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Proljetni zamah

N

ačelnica Općine Omišalj, Mirela Ahmetović,
podnijela je vijećnicima izvješće o svojemu
radu u proteklih šest mjeseci. Posebno se
osvrnula na financijsku situaciju pa je tako podsjetila
da je prošla godina završena s ostvarenim viškom od
1,6 milijuna kuna. Kako je rekla, to je golem uspjeh,
osobito ako se promatra u kontekstu naslijeđenoga
višemilijunskoga duga, unatoč kojemu je Općina
spašena od blokade računa. Nova je načelnica, među
ostalim, uspjela priskrbiti i dodatnih pet milijuna kuna
državnoga novca (za sufinanciranje izgradnje vrtića).
Nakon dubinske analize poslovanja Trgovačkoga
društva Pesja nautika d.o.o. u 2012. godini,
Vijeće je zaključilo da je Društvo vođeno neodgovorno i uz kršenje zakonskih propisa zbog čega je na
Skupštini Društva dosadašnji direktor, Tomica Veljačić, razriješen dužnosti, a za privremenog je direktora
imenovan Marko Verbić.
Neki su vrijedni komunalni projekti završeni, neki su
u tijeku, a neki će tek početi. Tako je završena rekonstrukcija Primorske ulice u Njivicama, vrijedna 2,2
milijuna kuna, a nastavljena su višemilijunska ulaganja u Projekt Jadran. Nastavlja se i s katastarskom
izmjerom te izgradnjom dječjega vrtića u Omišlju, ali
uz izmjenu projektne dokumentacije.
Od budućih projekata, koji će se realizirati već dogodine, spomenimo ulaganja u zgradu bivše policijske
postaje koja je, nakon 23 godine, napokon postala
općinsko vlasništvo.
Izdvojimo i inicijativu načelnice Ahmetović povezanu
sa snižavanjem cijene vode za krčka domaćinstva i
privredu. Zasad ta inicijativa nije urodila plodom, ali
će načelnica, kako kaže, i dalje raditi na tome.
U Glasniku donosimo i izvještaj o proslavi Uskrsa,
najvećega katoličkoga blagdana. Proslavljena je i 69.
obljetnica oslobođenja otoka Krka, a najavljujemo i
proslavu 100. obljetnice Prvoga svjetskog rata.
Novosti stižu i iz općinske Turističke zajednice koja je
u proteklome razdoblju, među ostalim, izabrala i nove
članove Skupštine i Vijeća.
Zanimljivih novosti ima i u arheološkom parku Fulfinum-Mirine gdje već neko vrijeme traju arheološka
istraživanja pod vodstvom dr. sc. Morane ČauševićBully.
U proljetnom su zamahu i mnogi mještani općine
Omišalj koji volonterskim akcijama čišćenja okoliša
pridonose uređenosti svojega mjesta.
Na sportskim stranicama ponovno se veselimo
uspjesima omišaljskih rukometašica, rukometaša i
šahista.
O svemu ovome, a i mnogim drugim događanjima,
čitajte u novom Glasniku.
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Promjene u Servisno-uslužnoj zoni Pušća

Unatoč krizi, u SUZ-u Pušća sve više poslovnih subjekata

Općinsko vijeće: jednoglasno do svih odluka

R

adi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa povezanih s
gradnjom građevine za poslovnu i trgovačku namjenu
u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, Općinsko je vijeće na 8.
sjednici, održanoj 24. veljače, usvojilo Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnoga dobra te prijedloge
zaključaka o kupoprodaji nekretnina.
Pojašnjeno, ukida se status javnoga dobra nekretnini oznake
k.č. 1763/4 k.o. Omišalj-Njivice, površine 99 m2 i nekretnini oznake k.č. 1763/5 k.o. Omišalj-Njivice, površine 799 m2,
koje u naravi predstavljaju javni put. Istodobno, na zahtjev

Trgovačkoga društva PODGRA-GORICA d.o.o. iz Velike Gorice koje je uputilo Općini pismo namjere za otkup dijela zemljišta u općinskome vlasništvu u svrhu formiranja neizgrađene građevinske čestice (radi izgradnje trgovačko-uslužnoga centra, tj. poslovne zgrade), Vijeće je donijelo zaključak o
prodaji traženoga zemljišta (k.č. 1763/5 k.o. Omišalj-Njivice) po cijeni od 34,56 eura/m2. Ujedno će Općina od spomenutoga Društva po istoj cijeni otkupiti zemljište na trima katastarskim česticama, površine 718 m2, a u svrhu formiranja
javnoga puta /nerazvrstane ceste.

Nova Odluka o komunalnom doprinosu i
Odluka o javnim priznanjima

O

dluku o komunalnom doprinosu Općinsko vijeće donijelo je u rujnu 2010. godine. Nakon toga uslijedile su tri izmjene Odluke, a o najnovijim izmjenama, koje se odnose
na plaćanje komunalnoga doprinosa (članak 15.), vijećnici su
se očitovali na sjednici Vijeća 24. veljače ove godine. S obzirom da bi prihvaćene izmjene bile četvrte po redu, Vijeće je
usvojilo novu Odluku o komunalnom doprinosu.

Što se Odluke o javnim priznanjima tiče, ona je donijeta još
2006. godine i dosad je također imala tri izmjene. Budući da
je Općinsko vijeće u kolovozu prošle godine donijelo novi
Statut Općine Omišalj i Poslovnik o radu Općinskoga vijeća,
izglasana je nova Odluka, usklađena s navedenim aktima.

Novi koncesionar za prijevoz pokojnika

N

akon što je dosadašnji koncesionar, Građevinsko-komunalni obrt Komunalac, zatvorio obrt i time prije roka
raskinuo ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Omišalj,
u postupku davanja koncesije izabran je novi koncesionar –
SUZA ADRIA d.o.o. iz Kostrene. Ugovor o koncesiji sklopljen

je na razdoblje od dvije godine, a naknada za koncesiju iznosi
60.400,00 kn, tj. 30.200,00 kn na godinu.
Za organiziranje sprovoda stanovnici općine Omišalj trebaju
se javiti u Trgovačko društvo Pesja nautika d.o.o. (kontakt
telefon: 098 431 127), gdje će dobiti sve informacije i upute
povezane s pogrebnim uslugama.
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Pesja nautika d.o.o. zadužena za održavanje
prirodnih javnih površina

Pušća, Lokvica, Štalice) i sve poslovne zone, poput Servisnouslužne zone Pušća, zone Zračne luke te zone rekreacije Lug
i zone kod uvale Blatna. Poslovna zona Kijac u Njivicama pripadala je u II. zonu.
Novi iznosi komunalnoga doprinosa

N

akon što je u ožujku istekao ugovor s Uslužnim obrtom
Palma o obavljanju poslova košenja i orezivanja prirodnih površina, košenja površina uz prometnice i pješačke putove, kao i sanitarnoga orezivanja stabala u parkovima,
ti su poslovi povjereni Trgovačkome društvu Pesja nautika
d.o.o.
Kako bi Pesja mogla obavljati spomenute poslove, na Vijeću je najavljeno novo zapošljavanje (u međuvremenu je to
i ostvareno, tj. zaposlena su tri radnika, jedan stalni i dva
sezonca. S obzirom da su to ljudi s područja općine Omišalj,
doprinos je to i rješavanju nezaposlenosti u općini Omišalj, a
ujedno će se na taj način racionalizirati troškovi održavanja
zelenih površina). Na Vijeću je također najavljeno da će se
nabaviti i odgovarajuće vozilo te alat potreban za orezivanje
i košnju. Sukladno odlučenom, a radi usklađenja, vijećnici
su usvojili i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora.
Istodobno, načelnica je pozvala sve sumještane da uređuju
svoje parcele, sukladno Odluci o komunalnom redu.

Kako poslovni objekti uglavnom moraju imati velike visine
i površine (što zahtijeva poslovna djelatnost koja se u njima
obavlja), ukupni iznos komunalnoga doprinosa za stambene

Što se pak održavanja javnih zelenih površina tiče, ponovno
je najpovoljnija bila ponuda Pirike d.o.o. iz Dramlja s iznosom od 400.916,00 kn (bez PDV-a) te je s njom sklopljen
ugovor do kraja godine.

Novi koeficijenti za obračun plaća općinskih službenika

B

udući da je od 2010. godine, kada je donijeta Odluka o
koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnome odjelu Općine Omišalj, do danas došlo do određenih
promjena u Upravnome odjelu, Vijeće je na prijedlog načelnice usvojilo izmjenu Odluke, prema kojoj je brisano radno
mjesto „savjetnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša“, dok je za radno mjesto „administrativni referent“
utvrđen isti koeficijent kao i za ostale referente u sklopu kvalifikacijskoga ranga broj 11.

Više od milijun kuna za zaštitu i spašavanje

S

pomenimo još da su potkraj 8. sjednice Općinskoga vijeća vijećnici bez rasprave usvojili izvješće o stanju sustava
zaštite i spašavanja na području općine Omišalj te prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj tog sustava u ovoj
godini za što će se iz proračuna osigurati 1.040.865,00 kn.

Najviše sredstava planirano je za vatrogastvo (571.365,00
kn) te za službe i pravne osobe važne za zaštitu i spašavanje
(441.000,00 kn): Crveni križ, turističku ambulantu, Hitnu
pomoć, zimsku službu, spasioce na plažama s Plavom zastavom i sl.

