
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
JELENJE ZA 2011. GODINU - POLAZIŠTE

OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA

1. Turistička  zajednica  Općine  Jelenje  u  2011.  godini  predviđa  ostvarenje  prihoda  od
boravišne pristojbe 9.030,00 kn. 

2. U razdoblju od ožujka do kolovoza 2010. godine bilježi 379 dolazaka turista, od toga 45
domaćih i 334 inozemnih, ukupno je ostvareno 860 noćenja turista, od toga 127 domaćih i
733 inozemnih.

3.  Turistička članarina za 2010. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kn, ali je uplaćeno
više te se na temelju uplata iz 2010. u 2011. godini planira više no u 2010. godini.

4. Obzirom na nedostatna vlastita sredstva za rad Turističke zajednice planirani su prihodi iz
Proračuna Općine Jelenje koji za 2011. godinu iznose 130.000,00 kn kao tekuća donacija.

5. S obzirom na suradnju s KD «Jelen» u održavanju sajma, koja će se i dalje nastaviti, i na
temelju korištenja mlina, zavičajnog muzeja i kovačije planirani su prihodi od navedenoga
u iznosu od 46.000,00, te ostali prihodi u visini od 5.000,00.

6. Ukupno se planiraju prihodi u visini od 255.030,00 kn.
7. Provoditi strategiju oglašavanja te strategiju publiciteta.
8. Pratiti  natječaje  za  sufinanciranje  iz  sustava  Hrvatske  turističke  zajednice,  Turističke

zajednice  Primorsko  Goranske  Županije  i  Primorsko  Goranske  Županije  kao  i  svih
Ministarstava na razini Hrvatske te pripremati i kandidirati programe za sufinanciranje.
Također,  nastavit  će se  suradnja  s  poslovnim subjektima  u vidu osiguranja  donacija  i
sponzorstava, a s ciljem povećanja budžeta Turističke zajednice Općine Jelenje.

9.  Daljnja  organizacija  i  suorganizacija  kulturnih  i  drugih  događanja  u  Općini  Jelenje
(Maškare u Jelenju, Maraton Grobnik Lisac, Festival palente i sira, Grobnički tići kantaju,
Smotra folklornih skupina Zatancajmo po domaći,  Dan mlikarice,  Dan planete Zemlje,
Jelensko kulturno leto,  Amaterska biciklijada,  Mihoja i  sva Mihojska događanja,  Dani
kruha va Martinovom selu,...).

10. Daljnja suradnja s drugim Turističkim zajednicama Rijeke i Riječkog prstena, te suradnja
s školama i vrtićima u vezi posjeta Općini Jelenje.

11. Označavanje i  proširenje biciklističkih staza i  planinarskih staza u suradnji  s udrugom
GroEx Ski Club i PD Obruč.

12. Poboljšanje  ažuriranja  podataka  vezanih  uz  TZ  Jelenje  i  motiviranje  privatnih
iznajmljivača na što bolju suradnju.

13. Povezivanje sa  udrugama u Općini  Jelenje,  ne samo za  Dan planete  Zemlje  (čišćenje
Općine Jelenje) već i u ostalim segmentima za dobrobit zajednice.

14. Izletište Izvor Rječina kao još jedna interesantna destinacija Općine Jelenje, osmisliti  i
razraditi projekt stavljanja izletišta u funkciju i njegovo promoviranje, Volta u Lukežima i
stara kuća u Podkilavcu.



PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE 
OPĆINE JELENJE

s financijskim planom
za  2011. godinu

1. FUNKCIONALNI MARKETING

1.1. Unapređenje proizvoda / poboljšanje uvjeta boravka gostiju

Turistička zajednica Općine Jelenje ima ucrtane i planirane biciklističke staze, koje su veoma
posjećene i interesantne mnogim posjetiteljima (biciklistima) te se u 2011. g. Planira osmisliti
i  postaviti  biciklističke oznake za što bolje snalaženje posjetitelja.  Na taj  način radi se na
unapređenju  proizvoda  podizanjem kvalitete  turističkih  i  drugih  komplementarnih  usluga,
očuvanjem  i  stvaranjem  prepoznatljivog  i  privlačnog  turističkog  okružja  i  osiguranjem
turističkog gostoprimstva u Općini Jelenje. 

1.1.1. Turistička signalizacija

Turistička zajednica Općine Jelenje će poticati  razne akcije usmjerene na uređenje mjesta,
očuvanje turističkog prostora, unapređivanje turističkog okružja i zaštite okoliša, podizanje
razine gostoljubivosti i stvaranje klima dobrodošlice u destinaciji kao i privlačnog turističkog
okružja. 
Tijekom 2011.  godine  postavit  će  se  informativne  biciklističke  tabele  na  svim stazama u
Općini Jelenje. 

Financiranje projekta
Turistička zajednica Općine Jelenje će projekt financirati iz kapitalne donacije Općine Jelenje
i iz vlastitih sredstava.

Planirana sredstva                                                                                             5.000,00
kuna                                   

1.1.2. Akcije: Korak od mora, dva od gora

Turistička  zajednica  Općine  Jelenje  će  sudjelovati  u  akciji  Primorskog  radija  i  Turističke
zajednice Primorsko-goranske županije "Korak od mora, dva od gora", te ugošćuje komisiju
za ocjenjivanje kandidatura. Općina Jelenje u navedenoj akciji postiže zapažene uspjehe, a
očekivanja su da će tako biti i u 2011. godini.  

