društva „Obruč“ i Dobro-
voljnog vatrogasnog društva s kojima smo realizirali 
brojne komunalne projekte, a u razvoju svakodnevnog 
života pomogle su i brojne udruge u kulturi, zdravstvu 
i sportu.

Razvoju našeg kraja svakako su doprinijeli i  
Primorsko-goranska županija te sam župan Zlatko Ko-
madina, koji je prepoznao naše programe, projekte i 
inicijative te financijski podržao kapitalne projekte.

Bez složne zajednice, kvalitetnog programa i ispravnog 
smjera razvoja nema napretka našeg zavičaja. Sve što 
radimo radimo sa srcem i ljubavlju za svoj zavičaj, i to 
veoma ambiciozno, s puno poleta, prateći nove teh-
nologije i najnovije trendove te gradeći nove vrijedno-
sti iz dana u dan.

Koristim priliku da zahvalim i vama, dragi moji sum-
ještani, što ste mi dali povjerenje i podršku. Zajed-
ničkim snagama idemo naprijed kao dokazana snaga 
koja pokreće i stvara nove vrijednosti u našem Jelenju.

Vaš načelnik
Robert Marčelja

Riječi i djela: Zajedničkim snagama  
razvijamo svoj zavičaj
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Kapitalni projekti

Izgrađena nova škola u 
Dražicama

Postojeća zgrada u Dražicama i prateća infrastruktura 
izgrađene su prije gotovo 50 godina. Desetljećima se 

pričalo o novoj školi i dvorani, ali do sada je projekt bio 
samo na papiru i nikada iz riječi nije prešao u djelo.

Primorsko-goranska županija i Općina Jelenje od 2017. 
godine zasukale su rukave i u jednom mandatnom 
razdoblju izgradile su dva reprezentativna objekta. Škol-
ska zgrada u Dražicama i pripadajuća multifunkcionalna 
školsko-sportska dvorana danas slove kao najljepši i in-

frastrukturno najopremljeniji objekti namijenjeni osnov-
noškolskom obrazovanju na području Primorsko-goranske 
županije. Mještani Općine Jelenje i obitelji s djecom to su 
odavno zaslužili, stoga smo sretni što je nekadašnji san 
postao stvarnost. Odsad sva djeca pohađaju nastavu u jed-
noj školskoj zgradi u Dražicama. Napomenimo i to da je 
prostor pristupačan i osobama s invaliditetom i smanjen-
om pokretljivošću.

Mehanizacija i strojevi dvije godine neprestano su radili 
kako bi radovi bili završeni u ugovorenom roku, a na kraju 
su završeni i šest mjeseci ranije.

Najveći projekt u povijesti Općine Jelenje uspješno je pri-
veden kraju. Nekadašnji san danas je postao stvarnost.

Vrijednost realiziranog projekta: 32 milijuna kuna



5www.jelenje.hr

Izgrađena i opremljena 
školsko-sportska dvorana
Nova škola i dvorana u Dražicama čine velebni kompleks 
koji daje novu dimenziju obrazovanju, ali i razvoju sporta 
i rekreacije, a projekt zajednički financiraju PGŽ i Općina 
Jelenje u omjeru 60:40 posto.

Naime, sportska dvorana na jelenjskom području do sada 
nije ni postojala, a danas je to velebni objekt. Uz dvoranu 
je izgrađeno novo igralište s koševima, golovima za no-
gomet i rukomet, kao i mrežom za odbojku te dijelom za 
trčanje, ali i preglednim i funkcionalnim tribinama s ko-

jih će roditelji s užitkom promatrati djecu kako kroz igru, 
druženje i sport odrastaju.

U velikoj dvorani smješten je multifunkcionalni prostor za 
više sportova, a s glavnom zgradom škole objekt je po-
vezan toplim hodnikom. Osim izgradnji, velika je pažnja 
posvećena i opremanju i sportskim rekvizitima. U dvorani 
su izgrađene i svlačionice sa sanitarnim čvorovima.