Izmijenjena Odluka o komunalnome doprinosu

J

edinstvena cijena komunalnoga doprinosa od 60 kn/m3
za Servisno-uslužnu zonu Pušća u Omišlju i Poslovnu
zonu Kijac u Njivicama – to je najvažnija novost povezana s izmjenama Odluke o komunalnome doprinosu koje su
vijećnici, po hitnome postupku, usvojili na 9. sjednici Općinskoga vijeća, održanoj 6. ožujka.
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Kako je uvodno pojasnila načelnica, svrha je izmjena potaknuti razvoj maloga poduzetništva na području općine Omišalj. Naime, prema dosadašnjoj Odluci, komunalni se doprinos obračunavao prema cjeniku za pet prostornih zona, od
čega je istom zonom (IV. zona) bilo obuhvaćeno stambeno
područje Omišalj koje se nalazi uz more (Stari grad, Bjanižov,
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prostore znatno se razlikovao od onog za poslovne prostore. Komunalni doprinos u IV. zoni dosad se obračunavao u
iznosu od 80 kn/m3, u V. zoni iznosio je 50 kn/m3, dok je za
gradnju građevina u poslovnoj zoni u Kijcu iznosio čak 130
kn/m3. Pritom valja napomenuti da su u poslovnoj zoni Pušća obveznici koji grade poslovne objekte na zemljištu kupljenom od Općine (zone B i C) bili oslobođeni plaćanja komunalnoga doprinosa jer su ulaganja u izgradnju komunalne
infrastrukture, koja se financira iz komunalnog doprinosa,
bila uračunata u cijenu zemljišta (28eur/m2).

Budući da je Općina oduvijek poticala razvoj gospodarstva i
poduzetništva, usvojene su izmjene Odluke o komunalnom
doprinosu kojima su smanjeni iznosi za komunalni doprinos
u poslovnim zonama, što je na tragu već spomenute ideje da
Općina potiče gospodarski razvoj.

Stanje sigurnosti na području općine Omišalj - dobro

P

rošle je godine na području općine Omišalj policija evidentirala 68 kaznenih djela, što je za 8% manje nego godinu dana ranije i 17% od ukupne mase kaznenih djela,
počinjenih na cijelom otoku Krku.

O detaljima vezanim uz sigurnosnu situaciju, vijećnike je na
10. sjednici Općinskoga vijeća, održanoj 9. travnja, izvijestio
Smiljan Blažević, pomoćnik načelnika Policijske postaje Krk.
Tako je, među ostalim, iznio podatak o 56 kaznenih djela
iz područja općeg kriminaliteta, a najviše ih se odnosilo na
krađe (25) i teške krađe (27). Tijekom 2013. zabilježeno je
i osam kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminaliteta. Također su evidentirana i 32 prekršaja iz Zakona o
prekršajima protiv javnog reda i mira te 69 ostalih prekršaja (osobna iskaznica, prebivalište, nasilje u obitelji i sl.). Što
se pak prometnih nesreća tiče, prošle ih je godine bilo 57 ili
14% manje nego 2012. godine i nije bilo smrtno stradalih
osoba.

Kao i prijašnjih godina, i ove
će godine policija posebnu
pozornost posvetiti suzbijanju međuvršnjačkoga nasilja
i alkoholiziranja maloljetnika, a redovite su i represivne
mjere protiv konzumenata
opojnih droga i maloljetnika
koji se zateknu na javnim površinama nakon 23 sata.

Vijećnici su upozorili na problem neprijavljenih (ilegalnih) stanovnika i remećenje
javnoga reda i mira u ulici
S. Blažević: Situacija je zadovoljavajuća
Homutno pa je policija obećala pojačan nadzor i kontrolu u spomenutoj ulici.

Promjena na čelu Pesje nautike

O

pćina Omišalj angažirala je jednu
vanjsku tvrtku za dubinsku analizu
poslovanja Pesje u 2012. godini. Analiza je, pojasnila je načelnica, pokazala niz
propusta u vođenju Društva.
– Među ostalim, dobit Društva nije bila
103.000,00 kn, kako je prikazano, već
16.000,00 kn. Iznos utrošen na reprezentaciju bio je 67.723,00 kn, od čega je
52.302,00 kn utrošeno na ugošćavanje poslovnih partnera (istovremeno, Općina je
imala 63.052,31 kn ukupne reprezentacije). Navedeno smatramo neprimjerenim, s
obzirom na već tada vrlo tešku egzistenci-

Tomica Veljačić nije dobio
povjerenje nove općinske vlasti
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jalnu situaciju koju su proživljavali naši
stanovnici, osobito zaposlenici DINAPetrokemije. Problem je i što direktora
Pesje nije imenovala Skupština, već je
direktor sam sa sobom potpisao ugovor. Dubinska analiza upozorila je i na
potencijalno nenaplativa potraživanja u
iznosu od 128.000,00 kn među kojima je
i nekoliko dužnika koji uzastopce duguju relativno visoke iznose za vezove. Također je upozoreno na praksu plaćanja
računa bez odobrenja, tj. potpisa direktora. Prema našem mišljenju, prevelika
su bila i izdvajanja i za loko-vožnju (cca
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1.000,00 kn na mjesec), a neprimjereno se trošilo i na mobitele, za koje je izdvojeno 10.000,00 kn, kao i na telefonske račune iz inozemstva, za vrijeme godišnjega odmora. Posebno
nas je zasmetalo ugošćavanje najvećih dobavljača u najboljim objektima, umjesto da su dobavljači na neki način pokazali zahvalnost za sklopljen posao, napomenula je načelnica.
Na sjednici Vijeća bio je i direktor Tomica Veljačić koji je potom pojasnio svoje poslovne odluke i poteze te odgovarao na
brojna pitanja vijećnika (nerealno iskazivanje dobiti, nevođenje inventarnih brojeva, nepokrivenost računa odgovarajućim aktima, previsoki (neopravdani) troškovi poslovanja
i sl.). – Ja sam 15 godina na čelu ove tvrtke i svake godine
bilježili smo rast prometa i povećanje zaposlenih. Nikome nismo ništa dužni, poslujemo uspješno. No, ako vi odlučite da
to nije dovoljno, moj mandat vam je na raspolaganju, rekao
je Veljačić.
Nakon duge rasprave, Vijeće je zaključilo da je vođenje Pesja
nautike na način kršenja zakonskih propisa i neodgovornoga
upravljanja financijama nedopustivo te je izglasalo preporuku kojom se Skupštini Društva sugerira da provede razrješenje dosadašnje Uprave (direktora) i izbor nove.
Vijeće je usvojilo i Odluku o izmjenama i dopunama Izjave
o usklađenju organizacije, poslovanja i upravljanja Pesjom
nautikom. Svrha je usvojenih izmjena bolje funkcioniranje
tijela Društva pa će tako, prema novoj Odluci, ubuduće Skup-

Marko Verbić – novi direktor
Skupština Pesje održana je 15. travnja.
Članovima Skupštine
također je podnijeto
izvješće o činjeničnim
nalazima za Pesja nautiku nakon čega je
većinom glasova (od
pet članova Skupštine,
na sjednici ih je bilo
četvero, od kojih su
trojica bila ZA, a jedan
SUZDRŽAN) donesena
M. Verbić
odluka o razrješenju
dosadašnjega direktora, Tomice Veljačića, koji je imenovan voditeljem komunalne službe. Na novu dužnost stupit
će 1. lipnja. Istodobno, za novoga direktora imenovan je
Marko Verbić i to za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca
ove godine.
ština Pesje imati samo jednoga člana, što će pojednostaviti i
ubrzati operativnost toga tijela.

Izvršenje Proračuna za 2013. godinu
- Izvršenje Proračuna za 2013. godinu
smatramo vrlo dobrim jer smo u samo
šest mjeseci na vlasti uspjeli pokriti
proračunski manjak od gotovo četiri i
pol milijuna kuna. Istodobno, obveze
Općine Omišalj na kraju 2013. godine
bile su manje za 50% u odnosu na godinu dana ranije, rekla je načelnica.

Podsjetimo, Proračun za 2013. godinu
(za vrijeme bivše vlasti) planiran je
u iznosu od 37 milijuna kuna, a istovremeno je planirano i zaduženje za
4.250.000,00 kuna. Prve izmjene i dopune Proračuna usvojene su u rujnu
2013., kada je Proračun smanjen na
32,3 milijuna kuna (plan nove vlasti je
predvidio velike uštede i rekao „NE“ zaduženju Općine koje je planirala bivša
vlast), a Drugim izmjenama i dopunama, usvojenim u prosincu, taj je iznos
korigiran na 28,7 milijuna kuna. Godina je završena s ostvarenih 32,2 milijuna kuna prihoda/primitaka, ali su zbog
prenesenoga manjka iz 2012. godine
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Izvješće načelnice za drugo
polugodište 2013.

S

Ipak, podsjetila je da je prošla godina
završena s ostvarenim viškom od 1,6
milijuna kuna. Od investicijskih projekata spomenula je dovršetak radova na
Primorskoj cesti u Njivicama, nastavak
izgradnje dječjega vrtića u Omišlju (uz
izmjenu projektne dokumentacije), kao
i nastavak radova na Projektu Jadran i
katastarskoj izmjeri. – Spomenula bih i
prijave naših projekata za financiranje
iz EU fondova (tri projekta), a važna je
i činjenica da smo napokon stekli vlasništvo nad zemljištem i zgradom bivše

(4,3 milijuna kuna), stvarni prihodi/
primici iznosili 27,9 milijuna kuna.
Najviše prihoda (13,9 milijuna kuna)
ostvareno je od poreza, što je 28% više
nego 2012. godine.
Bez rasprave, Vijećnici su usvojili i izvješće o izvršenju prošlogodišnjega
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financijskoga plana Centra za kulturu
Općine Omišalj, u likvidaciji (podsjetimo, Vijeće je u listopadu prošle godine
donijelo odluku o prestanku rada Centra), kao i prijedlog I. izmjena i dopuna financijskoga plana Centra za 2013.
godinu.

