OPĆINA JASENICE

Općina Jasenice kao jedinica lokalne samouprave nastaje izdvajanjem iz područja bivše Općine
Obrovac, sastoji se od naselja Jasenice, Maslenica, Rovanjska i Zaton Obrovački te preko 20
velebitskih zaseoka.
Površina Općine Jasenice iznosi 121,44 km2 , što predstavlja 3.32 % površine Zadarske
županije. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Jasenice broji 1398 stanovnika,
dok je gustoća naseljenosti Općine 11 stanovnika na km². Svečani dan Općina Jasenice slavi
22. siječnja u spomen na Vojno redarstvenu operaciju Maslenica u kojoj je oslobođen veći dio
Općine Jasenice.

Podvelebitsko selo i župa Jasenice prvi put se spominje u ispravi hrvatskog kralja Petra
Krešimira IV. kao granica rapske biskupije prema ninskoj. Kao župu dokumenti je navode već
u 12. st.
Među kulturno-povijesnim spomenicima općine Jasenice posebnu pozornost zaslužuje Crkva
Sv. Jeronima u Jasenicama.

U Domovinskom ratu ništa nije bilo pošteđeno pa tako ni crkva Sv. Jeronima koja je srušena
30. rujna 1991. na dan svoga zaštitnika. Nakon ratnih strahota, prognano stanovništvo se vraća

svojim domovima i postupno se obnavlja i crkva - stoljetni svjedok prisutnosti Hrvata na ovom
području, tako je svaki kamen uzidan na izvorno mjesto.
Od ostalih značajnijih spomenika na području općine Jasenice valja istaknuti Crkvu Sv. Jurja ,
te Crkvu Sv. Frane u Podpragu.
Crkva Sv. Jurja u Rovanjskoj je vrijedan kulturni spomenik našeg srednjovjekovnog
graditeljstva gdje je kupola zamišljena kao jedinstveni kalendar i sunčani sat sa otvorima koji
na određeni način pokazuju točno vrijeme. Stručnjaci je datiraju između 9. i 11. stoljeća. Danas
je crkvica Sv. Jurja zaštićeni spomenik nulte kategorije i kulturna baština RH.

Crkva Sv. Frane u Podpragu smještena je i na obroncima Velebita, podno Tulovih greda.
Sagradio ju je austrijski car Franjo I. 1832. godine u spomen na tada novoizgrađenu cestu koja
je

spajala

južnu

i

sjevernu

Hrvatsku

preko

kršovitog

Velebita.

Područje Općine Jasenice obilježavaju iznimne prirodne ljepote; Park prirode Velebit, UNESCO
Biosfera, značajni geomorfološki krajobraz Kanjon Zrmanje, spomenik prirode Modrić špilja,
Natura 2000 zaljevske vode i zaštićena staništa.

Prirodni smještaj Općine Jasenice rezultirao je s dva klimatska podtipa: obalno područje
karakterizira submediteranska klimatska zona, a sjeverni dio Općine Jasenice obuhvaća
teritorij Velebita gdje na najvišim vrhovima prevladava planinska klima.
Općina Jasenice je šire poznata po buri, orkanskom vjetru koji ovdje pokazuje puninu svoje
snage, slavnom Luki Modriću kojemu je ovdje rodna kuća, te Winnetou, imaginarnom
indijanskom poglavici pisca Karla Maya, o kome su ovdje snimani čuveni filmovi.

Nekada je područje Općine Jasenice bilo industrijsko rudarske namjene, a danas je to područje
održivog razvoja zaštićenih dijelova prirode i turizma.
Načelnik općine Jasenica: Martin Baričević, predsjednik Udruge općina RH (UORH)