Vrijednost realiziranog projekta: 9 milijuna kuna
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Kapitalni projekti

Izgrađeno reciklažno 
dvorište u Podhumu

Reciklažno se dvorište nalazi na kraju naselja Podhum. 
Riječ je o najvećem projektu gospodarenja otpadom 

na području Općine Jelenje i jedinom takve vrste na Grob-
nišćini. Ukupno je vrijedan gotovo 4,5 milijuna kuna te je 
sufinanciran iz fondova EU-a u iznosu od 85%.

U nešto više od godinu dana, uz EU fondove i vlastita sred-
stva, Općina Jelenje u naselju Podhum izgradila je mode-
ran i siguran prostor u kojem se prikuplja i sortira krupni 
otpad, što je prva stepenica u procesu recikliranja za sve 
mještane. Stari madraci i kućanski aparati na šumskim sta-
zama i uz cestu postali su prošlost za većinu mještana.

Skupljanje krupnog, odnosno glomaznog otpada i sekun-
darnih sirovina iz otpada – papira, plastike, stakla, tek-
stila i metala – odsad se odvija u reciklažnom dvorištu. 
Cilj je Reciklažnog dvorišta Podhum pružanje mogućnosti 
za odvojeno prikupljanje krupnog otpada i sekundarnih 
sirovina. Velebni i prekrasno uređen prostor nalazi se na 
kraju naselja Podhum.

Ako još niste, svakako posjetite objekt u Podhumu i za sve 
informacije javite se djelatniku na telefonski broj: +385 
(0)91 227 52 03, koji je uvijek na raspolaganju u uredovno 
radno vrijeme. Misli zeleno i budi promjena.

Vrste otpada, postupak odvajanja, kao i sve ostale infor-
macije, dostupni su na službenoj internetskoj stranici 
www.rd-jelenje.hr.

Vrijednost realiziranog projekta: 4,5 milijuna kuna
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Individualni spremnici za 
otpad u kućanstvu

Na području Općine Jelenje nedavno je pokrenut novi 
sustav za gospodarenje otpadom, u vidu prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada. Bez naknade su mještani-
ma dodijeljeni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog 
komunalnog otpada. Individualni zeleni spremnici dodije- 
ljeni su prema broju članova kućanstva, i to spremnici od 
80 litara (za kućanstva do dva člana), 120 litara (za tri do 
četiri člana) i 240 litara (pet i više članova kućanstva).

Mještani će uskoro dobiti plavi i žuti spremnik za odvaja- 
nje komunalnog otpada.

I ovaj projekt financiran je sredstvima Europske unije, a 
vrijednost mu je 730 tisuća kuna.

Vrijednost realiziranog projekta: 730 tisuća kuna
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Kapitalni projekti

Obnovljena Zdravstvena 
stanica u Dražicama

U potpunosti je obnovljena i Zdravstvena stanica u 
Dražicama. Energetski učinkovita fasada, krov, ali i 

unutarnje uređenje bili su dio kapitalnog projekta koji je 
jelenjska sredina godinama čekala. Danas reprezentativan, 
objekt služi mještanima i poboljšava zdravstvenu skrb na 
našem području. Prvi je to projekt u povijesti Općine fi-
nanciran iz fondova Europske unije. Vrijednost vanjskog 
uređenja iznosila je gotovo 900 tisuća kuna.

Energetskom obnovom Zdravstvene stanice u Dražicama 
riješio se problem neučinkovitog gospodarenja energi-
jom i neracionalnog trošenja sredstava. U sklopu vanjskog 
uređenja uređeno je i parkiralište.

Projekt je obuhvatio i unutrašnje uređenje ambulante. 
Uloženo je dodatnih 900 tisuća kuna, od čega je 500 tisuća 
kuna osigurala Primorsko-goranska županija, 86 tisuća 
kuna Ministarstvo hrvatskih branitelja, a ostatak sredstava 
izdvojila je Općina Jelenje iz proračuna.

U sklopu unutrašnjeg uređenja ambulante postavljeni su 
novi podovi, izmijenjena je stolarija, uređen je sanitarni 
čvor za osobe smanjene pokretljivosti te su uređene sve 
ostale prostorije. Također je uređen ulaz u zgradu, kao i 
rampa za osobe smanjene pokretljivosti.