M. Ahmetović: U samo šest mjeseci
postignuto i više nego što se činilo mogućim
policijske postaje na Pušći, košarkaškim igralištem i parkiralištem u naselju
Bjanižov te da je obustavljena prodaja
zemljišta u naselju Peharček u Njivicama, napomenula je načelnica.

Vijećnici su prihvatili izvješće uz zatraženu dopunu/pojašnjenje iz kojega će
biti vidljivo da je, uz spašavanje Općine
od blokade računa zbog duga (više od
dva milijuna kuna), nova načelnica Općini, među ostalim, priskrbila dodatnih
pet milijuna kuna državnoga novca (za
sufinanciranje izgradnje vrtića).

Prve izmjene i dopune Proračuna za 2014.
– povećanje za tri milijuna kuna

U
Izvršenje Proračuna vijećnici ocijenili dobrim

Osvrnula se i na svoj rad u raznim tijelima (skupštinama Pesje nautike, TZ-a
otoka Krka, Ponikava, Radija OK, LAGa otoka Krka, Žičara Učka, Zračne luke
Rijeka, kao i u Koordinaciji (grado)načelnika otoka Krka). Od preuzimanja
vlasti, podsjetila je načelnica, Općinu
su posjetili najviši državni i regionalni dužnosnici, a u kontaktima s predstavnicima državnih tijela, načelnica je
postigla mnoge, za Općinu vrlo korisne
dogovore.

ukladno zakonskim obvezama, načelnica je Vijeću podnijela izvješće
o radu za drugo polugodište 2013.
godine. Kako je napomenula, izvješće
nije detaljno jer načelnica svaki mjesec
izvješćuje sumještane o svim važnijim
događajima, projektima i radnim aktivnostima putem svojega Informatora.

svojene su I. izmjene i dopune
ovogodišnjega općinskoga Proračuna. S dosadašnjih 32,2 milijuna kuna, Proračun je povećan na 35,3
milijuna kuna. Na izmjenu Proračuna
najvećim je dijelom utjecalo povećanje
vrijednosti kapitalnog projekta – izgradnja dječjega vrtića u Omišlju te izgradnja trgovačkoga centra u poslovnoj
zoni Pušća.

Na 10., maratonskoj (četverosatnoj)
sjednici Općinskoga vijeća doneseno je
još nekoliko važnih odluka. Među ostalim, Odluka o raspisivanju izbora za
članove vijeća mjesnih odbora Omišlja
i Njivica za 18. svibnja, dok će se izbori za Europski parlament, podsjetimo,
održati 25. svibnja.

Usvojen je i prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama kojom se uređuje korištenje, upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih
cesta na području općine Omišalj, kao i
nadzor i mjere zaštite tih cesta.
Za prošlu godinu utvrđeno je uredno
gospodarenje otpadom, a u cilju sprečavanja nastajanja „divljih odlagališta“
građevinskoga otpada, Općina će, kad
se steknu uvjeti, lokalitet Gromašica
predati na upravljanje Pesji nautici, a
radi pojačane kontrole terena postavit
će se i kamere te provoditi pojačani inspekcijski nadzori terena.

Spomenimo i Odluku o visini novčanog iznosa koji će se izdvajati za javna
općinska priznanja. Tako će novčana
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nagrada za životno djelo odsad iznositi 5.000,00 kn (dosad je iznosila pet
prosječnih neto plaća zaposlenih na
području RH u protekloj godini), dok je
za godišnju nagradu utvrđen iznos od
1.000,00 kn (dosad su to bile dvije prosječne neto plaće).
Naposljetku kažimo da je na zahtjev
DINA-e, a sukladno zakonu, Općina za
nešto više od 50% umanjila potraživanja prema tom poslovnom subjektu s
osnova komunalne naknade za 2013.
godinu. Umjesto 1,7 milijuna kuna, potraživanja sada iznose nešto manje od
802 tisuće kuna, a odnose se na razdoblje od 1. ožujka do 31. prosinca prošle
godine.
V.R.T.
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Višemilijunska ulaganja u Projekt Jadran

P

rojekt Jadran – izgradnja kanalizacijskih sustava u Omišlju i Njivicama, u punom je jeku. U Omišlju je
završena gradnja obalnoga kolektora
od uvale Večja do Pesje s dvije crpne
stanice i sigurnosnim preljevima (kod
Vile Lovorke i u luci Pesja) te tlačnim
vodom od Pesje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Uz navedene
radove, Općina Omišalj je zamijenila
dotrajale vodove javne rasvjete te će se
u uvali Pesja omogućiti ukidanje zračne mreže. Radove vrijedne 7,5 milijuna
kuna izveo je GP Krk d.o.o. - Uskoro se
očekuje gradnja samog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ispustom,
što je investicija od dodatnih 14 milijuna kuna. Završetkom tih radova stvoriti
će se preduvjeti za nastavak gradnje
kanalizacijske mreže u staroj jezgri
Omišlja te mogućnosti priključenja ulica Kančinar, Pod kačini, Buč, ulice Riva
pape Ivana Pavla II i Zagradi, odnosno
onih ulica koje se dosad nisu mogle
priključiti, na postojeći kolektor ulice
Pod orišina i Večja, pojašnjava Nataša
Domišljanović, voditeljica općinskoga
Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
U Njivicama je pak obalni kolektor izgrađen prije nekoliko godina te se sada
izvode radovi na izgradnji pristupne

Podsjetimo, radovi na uređenju Primorske ulice počeli su još potkraj
2012. godine rekonstrukcijom vodovoda od kružnoga toka do Hotela Beli
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Ukupna vrijednost radova iznosi nešto
manje od 2,2 milijuna kuna, od čega je
Općina Omišalj osigurala 762 tisuće
kuna. Dodatnih 320 tisuća kuna uloženo je u rekonstrukciju vodovodne mre-

že u Primorskoj ulici. Taj dio investicije
većim je dijelom financiralo Komunalno društvo Ponikve voda, Hoteli Njivice
osigurali su 100 tisuća, a Općina Omišalj 80 tisuća kuna.
Održavanje nogostupa i sustava oborinskih voda ubuduće će biti obveza
Općine, dok će Županijska uprava za
ceste biti odgovorna za održavanje kolnika.

N

ceste uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Grubi radovi na izgradnji prometnice su završeni, a nastaviti će se po
izgradnji uređaja i ispusta na Ćufu. Uređaj je projektiran kao zajednički s Općinom Malinska- Dubašnica. Vrijednost
radova je 15 milijuna kuna, od čega Općina Omišalj financira 32%, a Općina
Malinska-Dubašnica 68%. Završetkom
radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i ispustu stvoriti će se pre-

Kružni tok smanjit će dosadašnje prometno opterećenje

U

kamik, a nastavljeni početkom 2013.
godine izgradnjom kružnoga raskrižja.
Nakon prošlogodišnje sezone, u drugoj
fazi realizacije tog projekta, uređena
su parkirališta, te sustav oborinske odvodnje iznad Plave terase.

Zgrada bivše policijske postaje u Omišlju
napokon pripala Općini
duvjeti za gradnju kanalizacijske mreže
Rosulja, ističe Domišljanović.

Financiranje ove investicije zasad se
najvećim dijelom pokriva iz naknade
za razvoj koju plaćaju građani, uz sufinanciranje Općine Omišalj, te manjim
dijelom iz sredstava mjerodavnoga ministarstva i Hrvatskih voda.

					
				

Primorska ulica spremna za sezonu
– uloženo 2,2 milijuna kuna

oči početka turističke sezone, čak
i prije ugovorenoga roka, završeni
su radovi na uređenju Primorske
ulice u Njivicama. U sklopu temeljite

upotpunjeno novom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Važan „detalj“ jest i uređenje 40-ak novih parkirnih mjesta što je jedan od preduvjeta
za realizaciju planiranoga zatvaranja
Ribarske obale za promet tijekom ljetne sezone.

rekonstrukcije, detaljno je obnovljen
kolnik i nogostup, a izgrađeno je i kružno raskrižje na spoju Primorske ulice
s ulicom Draga što će znatno olakšati
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Uređeno je i 40-ak novih parkirnih mjesta
protočnost prometa već tijekom ovoljetnih gužvi. Uz potrebne popratne
infrastrukturne radove, izgrađen je
i kolektor oborinskih voda, a sve je

akon 23 godine, zgrada bivše policijske postaje na ulazu u Omišalj
napokon je u vlasništvu Općine Omišalj. Postupak stjecanja prava
vlasništva trajao je od 1991. godine,
a uspješno je priveden kraju u veljači ove godine kada je nova općinska
vlast intenzivirala aktivnosti vezane
uz taj predmet koje su na kraju dovele
do uspješnoga ishoda. Zgrada i okolno
zemljište ukupne površine od 4.218 četvornih metara od 27. veljače i formalno je u općinskome vlasništvu.