Planirana sredstva                                                                                               1.000,00
kuna                               

1.1.3. Manifestacije – kulturno-zabavne

Turistička zajednica Općine Jelenje će organizirati i financijski podržati održavanje zabavnih,
sportskih  i  ostalih  projekata  i  manifestacija  koje  imaju  za  cilj  unapređenje  proizvoda,  te
stvaranje prepoznatljivog imagea hrvatskog turizma i zemlje u cjelini.



Odluku o projektima i manifestacijama kojima će se dati potpora kao i o visini potpore
donijet će Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jelenje.

TZ Općine Jelenje organizirat će nekoliko manifestacija u 2011. godini pod nazivom:

- Maškare  va  Jelenju-  u  sklopu  ove  manifestacije  uključena  je  suorganizacija  s
Jelenskim maškarama u Balinjeradi,  s  TZ Čavle u Grobnišćina zvoni  i  u praćenju
maškaranih tancih.

- Dan mlikarice – koji je 2010.g. prvi put održan i pokazao je veliki interes domaćih
ljudi te se takva jedna manifestacija želi zadržati i da postane tradicija.

- Festival  palente  i  sira  2011.  –  velika  manifestacija  dviju  općina,a  organizira  se
naizmjenice  u  Općiji  Čavle  i  Općini  Jelenje.  Privlači  veliki  broj  posjetitelja  i
omogućuje svekom uzrastu da uživa.

- Jelensko  kulturno  leto  -   posljednjih  godina  je  malo  utihnulo,  ali  organizacijom
predstave na Trgu mlikarice  pokazalo  je  veliki  interes  mještana  Općine Jelenje za
takvom vrstom manifestacije.

- Smotra  folklora  «Zatancajmo  po  domaći»-  već  tadicionalno  privlači  veliki  broj
posjetitelja,ali i inozemnih sudionika.

- Mihoja 2011.g. – Kulturno, sportski i zabavni program za Dan Općine Jelenje i Župni
blagdan Sv.Mihovila.

- Također TZ Jelenje sudjeluje u svim događanjima u Općini Jelenje

Planirana sredstva                                                                                             71.622,64
kuna                                  

1.2. Marketinška infrastruktura

1.2.2. Dijateka 

Tijekom 2011. godine planira se prikupljanje foto-dokumentacije o godišnjim zbivanjima i
aktivnostima u Općini Jelenje  zbog korištenja u promotivnim materijalima, tiskanje brošure
Općine Jelenje kao i elektronskim medijima, tj. web stranici TZ Jelenje.
U okviru ove stavke obavljaju se poslovi pripreme novih prospekata, turističkih informacija,
letaka,  plakata,  razglednica i općenito svih tiskanih materijala Turističke zajednice Općine
Jelenje

Planirana sredstva                                                                                          500,00 kuna

1.3. Komunikacijske taktike

1.3.1. Tiskanje brošura

Planirano je poboljšanje promotivnih materijala i letaka TZ Jelenje i Općine Jelenje, kao i
suradnja s TZ Rijeke i Riječkog prstena.

Planirana sredstva                                                                                          20.000,00 kuna



1.3.3. Ostali tiskani materijal

Izradit  će  se  promotivni  materijal  (vrećice,  vizitke,  poslovne  mape…)  s  novim  logom
Turističke zajednice u skladu s potrebama i financijskim mogućnostima.

Planirana sredstva                                                                                             5.000,00
kuna                                 

1.4. Prodaja, promocija i distribucija

 Web stranice

Kako će Turistička zajednica Općine Jelenje u 2011. godini imati realiziranu web stranicu,
prikupljat će se dodatne informacije, fotografije i novosti koje će se implementirati na same
stranice i njeno održavanje.

Planirana sredstva                                                                                          4.800,00 kuna

2. ADMINISTRATIVNI MARKETING
(Turistička zajednica Općine Jelenje)

2.1. Troškovi funkcioniranja Turističke zajednice

Kako bi se uspješno ostvario program rada Turističke zajednice:

- provoditi će se zadaci utvrđeni programom rada Zajednice,
- obavljati će se stručni i administrativni poslovi u vezi s izradom i izvršavanjem akata tijela
Zajednice,
- obavljati će se pravni, financijski, kadrovski i opći  poslovi te voditi  evidencija i statistički
podaci utvrđeni propisima i aktima Zajednice,
- izrađivati će se analize, informacije i drugi materijali za potrebe rada tijela Zajednice,
- davati će se stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- prikupljati će se i obrađivati informacije o radu Zajednice,
- obavljati i druge poslove koje odrede tijela Zajednice.

Na navedenim poslovima u planu je zapošljavanje direktora Turističkog ureda koji  će uz
suradnju s predsjednikom TZ Općine Jelenje  raditi na tim poslovima.
Usluge  koje  su povjerene  trećim osobama odnose se na  usluge  vođenje  knjigovodstva  te
bankovne usluge kao i ugovore o djelu.
Troškovi funkcioniranja TZ u 2011. godini planirani su u visini od 151.107,36 kn 

Planirana sredstva                                                                                        151.107,36 kuna

3. TRANSFER 30% U PRORAČUN OPĆINE  JELENJE

Za 2010. godinu u planu je izdvajanje sredstava u iznosu od 1.709,00 kn u proračun Općine 
Jelenje koja će Općina koristiti za uređivanje općine u funkciji turizma. 

Planirana sredstva                                                                                        1.709,00 kuna