Podsjetimo, zgrada Zdravstvene stanice izgrađena je prije 
više od četrdeset godina, točnije 1979. godine. Posljednjih 
desetak godina zgrada je bila više nego oronula i pred-
stavljala je ruglo u centru Dražica. Ovim kapitalnim pro-
jektom uređena je prema najnovijim standardima.

Vrijednost realiziranog projekta: 1,8 milijuna kuna
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Saniran dio divljeg  
deponija „Dubina“ i  
postavljen videonadzor

Novo vodstvo Općine Jelenje uhvatilo se ukoštac s 
problemom i vlastitim snagama pokrenulo je sanaciju. 

Podsjetimo, ugrađene su i videokamere visoke rezolucije 
koje snimaju područje „Dubine“ danju i noću, a prijestup-
nicima stižu kazne.

Nekadašnje gomile otpada danas su očišćeni i izravnati 
platoi koji će u budućnosti proširiti poslovnu zonu Astra, 
koja je stavljena u stopostotnu funkciju. Nastavlja se sa 
sanacijom i uređenjem vodozaštitnog područja „Dubina“.

Ovim projektom drastično je smanjen dovoz novog krup-
nog otpada i raznog smeća.

Podsjetimo, sanirano je ukupno 10 tisuća kvadrata 
„Dubine“, nekadašnjeg divljeg odlagališta otpada u za-
leđu Rijeke. Značajan je to podatak s obzirom na to da  
unazad gotovo 10 godina nije saniran ni kubik otpada ove 
nekadašnje šljunčare. 

Najprije je uveden videonadzor na ključnim pozicijama. 
Kamere snimaju u 4K rezoluciji, a nadzor cijelog pod-
ručja stručne službe mogu vršiti mobitelom, tabletom ili 
računalom, što svakako olakšava svakodnevicu.

Prostor je zaista poprimio novu dimenziju. Čišćenje se,  
naravno, kontinuirano nastavlja.

Vrijednost realiziranog projekta: 250 tisuća kuna
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Kapitalni projekti

Iz tame u svjetlo:
Općina Jelenje u pot-
punosti pokrivena LED 
rasvjetom

Realiziran je još jedan kapitalni projekt na jelenjskom 
području. Sva su naselja dobila kvalitetno osvjet- 

ljenje, ali i jednak standard javne rasvjete. Jamstvo je 
na postavljene LED lampe deset godina jer je riječ o 
iznimno kvalitetnim proizvodima, stoga bi kvarovi na 
sustavu u budućnosti trebali biti minimalni, što ujed-
no znači osvijetljene te sigurnije ulice u noćnim satima.  
Ukupno je postavljeno nešto više 1000 lampi na postojeći 
sustav koji se svake godine širi novim rasvjetnim tijelima. 
Odrađen je tako projekt vrijedan više od 2,6 milijuna kuna 

na modernizaciji javne rasvjete, odnosno zamjene posto-
jeće infrastrukture modernom novom LED tehnologijom. 
Velik i značajan projekt poboljšava komunalnu infrastruk-
turu te omogućava svim jelenjskim naseljima jednaku 
kvalitetu ulične rasvjete.

Projekt se financira uštedama ostvarenima u potrošnji 
električne energije, odnosno održavanju u narednih šest 
godina, a jamstveni je rok na izvršene radove i postavljene 
proizvode deset godina.

Projektom se zaokružio postojeći sustav javne rasvjete, a 
sukladno mogućnostima, nastavit ćemo ulagati u javnu 
rasvjetu postavljanjem novih rasvjetnih tijela na mjestima 
gdje sada nema adekvatnog osvjetljenja. Dobra rasvjeta i 
osvijetljenost poboljšavaju sigurnost svih sudionika u pro-
metu te poboljšavaju sigurnost mjesta.