- Veseli me postignuti uspjeh, ali moram reći da je cijeli postupak mogao
biti završen i mnogo ranije, da je bivša
općinska vlast odgovornije i kvalitetnije pristupila rješavanju tog problema.
Da se on ranije riješio, to je mogao biti
dječji vrtić, što bi Općinu mnogo manje
koštalo od sadašnjega projekta vrtića,
a i lokacija za vrtić je mnogo povoljnija
(veće dvorište i, što je još važnije, kvalitetniji prometni pristup) od sadašnje.
Bilo kako bilo, cilj je postignut – osigurali smo Omišljanima društveni dom.
Sada slijedi sveobuhvatna sanacija
zgrade, a sredstva za taj zahtjevan posao nastojat ćemo predvidjeti u općinskome proračunu za sljedeću godinu.
Istodobno, otvorit ćemo javnu raspravu o tome tko će i pod kojim uvjetima
koristiti društveni dom. U tom smislu
svoju će priliku dobiti i općinske udruge koje će trebati osmisliti projekte na
temelju kojih će se kandidirati za dobivanje prostora na korištenje, rekla je
načelnica te još jednom izrazila zadovoljstvo postignutim uspjehom.

Uz DVD Njivice, u bivšoj policijskoj postaji dom će naći i druge općinske udruge

Dug put do vlasništva
Sukladno Zakonu o društvenom vlasništvu, prvi vlasnik zgrade bila je bivša
Općina Krk koja je i izgradila policijsku postaju. Zemljište na kojem je izgrađena
zgrada u međuvremenu je proglašeno poljoprivrednim pa je 2002. godine
Republika Hrvatska zatražila da se, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu,
upiše kao vlasnik. Istodobno, i Općina Omišalj zatražila je uknjižbu kao lokalna
samouprava na čijem se području nekretnina nalazi, ali je to Županijski sud odbio
jer je uvažio žalbu DORH-a, čime se Republika Hrvatska upisala kao vlasnik.
Potkraj 2012. godine, na temelju Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH,
bivša općinska vlast od Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO)
zatražila je da Općini dodijeli tu nekretninu. U tom smislu pokrenut je i postupak,
ali je ubrzo obustavljen zbog nepotpune dokumentacije. Nakon prošlogodišnjih
lokalnih izbora, nova općinska vlast, sa svrhom zaštite općinskih interesa i
imovine, obnavlja pregovore s AUDIO-om i Ministarstvom unutarnjih poslova
čiji su predstavnici početkom ove godine bili u Omišlju. Tada je s pomoćnikom
ministra dogovoreno da Općina izradi elaborat sanacije te ga, zajedno sa
zahtjevom za dodjelom nekretnine, dostavi MUP-u. To je i učinjeno te je potkraj
veljače zgrada napokon postala vlasništvo Općine Omišalj.

GLASNIK OPĆINE OMIŠALJ
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IZ UREDA NAČELNICE

Izabran prinudni upravitelj

S

ukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Statutu Općine Omišalj,
od 20. veljače na snazi je odluka načelnice Općine Omišalj o postavljanju prinudnog upravitelja. Temeljem provedenoga natječaja, Trgovačkome društvu
M-upravljanje d.o.o. iz Kornića povjeravaju se na prinudno upravljanje zgrade
na području općine Omišalj, a takvih je
pedesetak, čiji suvlasnici nisu sami iza-

brali upravitelja i tako osigurali upravljanje nekretninom.

Prinudni upravitelj obavljat će samo
najhitnije i najvažnije poslove, kao što
su: naplata sredstava pričuve nekretnine (u iznosu od 2,70 kn/m2 posebnoga dijela nekretnine na mjesec), hitni
popravci zajedničkih dijelova i uređaja
nekretnine te osiguranje nekretnine
od osnovnih opasnosti i šteta. Te će
poslove prinudni upravitelj obavljati

dok suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom ugovornim odnosima,
sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima. Naknada prinudnom upravitelju iznosi 0,49 kn/m2
posebnog dijela nekretnine na mjesec
(uvećano za PDV).

„Vodena“ nedoumica: zašto Krčani plaćaju
najvišu fiksnu naknadu u Hrvatskoj?

Suvlasnici zgrada s prinudnim upraviteljem sve dodatne informacije mogu
dobiti u poslovnici M-upravljanja d.o.o.
u Krku, na broj telefona 604 119.
					
				

Ukida se naknada za malo dostavno vozilo

J

oš jedna hvalevrijedna novost stiže iz Općine. Ukinuta je naknada
za usluge opskrbe (dostave) malim
dostavnim vozilom u pješačkim zonama i zonama smirenog prometa na
području općine Omišalj, koje obavlja
Pesja-nautika d.o.o. Podsjetimo, prema dosadašnjoj odluci, koja je bila na
snazi od 2010. godine, korisnici usluge

trebali su plaćati naknadu u iznosu od
20,00 kn po jednoj turi, ukoliko se dostava obavljala izvan radnoga vremena
propisanog Odlukom. Što se vremena
opskrbe, odnosno korištenja spomenute usluge tiče, ono ostaje isto kao što je
bilo određeno dosadašnjom Odlukom.

U Općini troje novih zaposlenika

K

oristeći Vladine mjere aktivne politike zapošljavanja, Općina Omišalj
u svoje redove dobiva troje mladih
zaposlenika. Riječ je o mještanima Općine, od kojih je dvoje iz Omišlja, a jedan iz Njivica. Oni će godinu dana raditi
u Općini, zahvaljujući upravo Vladinom

projektu zapošljavanja bez zasnivanja
radnoga odnosa, a za svoj će rad od Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje primati naknadu od 1.600 kuna na mjesec. Mlade će snage raditi u Odsjeku za
prosvjetu, kulturu, informiranje i sport,
Odsjeku za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
odnosno Odsjeku za proračun i financije u kojima će odraditi svoj jednogodišnji pripravnički staž, tj. stručno osposobljavanje.

Nove internetske stranice
Općine Omišalj

O

d 28. travnja Općina Omišalj ima
nove službene internetske stranice. Stranice su redizajnirane te su
sada preglednije i jednostavnije za korištenje, s pouzdanijim poslužiteljem.
Stranice je izradila tvrtka Nove vibracije
iz Splita koja ih je ujedno prilagodila i
za korištenje putem tzv. „pametnih“
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telefona. Nove internetske stranice
ubuduće će održavati sami djelatnici
Općine Omišalj što će pridonijeti njihovom pravodobnom ažuriranju. Dobro
je znati i to da su stranice povezane s
općinskim info-punktom na Prikeštelu
čime je i taj sadržaj dobio na atraktivnosti.
					
V.R.T.
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Ahmetović: Specifikacija računa ukazuje na visoke fiksne naknade

P

rema mišljenju Državnoga ureda
za reviziju, iznesenom u veljači, u
samo pet komunalnih društava, od
njih ukupno 123 u Hrvatskoj, ispravno
se obračunava cijena vode. Među tih
pet nisu krčke Ponikve. Ta je činjenica
potaknula načelnicu Općine Omišalj
da zatraži hitno očitovanje direktora
Ponikava o (ne)ispravnosti obračuna
cijene vode te je zatražila da se fiksna
naknada smanji za 25%, tj. da se uskladi s prosječnom fiksnom naknadom u
Hrvatskoj za ovu godinu, kao i da se
ona ubuduće ne može promijeniti bez
suglasnosti Skupštine.

- Direktor Ponikava, Frane Mrakovčić,
očitovao se na moj zahtjev, ali ne mogu
reći da sam zadovoljna dobivenim pojašnjenjima. Smatram da se najveća
fiksna naknada za vodu u državi (48,00
kn) ne može opravdavati argumentom
da bi njezino smanjivanje dovelo do
povećanja varijabilne cijene (što bi išlo
na štetu stalnih stanovnika koji bi tada
plaćali još veću cijenu, za razliku od vikendaša) jer je otok Krk najnaseljeniji
otok i to upravo stalnim stanovnicima.
Isto tako ne stoji ni argument kojim se
visoki iznos fiksne naknade opravdava
fiksnim troškovima (očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka, obračuni,
dostave računa i sl.) jer i u zgradama
s više korisnika i jednim vodomjerom
Ponikve svakom domaćinstvu zaračunavaju fiksnu naknadu u maksimalnom
iznosu od 48,00 kn. Ne stoji ni argu-

ment da su velike razlike između ljetne i zimske potrošnje jer su po otoku
izgrađene vodospreme koje služe kao
akumulacije iz kojih se u vršnim opterećenjima voda jednostavno distribuira u pojedino naselje, a u prilog skupe
fiksne naknade ne ide ni podatak da
krčka vodoopskrba ima svega 20%
gubitaka vode, dok je u većini drugih
društava taj gubitak 40%, pojašnjava
Ahmetović.

Načelnica je također zatražila da Skupština Ponikava donese odluku o smanjenju varijabilne cijene vodoopskrbe
i odvodnje za privredu i to za 15%, s
primjenom od 1. ožujka ove godine, te
za još 10%, s primjenom od 1. siječnja
2015. godine. Kako navodi načelnica, i
nakon tih smanjenja varijabilne cijene
vode, tvrtka Ponikve voda d.o.o. ostat će
najskuplji distributer vode za privredu
u okruženju. - Ponikve voda d.o.o. privredi naplaćuje 10,50 kn za m3 vode. Na
ime odvodnje naplaćuju 6,20 kuna što
je oko 30% skuplje od ostalih u okruženju. Time otočna poduzeća, uključujući hotele i kampove, plaćaju 16,70 kn
samo varijabilnoga dijela troška po m3
što znatno utječe na njihovu konkurentnost. To smatram neprihvatljivim, s
obzirom na opću gospodarsku situaciju i zato sam pokrenula ovu inicijativu.
- Moj je cilj da ljudi znaju zašto plaćaju
tih 48,00 kn, a razlog tomu sigurno nije
razvoj infrastrukture jer se ona plaća
iz drugih izvora („naknade za razvoj“).
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Ne želim izazvati nikakvu revoluciju i
u tom kontekstu želim naglasiti da direktora Mrakovčića smatram iznimno
sposobnim direktorom i da nema njega, mi ne bismo imali ovakvo kvalitetno
komunalno društvo, niti bismo imali
ovako razvijenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Štoviše, trenutačno ne vidim nikoga tko bi ga mogao optimalno
zamijeniti. Ipak, imam namjeru i dalje
postavljati pitanja i ukazivati na eventualne propuste, kaže načelnica.