Vrijednost realiziranog projekta: 2,6 milijuna kuna
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Uvedena struja, bespla-
tan internet te obnovljen 
Planinarski dom „Hahlić“

U ovom mandatnom razdoblju započeo je novi život 
planinarskog doma na Hahliću. Naime, nakon sto go-

dina konačno su zasvijetlile žarulje. Dom je smješten 1100 
metara iznad mora, u grobničkim planinama, kilometrima 
udaljen od elektromreže, pa je električno napajanje do-
biveno korištenjem energije iz obnovljivih izvora – sunca 
i vjetra.

Zahvaljujući odličnoj suradnji s našim planinarima za-
jedničkim snagama uspjeli smo povećati standard u  
najdražem planinarskom domu. Logično je da Planinarski 

dom „Hahlić“ vode planinari „Obruča“ jer oni najbolje znaju 
što je sve potrebno da se očuva predivan objekt i zajed-
ničkim snagama pospješi ponuda našeg kraja.

Kvalitetnom suradnjom planinara, institucija, lokalne za-
jednice, kao i donatora, uspjeli smo realizirati revolucionar- 
ni projekt – jer na 1100 metara nadmorske visine dovesti 
električnu energiju i brzi internet nije nimalo lako. Sto-
ga od srca zahvaljujemo svima koji su proveli brojne sate 
radeći kako bi Grobničke Alpe zasjale punim sjajem.

Još jedna posebnost izvedenog projekta jest mogućnost 
daljinskog nadzora i upravljanja sustavom proizvodnje 
električne energije pa se inženjeri iz „Obruča“ ne moraju 
popeti na „Hahlić“ da bi u svakom trenutku mogli nadzirati 
sustav i upravljati njime.

Vrijednost realiziranog projekta: 150 tisuća kuna
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Kapitalni projekti

Izgrađen novi Sportski 
centar Dražice sa sustavom 
za navodnjavanje igrališta

U Dražicama je izgrađeno veliko igralište s umjetnom 
travom koje će moći koristiti svi mještani općine. Pro-

jekt izgradnje i opremanja vrijedan je više od 500 tisuća 
kuna, a 80 posto sredstava sufinancirala je Europska unija.

Na tom igralištu treninge za sve kategorije održavaju i čla-
novi NK-a „Rječina“ kako bi se, u slučaju nepovoljnih vre-
menskih uvjeta, što više sačuvao glavni nogometni teren 
za igru, na kojem je ugrađen sustav za navodnjavanje i 
time poboljšana kvaliteta održavanja. 

Ukupna površina iznosi oko 1400 m2, a uređen je umjet-
nom travom sa svom pratećom infrastrukturom, kao i dva 
malonogometna terena. Prostor je ograđen za nesmetano 
igranje i rekreaciju.

Također, izrađen je sustav navodnjavanja postojećeg ig-
rališta NK-a „Rječina“. Automatski se zalijeva oko 8000 m2 

travnatih površina, odnosno cijelo nogometno igralište. In-
vesticija je vrijedna više od 100 tisuća kuna, a sufinancira-
na je sredstvima Nogometnog saveza Primorsko-goranske 
županije, Nogometnog kluba „Rječina“ i Općine Jelenje. Za 
cjelovito zalijevanje sada je potrebno svega 30 minuta. 
Ukupno je ugrađeno deset visokokvalitetnih poljevača.

Ovim projektom osiguran je sustav navodnjavanja, što će 
zasigurno olakšati održavanje terena vrijednim volonteri-
ma i ljubiteljima sporta.

Vrijednost realiziranog projekta: 600 tisuća kuna
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Nova rekreativna šetnica i 
fitness-park uz Sušicu

Nekad zapušteni prostor uz pritok Sušica danas je 
omiljeno okupljalište mladeži i obitelji s djecom, ali 

i rekreativaca kojima se nudi mogućnost vježbanja na ot-
vorenom.

Naime, otprilike na sredini staze osmišljen je fitness-park 
s nizom sprava za vježbanje. Konfiguracija staze i kružni 
oblik idealni su za rekreacijsko trčanje i održavanje kondi-
cije, no stazu možete proći i biciklom, a za djecu je uređe-
no igralište s klupicama za odmor. Nismo zaboravili ni na 
vaše kućne ljubimce. Vjerujemo da ćete se dobro zabaviti 
i ponešto naučiti u nebeskim labirintima postavljenima uz 
stazu.