O prijedlozima načelnice Ahmetović
raspravljalo se na sjednici Skupštine
Ponikava, održanoj 17. veljače, kao i
na posebnoj tematskoj sjednici Skupštine, održanoj u ožujku, kada je direktor Mrakovčić detaljno pojasnio
model izračuna cijene vode. Također je
potvrdio da je točno da Krčani plaćaju
najvišu fiksnu naknadu, ali je isto tako
rekao da plaćaju i najnižu naknadu za
varijabilni dio, tj. za svaki potrošeni kubik vode, pa kada se sve to zbroji, pojasnio je Mrakovčić, cijena vode na Krku
manja je od one na, primjerice, Cresu,
Rabu, u Opatiji ili Novom Vinodolskom.
Zbog kompleksnosti teme, i nakon dviju sjednica Skupština, i dalje postoje
argumenti „za“ i „protiv“ sadašnjeg modela izračuna cijene vode pa načelnica
Ahmetović ističe da će i dalje raditi na
tome da se postigne smanjenje cijene
vode tj. fiksne naknade, kao i cijene odvodnje za privredu.
V.R.T.
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Proslavljena 69. obljetnica
oslobođenja otoka Krka
V

vinskog rata otoka Krka Zdenko Petrak
podsjetio je na sadašnju situaciju i podijeljenost koja je zavladala te pozvao
svih na zajedništvo i slogu. – Ako se
moje domoljublje mjeri količinom mržnje prema nekome drugome, onda ja
nisam domoljub. Ja mogu svoje voljeti,
ali nije normalno da tuđe mrzim, omalovažavam, vrijeđam i pokušavam na

ečer uoči spomendana na veliku
pobjedu antifašističkoga pokreta i
NOB-a, 16. travnja na trgu Prikešte
u Omišlju održana je središnja svečanost proslave dana slobode za sve Krčane. Brojni okupljeni otočani, (grado)
načelnici svih otočnih mjesta i njihovi
uzvanici, među kojima su bili predsjednik Skupštine PGŽ-a Erik Fabijanić,
predstavnici Saveza udruga antifašističkih boraca i antifašista PGŽ-a i podružnica iz Liburnije, Gorskoga kotara
i Bakra, prisjetili su se svih onih koji su
dali svoje živote prije 69 godina da bi
Krčani danas mogli uživati u slobodi.

Darko Fanuko

- Oslobođenje otoka Krka imalo je veliku vojnu i političku važnost. Uništenjem neprijateljskih snaga na ovom

U kulturno-umjetničkom dijelu sudjelovali su članovi KUD-a Ive Jurjević,

U

otoku slomljen je ključ neprijateljske
obrane na cijelom našem dijelu Jadrana. Izvorište pobjede treba tražiti
prvenstveno u domoljubnom antifašističkom i antinacističkom raspoloženju
stanovništva, što je bilo jedinstveno u
otporu i napkon izvojevalo slom fašizma kao ideologije i političkog sustava,
istaknula je Mirela Ahmetović, načelnica Općine Omišalj koja je, uz UABiA
otoka Krka, organizator ovogodišnje
središnje proslave.
Osvrnuvši se na prošlost, slobodu stečenu Narodnooslobodilačkim pokretom, a obranjenu u Domovinskom ratu,
predsjednik Udruge veterana Domo-

organizaciji Općine Omišalj te uz
potporu Povijesne udruge otoka
Krka, u Omišlju će se 28. lipnja
održati znanstveni skup Stogodišnjica
Prvoga svjetskog rata. Kako naglašava
Nikola Brozić, predsjednik Organizacijskoga odbora, cilj je skupa rasvijetliti dosad nepoznate detalje o Prvome
svjetskome ratu te povezati znanstvenike koji se bave tom temom. – Riječ je
o interdisciplinarnom, međunarodnom
skupu jer će se temi Prvoga svjetskoga
rata pristupiti s više aspekata: povijesnog, vojnog, kulturnog, crkvenog,
demografskog i sl. U znanstveni skup
uključene su institucije: HAZU (Zavod
za povijesne i društvene znanosti u Rijeci), Filozofski fakultet u Rijeci i Zagrebu te već spomenuto Povijesno društvo
otoka Krka. Na skupu će sudjelovati 15
znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva,
a među ostalima svoja će predavanja
predočiti: Jevgenij Paščenko, Franjo
Velčić, Anton Bozanić, Budislav Vukas
ml., Marko Medved, Milan Radić, Darko Dukovski, Filip Hameršak, Maja Po-

zultat te znanstvene inicijative bit će
i posebno izdanje Krčkoga zbornika, u
cijelosti posvećeno vrijednoj obljetnici,
u kojemu će se naći i izlaganja sa znanstvenoga skupa.

N. Brozić: Desetak članova Organizacijskoga
odbora volonterski se uključilo u organizaciju
ovoga vrijednoga znanstvenog skupa
lić, Tomislav Galović, Žarko Puhovski
i drugi. Svi će oni, na temelju arhivske
građe i relevantne domaće i strane literature, analizirati i interpretirati proučavano, pojašnjava Brozić te dodaje
da skup neće biti samo prigodničarski,
već će dati novi, znanstveno utemeljen
pogled na Prvi svjetski rat, s osobitim
osvrtom na hrvatske krajeve, posebno Primorsko-goransku županiju. Re-

12

GLASNIK OPĆINE OMIŠALJ

Polaganjem vijenca i paljenjem svijeće
odana počast palim Omišljanima

Program skupa obogaćen je razgledavanjem Arheološkoga parka Fulfinum
-Mirine gdje će organizator dijeliti „vojničku“ večeru (300 porcija „vojničkoga“ graha), a sve će upotpuniti nastup
klape Bunari iz Vodica i omišaljske klape Mažurana.

- Skup će pratiti studenti Odsjeka za
povijest riječkoga Filozofskoga fakulteta, a ovom prilikom pozivamo i sve
zainteresirane stanovnike naše općine,
kao i cijeloga otoka Krka, a i šire, da 28.
lipnja dođu u Hotel Adriatic i poslušaju
zanimljiva predavanja te nam se pridruže i na Mirinama, kaže Brozić.
Naposljetku dodajmo da su pokrovitelji skupa Primorsko-goranska županija
i krčke jedinice lokalne samouprave.
					
V.R.T.
		

Predstavljena knjiga Otok Krk i Domovinski rat, neispričana povijest

U

Malinskoj je 10. svibnja predstavljena knjiga Otok Krk i Domovinski rat,
neispričana povijest čiji je autor Željko Drinjak. Nakon pozdravne riječi
domaćina - načelnika Općine Malinska - Dubašnica, Roberta Antona Kraljića,
i odavanja počasti poginulima u Domovinskome ratu, o knjizi su govorili:
Franjo Butorac, predstavnik nakladnika - Izdavačke kuće Kvarner, Milan
Radić, predstavnik Povijesne udruge otoka Krka (u čijoj je ediciji, kao posebno
izdanje Krčkoga zbornika, knjiga tiskana), akademik Petar Strčić te sam autor.
Svi su se složili da je riječ o iznimno ambicioznom projektu autora koji nije
profesionalni povjesničar, ali je u proteklih pet godina, koliko je knjiga
nastajala, iznimnim trudom i zalaganjem uspio dati sveobuhvatan prikaz
događanja povezanih s Domovinskim ratom i otokom Krkom.
O vrijednosti i znanstvenom dosegu knjige govore i recenzije umirovljenih
generala Antuna Tusa i Frane Primorca.

Mirela Ahmetović

Otvoreno kazalište Omišalj i učenici PŠ
Omišalj, a po završetku svečanosti načelnica Ahmetović, predsjednik UABiA
otoka Krka i predsjednik omišaljske
podružnice Petar Kedžo položili su vijenac i upalili svijeću u spomen-parku
Sveti Mikul svim palim borcima, kako
u Drugom svjetskom tako i u Domovinskom ratu.
E.Č.
				

Najavljujemo: 100. obljetnica Prvoga svjetskog rata

Središnja svečanost u Omišlju
U kratkom prisjećaju na te ratne godine, sve poduzete akcije i borbe u otočnim mjestima 17. travnja 1945., predsjednik Udruge antifašističkih boraca i
antifašista (UABiA) otoka Krka Darko
Fanuko istaknuo je da je otok Krk prošao kroz krvavi vihor NOB-a, a otočne
su žrtve bile prevelike: 539 otočana
dalo je svoj život za slobodu; najmlađi borac imao je tek 11 godina, dok su
najstarijem bile 82. U oslobađanju je
sudjelovalo 3.900 boraca NOB-a, a toga
je dana slobodu životom platilo njih 17.

bilo koji način uništiti, naglasio je Petrak, pozvavši sve generacije da ulože
trud u borbu za budućnost, u poboljšanje međuljudskih odnosa, smanjenje
podjela i veličanje istinskoga domoljublja.

Predstavljanje knjige pratili su mnogobrojni sudionici Domovinskoga rata,
rodbina poginulih branitelja te predstavnici crkvene i svjetovne vlasti, a sve
je obogaćeno osebujnim muziciranjem Kvarteta Veljak.

Predstavljanje u Hotelu Malin
Potporu projektu dala je i Općina Omišalj koja ga je sufinancirala s 10.000
kuna.
V.R.T.
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Najveći katolički blagdan - Uskrs
proslavljen i u općini Omišalj

Humanitarna uskrsna izložba keramičara

Mnogobrojnim stanovnicima općine
Omišalj kiša nije omela Uskrsni doručak
doručak održan je u organizaciji Mjesnog odbora Omišalj,
čiji su članovi, zajedno s općinskom načelnicom Mirelom
Ahmetović, uz prepun stol nasmiješenih lica dočekali svoje
sugrađane.

Svečana sveta misa u Omišlju…

I

ove je godine u općini Omišalj već tradicionalno proslavljen najveći blagdan kršćanstva, dan uskrsnuća Isusa Krista. Kao i uvijek, središnji je dio slavlja bila svečana jutarnja
sveta misa na sam Uskrs koju je u Omišlju predvodio omišaljski župnik, dr. Anton Bozanić. Misi je prisustvovao velik broj
vjernika, a župnik im je, nakon pročitane biskupove uskrsne
čestitke, zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs. - Živimo s vjerom u uskrslog Isusa, on će nam dati snage za život. U Svetom
se pismu 365 puta spominje: „Ne bojte se!“ Nemojte gubiti
vjeru i nadu, već sve svoje muke podijelite s Isusom, jer on je
sve nadvladao, poručio je vlč. Bozanić.

Misno slavlje u Njivicama uljepšao dubašljanski zbor

vlč. Nikola Ilijić predvodio je svetu misu na Uskrsni ponedjeljak

Uskrsni doručak

Kako običaji nalažu, i u Njivicama su se vjernici prvo okupili
oko euharistijskoga, a potom se nastavili družiti za blagdanskim stolom. Toga je dana u Njivicama misno slavlje animirao crkveni zbor iz Dubašnice koji je po završetku održao i
kratki koncert u crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije.

Uskrsni doručak u Njivicama

Na najveći kršćanski blagdan brojni su se vjernici okupili i
u župnoj crkvi u Njivicama gdje je također održano svečano
misno slavlje, a sveta misa na sam Vazam služena je i u Društvenom centru Kijac u organizaciji Udruge Obitelj za mlade.
– Svjetlo Uskrsloga Isusa nek’ obasja vaša srca, vaše obitelji i
vaše domove te vas ispuni mirom i radošću, poželio je svojim
vjernicima njivički župnik, vlč. Božidar Volarić.
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Mjesni odbor Općine Omišalj Uskrsnim je
doručkom obradovao svoje sugrađane
Nakon svete mise, na Uskrsni je ponedjeljak već tradicionalno održan Uskrsni doručak, no, zbog loših vremenskih uvjeta, ove su se godine stanovnici Omišlja okupili u općinskoj
vijećnici, a ne na Placi, kako to inače biva. Uz mladi luk i jaja,
ove je godine uskrsni stol krasila i šunka u tijestu. Uskrsni
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Članovi keramičke radionice koja djeluje pri Društvu za poljepšavanje Omišlja još su jednom pokazali veliko srce i skrb
za potrebite, ali i svoj veliki umjetnički talent. Kao i prethodnih godina, u sklopu uskrsnih događanja u omišaljskoj
Galeriji Lapidarij priredili su izložbu svojih radova na temu
Uskrsa, a sav prihod ostvaren prodajom stotinjak izloženih
eksponata uplaćen je za potrebite na području općine Omišalj. Izložba, koja je bila otvorena svakodnevno od 10. do 27.
travnja, naišla je na veliku potporu mještana, a kako su cijene
bile zaista prihvatljive, ni kupaca nije nedostajalo. Keramičke
pisanice, pilići i zečići mogli su se nabaviti već za simboličnih
pet kuna pa su unikatni ručni radovi Jadranke Brusić, Gordane Deiuri, Vere Dujmović, Anđele Đapo, Vilme Jelavić, Dragana Nišlera i Olgice Šormaz ukrasili mnoge domove.
K.Č. i E. Č.

Nagrađeni likovni radovi
Lovre Drpića i Leona Jazavca
Ured za pastoral braka i obitelji
Biskupije Krk potkraj je ožujka
raspisao nagradni natječaj za
najbolje literarne i likovne radove
učenika osnovnih i srednjih škola te
djece predškolske dobi na području
Biskupije Krk, u povodu prvoga
Biskupijskog susreta obitelji koji
se održao 6. travnja 2014. godine.
Svi literarni i likovni radovi trebali
su obrađivati temu kršćanskog L. Drpić i L. Jazavac vrlo su sretni i
shvaćanja obitelji i promicati ponosni zbog osvojenih nagrada
obiteljske vrednote, a ponuđene teme bile su: Moja obitelj, Logo prvoga
biskupijskog susreta obitelji, Kad smo svi zajedno, Bog u mojoj obitelji itd.

Dan kasnije, na Uskrsni ponedjeljak, svetu je misu u Omišlju
predvodio vlč. Nikola Ilijić koji se vjernicima također obratio
prigodnim riječima. - Bog i Sveto pismo trebaju biti središte
našeg života. „Ja sam s tobom u sve dane – do svršetka svijeta“, rekao je Isus, i to je poruka po kojoj trebamo živjeti,
zaključio je vlč. Ilijić.

…i Njivicama

Detalj s izložbe

Nakon koncerta raspjevano mnoštvo spustilo se zajedno do
njivičkoga joga gdje je za svih bio priređen uskrsni doručak.
Na bogatom blagdanskom stolu našli su se tradicionalni
uskrsni specijaliteti – pogača, kuhana šunka, mladi luk, kifle
sa šunkom i sirom te šarene pisanice, a za Njivičare i njihove
prijatelje ukusne delicije pripremili su ugostitelji iz restorana Rivica i Miramare, sve to pod „dirigentskom palicom“ Mjesnoga odbora Njivice koji se pobrinuo za organizaciju cijeloga događaja. Priliku da svojim sumještanima čestita Uskrs i
poželi sve najbolje iskoristila je i općinska načelnica Mirela
Ahmetović.

Na nagradni su se natječaj prijavili mnogobrojni učenici i predškolci sa svih
kvarnerskih otoka, pa tako i vjeroučenici omišaljske osnovne škole koji su
na satovima vjeronauka marljivo izrađivali svoje radove. Nagrade su se
dijelile u četiri kategorije: predškolska dob, niži i viši razredi osnovne škole
te srednja škola, a u kategoriji nižih razreda osnovne škole, od tri nagrade,
dvije su pripale Omišljanima: Lovri Drpiću (2. razr.) pripala je prva nagrada,
dok je Leonu Jazavcu ( 4. razr.) pripala treća nagrada. Uz njihove radove,
radovi Marije Dukić, Nike Marića, Vida Marića, Denija Renka i Valtera Vračara
odabrani su i izloženi u crkvi sv. Kvirina u Krku. Izložbu je otvorio krčki biskup
Valter Župan.
K. Č.
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TURISTIČKA ZAJEDNICA

TZO Omišalj: godina uspješno privedena
kraju, izabran novi saziv Skupštine

na kraj bahatosti pojedinaca, rekla je načelnica. Također je
najavila realizaciju 2. faze izgradnje njivičkoga lukobrana,
čime će se povećati broj vezova. U planu je i širenje plažnoga
prostora izgradnjom prirodnih platoa.
Općinska načelnica i predsjednica TZO-a, Mirela Ahmetović,
na kraju sjednice zahvalila je svim članovima Skupštine na
dosadašnjem uspješnom radu te je odmah održana prva, izborna sjednica Skupštine na kojoj su izabrani njezini članovi
za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Članovi Skupštine TZO-a Omišalj
(xx – stari članovi, xx – novi članovi)

K. Jakovčić, M. Ahmetović i J. Jakominić: Zadovoljni smo prošlogodišnjim rezultatima

N

a redovnoj sjednici Skupštine
TZO-a Omišalj, održanoj 25. veljače, još su jednom sumirani rezultati rada u protekloj godini. Kako
je vidljivo iz izvješća o izvršenju programa rada, poslovanje toga tijela ocijenjeno je uspješnim. Naime, TZO je
2013. uprihodio 2.756.812,00 kn, što
je nešto više od planiranog. Najveći dio
prihoda (2.147.056,00 kn) odnosio se
na boravišnu pristojbu što je pokazatelj uspješne sezone koja je prošle godine, u odnosu na godinu dana ranije,
bila nešto bolja (1% u dolascima i 5% u
noćenjima). Istodobno, sredstva TZO-a
trošena su prema planu, pojedinačno
najviše za mnoge kulturne, zabavne,
sportske i ekološke manifestacije (gotovo 600.000,00 kn) te za projekte koji
su se odnosili na uređenje općinskih
javnih površina, biciklističkih staza,
plaža i sl. (nešto više od 240.000,00
kn).
Što se promidžbe destinacije tiče, direktorica TZO-a, Katica Jakovčić, podsjetila je da su izrađene nove internetske stranice TZO-a, mobilna aplikacija
te brošura destinacije Njivice-Omišalj.
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R.br.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ime i prezime
Mirela Ahmetović‐ predsjednica
Zvonimir Tudorović
Ivan Lončar
Vedran Kežić
Mirjana Bajčić
Evica Budimirović
Vlatka Crnković Kovačić
Dean Files
Branko Poljak
Dean Milohnić
Damir Dorčić
Josipa Martinek
Katarina Žuvić
Lana Sparožić
Martina Bačić
Vinko Bačić
Gojko Bogović
Dražen Lesica
Ana Znidaršić Rukavina
Snježana Brusić
Tonči Škarpa
Mira Labaš Bencek
Branko Matić
Zdenko Kirinčić
Tomislav Palalić
Snježana Meštrović