Vrijednost realiziranog projekta: 150 tisuća kuna
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Kapitalni projekti

Obnovljen Gašparov mlin u 
Martinovu Selu

Gašparovu mlinu u potpunosti je udahnut novi život. 
Lički su majstori slavonskim hrastom rekonstruira-

li i posljednje veliko mlinsko kolo te time u potpunosti 
očuvali i sanirali vrijednu turističku atrakciju na području 
Grobnišćine, ali i Primorsko-goranske županije.

Dobro je poznata činjenica da je Gašparov mlin jedini 
aktivni mlin u kojemu se može kupiti svježe mljeveno 
kukuruzno ili pšenično bračno na našem širem području. 
Mlin je izgrađen prije više od tri stoljeća i svjedok je vre-
mena kada su stanovnici jelenjskog kraja živjeli težačkim 
načinom života. Živjelo se, u većini slučajeva, od poljo- 
privrede i stočarstva.

Drvena kola posljednji su se put obnavljala početkom 
devedesetih godina prošlog stoljeća. Uspjeli smo u svom 
naumu da mlinu vratimo stari sjaj i omogućimo daljnju 
proizvodnju vrijednih ekonamirnica. Brinemo o svojoj 
tradiciji i turističkom potencijalu, kao i o obrazovanju naj-
mlađih članova naše zajednice.

Upravo kroz naš mlin nekoliko tisuća djece na godišnjoj 
razini prodefilira i nauči kako nastaje kruh, od zrna do 
pogače. Drugo kolo obnovljeno je u čast Bruna Kukuljana, 
legendarnog mlinara.

U Dražicama, na kružnom raskrižju, postavljen je spomenik 
u čast svim mlinovima iz povijesti Rječine. Staro je mlin-
sko kolo umirovljeno, a sada u njegovoj ljepoti uživaju tu- 
risti i mještani.

Vrijednost projekta: 120 tisuća kuna
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Uređeni trg i dječje  
igralište u Podkilavcu

Mještani Podkilavca, naselja koje broji oko 350 sta-
novnika, dobili su mjesto za okupljanje i druženje. Uz 

novo dječje igralište, uređen je i trg te je ocrtan prostor 
za parkiranje. Igralište veličine 300 kvadratnih metara 
krasi pješčana podloga i u potpunosti je ograđeno zbog 
sigurnosti djece, a svaka sprava ima antistresnu podlogu 
kako bi udobnost i sigurnost prilikom korištenja bile na 
visokoj razni. Projektom je riješen problem oborinske 
odvodnje, a postavljena je i nova LED rasvjeta. Kada go- 
vorimo o prilazu i samom trgu, prostor ispred čitaonice i 
šterne u Podkilavcu asfaltirao se u potpunosti i postavili 
su se rubnjaci. Riječ je o približno 500 kvadratnih metara 
novog asfalta i 20 metara rubnjaka kako bi se ogradila i is-

taknula stara šterna. Prilikom izvođenja radova uklonili su 
se stari drveni telefonski stup te ostaci starih stupova za 
električnu energiju. Također, označena su i parkirna mjesta. 

Ukupna vrijednost investicije iznosi nešto manje od 250 ti-
suća kuna, a radove je financirala Općina Jelenje. Na ovom 
je prostoru Općina Jelenje početkom godine postavila i 
Wi-Fi zonu, koju najviše koristi mladež za besplatan inter-
net u pokretu.

Osim ove investicije, mještani Podkilavca nedavno su 
dobili i novu LED javnu rasvjetu na cijelom području, a 
dio nerazvrstanih cesta asfaltiran je sukladno mogućnos-
tima. Cilj je u potpunosti obnoviti čitaonicu, kao mjesto 
okupljanja i druženja planinara, biciklista i mještana Pod-
kilavca. Građevinska dozvola već je ishodovana i radovi bi 
trebali započeti u idućem mandatnom razdoblju.