Naziv poslovnog subjekta
Općina Omišalj
Hoteli Njivice
Hoteli Njivice
Hoteli Njivice
Hoteli Njivice
Hoteli Njivice
Crodux derivati dva d.o.o.
Crodux derivati dva d.o.o
Crodux derivati dva d.o.o
Hoteli Omišalj u stečaju
Hoteli Omišalj u stečaju
Hoteli Omišalj u stečaju
Kamp Pušća Omišalj
Kamp Pušća Omišalj
4V Commerce Omišalj
4V Commerce Omišalj
Kokanj‐Miramare Njivice
U.O.Rivica Njivice
T.O. Sunce Njivice
Iznajmljivač Njivice
Iznajmljivač Njivice
Iznajmljivač Omišalj
Iznajmljivač Njivice
Iznajmljivač Njivice
Zračna luka Rijeka
Premium Nekretnine Njivice

Članovi Vijeća TZO-a Omišalj
Novi članovi Skupštine TZO-a Omišalj
Što se ovogodišnje sezone tiče, najave
su optimistične. Ivan Lončar, predstavnik Hotela Njivice, tako je napomenuo
da je buking na razini prošlogodišnjeg.
Kako je rekao, predsezona bi trebala biti bolja od prošlogodišnje, dok je
sama sezona još neizvjesna te će se,
već uobičajeno, rješavati u zadnji čas.
Ponavljanju lanjskih rezultata nadaju
se i u Hotelima Omišalj, najavio je Dean
Milohnić. I u Zračnoj luci očekuje se
promet na razini prošlogodišnjega.

GLASNIK OPĆINE OMIŠALJ

U pripremu sezone aktivno je uključena i Općina. U tom smislu općinska je
načelnica napomenula da će se velika
pozornost, među ostalim, posvetiti
komunalnome redu. To se ponajprije
odnosi na vlasnike privatnih parcela
uz more koji samoinicijativno na javnom dobru grade stepenice do plaže, a
na plažama betoniraju rivice (muliće) i
svojataju ih. Taj će se problem, u suradnji s Lučkom upravom u čijoj je to nadležnosti, oštro rješavati kako bi se stalo

R.br.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Ime i prezime
Mirela Ahmetović‐ predsjednica
Zvonimir Tudorović
Ivan Lončar
Vedran Kežić
Dean Milohnić
Ljubica Lončar
Josip Slunjski
Boris Pržulj
Tomislav Palalić

Naziv poslovnog subjekta
Općina Omišalj
Hoteli Njivice
Hoteli Njivice
Hoteli Njivice
Hoteli Omišalj u stečaju
T.A. EL‐PI tours/turistička djelatnost
U.O. Stop/ugostiteljska djelatnost
Iznajmljivač Omišalj
Zračna luka Rijeka/ostale dj. neposr.
povezane s turizmom

U Nadzorni odbor izabrani su Alida Barac, Ranko Špigl te Jasmina Valesio Pavlić (izaslanica županijskoga TZ-a). Naposljetku kažimo da će predstavnik u Skupštini županijskoga
TZ-a, kao i dosad, biti Dražen Lesica (Restoran Rivica).
							
V.R.T.
			

Mobilna aplikacija
TZO-a Omišalj

S

a svrhom boljeg
informiranja turista o ponudi destinacije te njihovoga
lakšeg snalaženja prilikom boravka na području općine Omišalj, Turistička zajednica općine Omišalj
nedavno je lansirala
novu mobilnu aplikaciju Njivice Omišalj
– travel guide. Aplikacija obuhvaća zanimljivosti o Njivicama
i Omišlju, aktualni
kalendar događanja,
vodič kroz znamenitosti općine Omišalj, pregled ponude
Od ove godine promocija
smještaja i raznih akdestinacije i preko mobitela
tivnosti, pregled vremenske prognoze i gastro vodič. Mobilna aplikacija radi
na tri mobilne platforme (iPhone, Android, Nokia Symbian), a može se koristiti i bez internetske veze. Preuzimanje je besplatno, a kako doznajemo iz turističkog ureda,
takvu aplikaciju na otoku Krku ima još samo TZO Baška.
Podsjetimo, odnedavna TZO Omišalj ima i nove internetske stranice čiji se sadržaj prilagođava prikazu na tablet
računalu i mobitelu.

Omišalj
Njivice
Otok Krk
The island of Krk
L’isola di Veglia

Naslovnica novog kataloga
Dovršen je i novi katalog destinacije u kojem se po prvi
puta Njivice i Omišalj oglašavaju zajedno, s obzirom na
njihovo međusobno nadopunjavanje kulturno-povijesnim, sportskim i turističkim sadržajima.
							
E.Č.
			

GLASNIK OPĆINE OMIŠALJ
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Omišaljski osnovnoškolci na natjecanju
Crvenoga križa

Edukativno predavanje za iznajmljivače

T

uristička zajednica Općine Omišalj početkom travnja organizirala je edukativno predavanje za iznajmljivače u
domaćinstvu na temu: Uređenje i opremanje interijera
smještajnih kapaciteta. Predavanje je održano u Društvenom centru Kijac u Njivicama, a predavačica je bila Sandra
Metzner Tašner, vlasnica i direktorica Cooltura design-a, poznate trgovine namještajem i kućnim dekoracijama.
Ovo nije prvi put da je općinska Turistička zajednica organizirala ovakvu vrstu predavanja. Naime, svake se godine
organiziraju slična edukativna predavanja za turističke djelatnike, a ove se godine po prvi puta obradila i spomenuta
tema. Odazvalo se dvadesetak iznajmljivača s područja općine Omišalj, a predavanje je obuhvatilo različite probleme
s kojima se iznajmljivači susreću pri opremanju smještajne
jedinice, kao što je uređenje prostorija u apartmanima. Predavačica se osvrnula na različite stilove uređenja interijera,
ali i kombiniranje postojećeg inventara s novim, kombiniranje boja, podova, zidova, rasvjete i dekoracija. Kako je i sama
predavačica naglasila, cilj je predavanja bio da se iznajmljivači sami mogu snaći u budućem uređenju svojih smještaj-

Š
S. Metzner Tašner iznajmljivačima je dala mnoštvo praktičnih savjeta
nih jedinica, a valja naglasiti i da je predavanje učinila vrlo
zanimljivim i praktičnim izloživši temu sa stajališta turista,
s obzirom na to da je porijeklom iz Zagreba te da svako ljeto
sa svojom obitelji ide na more i boravi u iznajmljenim smještajnim jedinicama.
Na samom kraju, direktorica Turističke zajednice, Katica Jakovčić, zahvalila se okupljenim iznajmljivačima na odazivu te
potvrdila nastavak sličnih predavanja i ubuduće.
K. Č.

Dvodnevni sajam cvijeća u Omišlju i Njivicama

Izabela Ibrahimović, Kristina Brnić, Ivana Širić i Doris Kedžo,
zauzela je zlatnu sredinu, 6. mjesto, te za nagradu osvojila
sedmodnevni boravak u ljetnom Kampu mladih Crvenog križa kojim ih je počastilo Gradsko društvo Crvenog križa Krk.
							
E.Č.
		

O
Za svakoga ponešto – sajam cvijeća u Omišlju

d 22. do 25. travnja 2014. godine, Dječji vrtić Katarina
Frankopan organizirao je tjedan otvorenih vrata pa su
tako mališani iz svih dječjih vrtića na otoku Krku zajedno sa svojim odgajateljicama pripremili vrlo raznolik i bogat
program. Budući da Dječji vrtić Katarina Frankopan od 2009.
godine ponosno nosi naziv eko vrtića, ove su se godine odlučili za eko-kampanju pod nazivom „Za manje otpada“. Tom
se kampanjom mališane željelo podučiti o važnosti očuvanja
planeta Zemlje te o sve većim ekološkim problemima, istodobno ukazujući predškolcima i na potrebu razvrstanog odlaganja otpada, kao i na mogućnost njegova recikliranja.

E.Č.