Vrijednost realiziranog projekta: 250 tisuća kuna
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Kapitalni projekti

Uložena višemilijunska sredstva za komunalnu  
infrastrukturu namijenjenu djeci i mladeži

Višemilijunska sredstva ulažemo u svoju mladež kako bi imala mogućnosti za kvalitetan i zdrav razvoj. To će u budućno-
sti generirati još više žitelja na području našeg Jelenja. Općina Jelenje ima sve više sadržaja kojima se mališani, ali i 

osnovnoškolci te rekreativci mogu baviti u slobodno vrijeme. Riječ je o novoj komunalnoj infrastrukturi, poput izgradnje 
dječjih parkova, šetnica, mjesta za igru, ali i sportsku rekreaciju, kao što je velika sportska dvorana u sklopu nove škole 
u Dražicama. U protekle četiri godine kreirani su novi sadržaji, ali i obnovljena postojeća infrastruktura, a sve to kako bi 
jelenjski kraj i pripadajuća naselja bili pogodni za kvalitetan razvoj obitelji s djecom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školsko-sportska dvorana u Dražicama (9 milijuna kuna)

Multifunkcionalno igralište kraj škole u Dražicama (250 tisuća kuna)
Sportski centar za djecu i mlade (500 tisuća kuna)

Uređenje šetnice uz Sušicu (150 tisuća kuna)
Dječje igralište pored DV-a „Grobnički tići“ u Podhumu (220 tisuća kuna)

Dječje igralište u Velikim Dražicama (200 tisuća kuna)
Dječje igralište u Zoretićima (90 tisuća kuna)
Dječje igralište u Podkilavcu (50 tisuća kuna)

Dječje igralište u Jelenju (50 tisuća kuna) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
U ovom mandatnom razdoblju obnovljena su sva dječja igrališta te su izgrađeni novi prostori za rekreaciju i druženje.

U komunalnu infrastrukturu za djecu, sport i rekreaciju 
uloženo je više od 10 milijuna kuna
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Izgrađeno novo dječje igralište za po-
laznike DV-a „Grobnički tići” u Podhumu

 Izgrađeno novo dječje igralište 
 u Zoretićima

 Izgrađeno novo dječje igralište  
u Velikim Dražicama

U potpunosti obnovljeno dječje igralište 
u Jelenju

U potpunosti obnovljeno dječje igralište 
u Ratuljama

U potpunosti obnovljeno dječje igralište 
u Podkilavcu

U potpunosti obnovljeno dječje igralište 
u Podhumu

Obnovljeno i ograđeno dječje igralište  
u Podhumu, prema Dubini
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Obnovljen dio poslovnog centra u 
Dražicama

Ceste, zgrade i infrastruktura

 Uređeni prometovanje i parking u  
centru Dražica, kod Brodokomerca

Centar Općine Jelenje u potpunosti  
prilagođen osobama smanjene  

pokretljivosti
Proširen dio ceste od Lubarske do Milaši 

u punom profilu (1. faza)

U izgradnji optička mreža za  ultrabrzi 
internet do svake kuće

Besplatan internet u centru Dražica,  
Podhumu, Martinovu Selu i u Podkilavcu

Poboljšan videonadzor 
u centru Dražica

Asfaltirana cesta i uređen  
nogostup u Ratuljama
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 Izgrađena nova grobna mjesta u sklopu 
postojećeg groblja (29)

Izgrađen dio nogostupa prema Molnari-
ma i sanirana cesta na tom dijelu

 Postavljeni novi stupovi za struju  
u Podkilavcu

Asfaltirana cesta na ulasku u naselje 
Podhum iz smjera Dražice

Obnovljena dionica ceste od Kaktusa pa 
do ulaska u Podhum

Proširena cesta  
u Lukežima

Na lokalnoj cesti Lubarska – Lopača 
uređeni  odbojnici / ograda uz cestu

Produbljen oborinski kanal u Podkilavcu, 
Zoretićima i Dubini
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Izgrađen oborinski kanal 
u Brnelićima

Ceste, zgrade i infrastruktura

Uređeni okoliš, cesta i parking ispred 
čitaonice u Dražicama

Izgrađeno 400 m vodovoda na  
lokalitetu Lopača – Linčetovo

Postavljeni novi stol i klupe 
u Lukežima

Uređen vrt i proširen parking kod 
čitaonice u Podhumu

Novi razglas u Domu kulture  
Dražice

Izgrađen automatski sustav 
navodnjavanja travnjaka NK-a „Rječina“

Asfaltirana cesta Trnovica – Zoretići  
*radi se na dodatnom projektu 

asfaltiranja do mjesta Kukuljani
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Uređen centar 
Podkilavca

Uređene i postavljene nove table 
s nazivima ulica

U tijeku postavljanje mjerača brzine kroz 
Grobničko polje

Obnovljena pročelja  
poslovnih prostora ispod tribina

Postavlja se nova  smeđa signalizacija na 
području našeg Jelenja

U izgradnji vodovodni ogranak Podhum 
14A-F ukupne duljine 150 m

Označen parking-prostor kod dječjeg 
vrtića u Podhumu

Izgrađena cesta i oborinski kanal kod 
TTO-a Thermotechnik u Lukežima
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Redovito se uređuju 
 zelene površine

Redovite aktivnosti

Kontinuirano se saniraju 
nerazvrstane ceste

Besplatan odvoz krupnog otpada 
grajfterom za sve sumještane

Redovito se održavaju 
javne površine

Ceste, zgrade i infrastruktura

U realizaciji: Nova prometna signalizacija 
kod škole u Dražicama

U realizaciji: Asfaltiran pristupni put 
prema mostu na Rupi
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Pomoć u nabavci novih klupa u 
u filijalnoj crkvi u Podhumu

Pomoć pri nabavci i postavljanju 
videonadozora na crkvu u Jelenju

Pomoć u obnovi kapelice sv. Roka  
na groblju u Jelenju

Župna infrastruktura

Obnovljena oba mlinska kola  
u Gašparovu mlinu

Obnovljen kip  
mlikarice

Izgrađen spomenik u sjećanje na sve 
mlinare na Rječini kroz povijest

 Očišćen stari  Rimski zid Claustra i  
 dodan turističkoj ponudi

Turistička infrastruktura

Pomoć pri postavljanju grijanja/klima-
tizacije u filijalnoj crkvi u Podhumu
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Osiguran dokup besplatnih udžbenika 
za učenike iz OŠ-a „Jelenje – Dražice“

Redovito se isplaćuju stipendije 
odličnim i potrebitim učenicima

Uvedene godišnje sportske nagrade: 
najbolji sportaš, najbolji kolektiv 

 i najbolji trener
Suradnja s jedinicama lokalne 

samouprave u okruženju

Općina Jelenje priključila se projektu 
udruge „Prijatelji životinja“

Redovito sufinanciranje rada udruga 
s područja Općine Jelenje

Prigodni poklon-paketi 
za Božić i Uskrs

 Sufinancira se 
županijski bibliobus

Općinska uprava
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Prevencijom do zdravlja: Besplatni  
dijagnostički pregledi za sve mještane

 Općinski načelnik ima termin za 
primanje mještana bez najave

Broj mobitela općinskog načelnika  
 javan je i dostupan svim mještanima  

Općine Jelenje
Poboljšani socijalni program 

 i zdravstvena zaštita

Javni radovi: Zapošljavanje komunalnih 
djelatnika na trošak HZZ-a

Općina Jelenje postala je dio 
Aglomeracije Rijeka

Kvalitetna suradnja sa 
 Župom Jelenje

Općina Jelenje prigodnim 
 poklon-bonovima nagrađuje  
polaznike prvog razreda OŠ-a
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Redovito sufinanciranje  
polaznika Dječjeg vrtića

Komunalni problem prijavite u  
internetskoj aplikaciji prijavi.jelenje.hr

Općinska uprava

 Vraćen dug Komunalnom društvu  
„Autotrolej“

Općina Jelenje više se ne sudi s  
Planinarskim društvom „Obruč“

Povučen sudski spor protiv  Javne  
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

Komunalno društvo „Jelen“ vratilo je dio 
pozajmice od  600 tisuća kuna 

Općini Jelenje

Dugovi i sudski sporovi

Organiziraju se tečajevi za trudnice
Roditeljima se dodjeljuju novčani  

bonovi za novorođenčad
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Energetska obnova  
Zdravstvene stanice u Dražicama 

Vrijednost: 1,8 milijuna kuna

 Reciklažno dvorište  
Podhum 

Vrijednost: 4,5 milijuna kuna

Besplatan internet 
WiFi4EU 

Vrijednost: 115 tisuća kuna

Spremnici za otpad 
u kućanstvu 

Vrijednost: 730 tisuća kuna

Sportski centar Dražice:  
Igralište za djecu i mlade 

Vrijednost: 500 tisuća kuna

LED rasvjeta 
 u svim naseljima 

Vrijednost: 2,6 milijuna kuna

EU fondovi

Više od 10 milijuna kuna iznosi  
ukupna vrijednost projekata 

 koji su financirani iz fondova Europske unije
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Uvedeno savjetovanje sa 
zainteresiranom javnosti

 Dostupni audiozapisi sa sjednica 
Općinskog vijeća

Dostupni pozivni materijali i zapisnici 
Općinskog vijeća

Pravo na pristup informacijama:  
Tražene informacije dostavljaju se 

 u zakonskom roku

 Kontinuirano priznanje: Općina Jelenje 
među najtransparentnijim općinama u RH

Certifikat: Transparentna 
javna nabava

Nove internetske stranice svakodnevno 
se dopunjuju novim sadržajem

Dokumenti Općinske 
uprave online

Transparentnost
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Civilna zaštita

Općina Jelenje izdaje 
vlastite Službene novine

Mještanima dostupan novi Glasnik 
Općine Jelenje

Otvoren Vatrogasno-spasilački  
centar „Grobnik“

Članovi civilne zaštite Jelenja i DVD-a 
Jelenje sudjelovali u saniranju  

štete od potresa u Petrinji 
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Otvoren novi proizvodni pogon  
tvrtke TTO Thermotechnik

 Iznajmljeni svi poslovni prostori u 
vlasništvu Općine Jelenje

U poslovnu zonu Astra u Dražicama  
uloženo gotovo 10 milijuna kuna

 Korištenje općinskih prostora  
za udruge - bez naknade

U koronakrizi zakupci općinskih prostora 
oslobođeni plaćanja najamnine 

i komunalne naknade

Gospodarstvo

Nekadašnji vatrogasni dom iznajmljen 
za komercijalne djelatnosti



35www.jelenje.hr

 Razvijen novi turistički brend  
visitjelenje.hr

Više od 80 registriranih 
iznajmljivača privatnog smještaja,  

od čega 34 komercijalna

Sudjelovanje u projektu EPK 2020 programskim pravcem 27 susjedstava  
od 2018. do 2020. raznolikim programima: 

rezidencijalni program „Vitamin D“ povodom kojeg smo ugostili njemačkog umjetnika Marca Rae- 
dera i hrvatsku umjetnicu Jasenjku Bulj, program „Bolje vas našli“, sudjelovanje u obilježavanju Eu-
ropskog dana susjedstva, festival „Dan kad je pukla brana“, ujedno i centralni događaj u susjedstvu 

Jelenja, tiskanje monografije „Dan kad je pukla brana“ pod pokroviteljstvom EPK-a.

Turizam

Organizacija brojnih manifestacija koje njeguju tradiciju jelenjskog kraja:
Na spomen mlikarici: Feral ki j´ pušćal sinjal, Zatancajmo po domaći, Zvuki 'armonike,  

Festival palente i sira, Grobnička balinjerada i maškarane zabave, Dječji dan, Kolbova i Rokova,  
Šimčevi dani, Mihoja, Grobiščina va sliki i besedi, Jelenjski sajam,  

Sveti Nikola na Trgu mlikarice, Vilija božija...

Sportske manifestacije:
Hahlić za uru, Hahlići trail, Spin liga, biciklističke utrke i maratoni (GRO Alps bike maraton,  

XCO Rastočine, Biciklijada za Dejana Ljubasa i Dalibora Kalčića, Trnduro, Jelenjski đir),  
Nogometni turnir Bruno Ban...