Poučne radionice s otpadnim materijalom za njivičke mališane

Nesvakidašnji „turist“ boravio
u Njivicama
Neobičan gost ovoga je proljeća posjetio Njivice. Prelijepi
labud šepurio se njivičkim plažama i plijenio pozornost
svih, a najviše onih najmlađih, koji su mu radoznalo prilazili.
Neobičan gost u Njivicama se zadržao nekoliko dana.
Labud razveselio najmlađe
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Pomladak Crvenog križa u OŠ F.K. Frankopan, Krk

Djeca Eko otoka od zlata otvaraju vam svoja vrata

I

ovoga je proljeća TZO Omišalj organizirao Mali sajam cvijeća, prodajnu izložbu tijekom koje su Njivičari i Omišljani mogli uživati u cvjetnim mirisima, ali i po pristupačnim
cijenama obogatiti i osvježiti svoje vrtove i balkone novim
sezonskim cvijećem. Na dvodnevnom sajmu, održanom početkom travnja na njivičkoj Rivi i omišaljskom Spomen-parku, sudjelovao je jedan izlagač - cvjećarski i trgovački obrt
Ciklama iz Koprivnice, s bogatom ponudom ukrasnoga i balkonskoga cvijeća, ljetnica, lončanica, kaktusa i sukulenata te
začinskoga i ljekovitoga bilja, ali i sadnica rajčice, paprike, zelja i ostalog povrća. Prema riječima direktorice TZO Omišalj,
cilj je ove prodajne izložbe svim stanovnicima općine Omišalj
omogućiti da po povoljnijim cijenama nabave sadnice i tako
uljepšaju svoje vrtove za nadolazeću sezonu. Napomenimo i
da je TZO Omišalj, u dogovoru s izlagačem, darovao sadnice
dječjim vrtićima u Omišlju i Njivicama koje su mališani potom iskoristili u svojim vrtnim radionicama.

esteročlana ekipa omišaljskih osnovnoškolaca koja se, uz
pomoć medicinske sestre Maje Veljačić i učiteljice Sandre Justinić, mjesecima marljivo pripremala najprije za
gradsko (15. ožujka), a potom za međužupanijsko natjecanje
mladeži Hrvatskoga Crvenog križa, postigla je vrlo dobre rezultate. Osamnaesto natjecanje mladeži Hrvatskog Crvenog
križa održano je 5. travnja u Hotelu Omorika u Crikvenici za
područje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, u organizaciji Društva Crvenog križa PGŽ-a. Cilj natjecanja bio je
motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici te popularizirati rad Crvenog križa. Svaka je ekipa prolazila kroz provjeru znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog
križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima te nakraju kroz provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći
kroz dvije različite simulirane situacije nesretnih slučajeva.
U kategoriji županijskog pomlatka, grupa Nutella iz PŠ Omišalj, koju su činili Matija Tadić (vođa ekipe), Valter Vračar,
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„Eko patrola“ u obilasku Njivica

U eko-kampanji sudjelovali su svi otočni vrtići, pa tako i dječji vrtići i jaslice u Omišlju i Njivicama. Prvoga dana kampanje,
„eko patrola“ šetala je općinom Omišalj. Dok su se u Omišlju
mališani skupili ispred dječjeg vrtića te prošetali mjestom
uz dijeljenje eko-letaka, njivičkim se mališanima u njihovoj
šetnji pridružila i općinska načelnica Mirela Ahmetović, koja
je na sam Dan planeta Zemlje, zajedno s jasličarima i predškolcima prošetala mjestom uz uočavanje odlagališta otpada
te raspoznavanje „lijepih“ i „ružnih“ prizora u njivičkom krajoliku te pomagala svojim malenim prijateljima u dijeljenju
informativnih letaka.

GLASNIK OPĆINE OMIŠALJ
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MESOPUST

Maškare – veselje
za najmlađe

Babani tradicionalno na Riječkome karnevalu

U
Mališani su zajedno s roditeljima uredili vrtićki vrt i posadili cvijeće

Dječjem vrtiću Omišalj tijekom mesopusta održavao se Ples
pod maskama za koji su
vrtićari svakoga tjedna s
roditeljima izrađivali maske i kostime, i to od raznih otpadnih materijala,
od kojih je bio i Mesopust
Ljutko – glavni i jedini
krivac za sve svađe i tučVeselo društvo u općinskoj Vijećnici
njave u vrtiću. - U našem
vrtiću nastojimo djeci približiti ovdašnje običaje kako bi
od malih nogu sudjelovali u životu lokalne zajednice. Budući da su maškare važan dio otočne tradicije, bilo nam
je važno dočarati im običaj maskiranja, ali i razloge zašto
su se ljudi uopće počeli maskirati, naglasila je voditeljica
omišaljskoga vrtića, Jasna Fugošić.

Kao i prethodnih godina, djeca su u maloj maškaranoj povorci na pokladni dan prošetala Omišljem, a potom svratila i do općinske vijećnice gdje ih je ugostila načelnica
Mirela Ahmetović.
E.Č.
							
			

Omišaljski predškolci zaključili su ovogodišnju
eko-kampanju zanimljivom priredbom

Legići su opet u modi

U borbu protiv zla – Poveri Rangersi

O

mišljani su i ove godine sudjelovali na Međunarodnoj
karnevalskoj povorci u Rijeci 2. ožujka, među više od sto
karnevalskih grupa i 10.100 sudionika. Dvije karnevalske skupine – Babani Omišalj i Omišjanski babani – marljivo
su tjednima šivale kostime i izrađivale alegorijska kola. Da
njihov trud nije ostao nezapažen potvrdilo je i stotinjak njihovih sumještana koji su sa kružnoga toka u Omišlju ispratili
Povere Rangerse i LEGO OM Land na 31. Riječki karneval gdje
su plijenili pažnju mnogobrojne publike. Poveri Rangersi svojim su specijalnim borilačkim odijelima, mačevima i zordovi-

Pust Blogo kažnjen za svoja nedjela
I
Općinska načelnica i roditelji s velikim su
zanimanjem popratili prigodni program
Kampanja se nastavila raznim akcijama i radionicama: mališani su zajedno sa svojim roditeljima uređivali vrtićki povrtnjak, organizirale su se igre na igralištu s eko rekvizitima, a
ništa manje zanimljive nisu bile ni likovne radionice s otpadnim materijalom, radionica izrade glazbenih instrumenata
od otpadnih materijala te radionica izrade plakata o važnosti odvajanja otpada. Ovogodišnja je eko-kampanja u općini
Omišalj završila prigodnim programom koji su omišaljski
predškolci pripremili u vrtićkom dvorištu, a kojim su, uz pjesmu, ples, igrokaz i natjecanje u odvajanju otpada, pokazali
što su sve naučili o ekološkom načinu života.
K. Č.
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Čitanje optužnice: Blogo „izrešetan“ optužbama

				

E.Č.

Optuženoga Bloga od teških optužbi nije uspio spasiti ni meštar od karnevala. Prijeki je sud jednoglasno odlučio da pusta treba kazniti pa je uz odobravanje okupljenih spaljen na
lomači.

ovogodišnje maškarano veselje završeno je na pusni utorek, 4. ožujka, kada su se Omišljani oprostili od mesopusta.

Završna je manifestacija počela tradicionalnom ophodnjom omišaljskih maškara. U dobru raspoloženju, članovi karnevalskih udruga Babani i Omišjanski babani obišli
su naselja: Pušća, Baječ, Lokvica, Bjanižov i Stari grad, te
se potom okupili na omišaljskoj Placi. Dobro raspoloženje
dodatno je „podgrijala“ i grupa Venus uz čije su vesele note
okupljeni nazdravili dobrom čašicom i slasnim zalogajom
za koji su se i ove godine pobrinuli pokrovitelji mesopusnih
događanja - Općina Omišalj i općinska Turistička zajednica.

ma pokušali spasiti svijet od zla te na Korzu sudjelovali 85.
po redu. Najpopularnije igračke na svijetu, maštoviti legići,
riječkoj su se publici predstavili odmah nakon Babana Omišalj i dokazali da su LEGO kockice ponovno u modi. Napomenimo da su na ovogodišnjem Riječkom karnevalu među maškaranim Babanima bili i općinska načelnica te predsjednik
Općinskoga vijeća, koji su svoj nastup na idućem Riječkom
karnevalu najavili kao jedni od Omišjanskih babana.

Meštar vratio
ključeve Općine

Teške optužbe pust Blogo nije mogao preživjeti
Uslijedio je svima najzanimljiviji trenutak – suđenje pustu Blogu. Prema optužnici, Blogo je optužen za pljačku i ekonomsku
krizu, za opće siromaštvo, za loš Zakon o radu, za smanjenje
radničkih prava, za agoniju radnika DINA-e. Blogo je prozvan i
zbog smanjenja liječničkih plaća, zbog toga što prosvjetari „na
štapu nose gaće“, zbog nepotizma pri zapošljavanju, zbog situacije s INA-om i Hrvatskim željeznicama. Dio optužbi odnosio
se i na situaciju na otoku Krku pa je tako Blogo prozvan zbog
visokih računa za vodu i odvoz smeća, kao i „trakavice“ vezane uz izgradnju LNG terminala.

Nakon svega, meštru Arsenu nije preostalo ništa drugo nego općinskoj načelnici
vratiti ključeve Općine. Pritom je, kao i sve maškare,
„zaradio“ pohvale. – Bili ste
jako dobri, tijekom svoje
kratke vladavine postigli
ste mnogo, iako niste ispunili najvažnije obećanje
– niste izgradili narodni
Meštar Arsen nevoljko se odrekao
dom. Ali, ne brinite, mi svoj
vlasti i vratio općinske ključeve
narodni dom već imamo i
to od 27. veljače kada nam
je na raspolaganje dodijeljena zgrada bivše policijske postaje
u Omišlju. Nju ćemo urediti i to će biti naš narodni dom, rekla
je ponovno „ustoličena“ načelnica, Mirela Ahmetović, te još
jednom zahvalila svim maškarama na dobroj zabavi koju su
priredile i ovoga mesopusta.
					
V.R.T.
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Nova arheološka otkrića na Mirinama

Humanitarna izložba pergamano tehnike

P

očetkom ožujka u Galeriji Lapidarij postavljena je četvrta po redu
izložba u pergamano tehnici pod
nazivom Gorskom kotaru u organizaciji Gradskoga društva Crvenoga križa
Krk i Kluba 60+, a u suradnji s Općinom
Omišalj.

Još jedna građevina za prezentaciju u arheološkom parku Fulfinum-Mirine

P

osljednjih tjedana na lokalitetu
Fulfinum-Mirine nastavljena su
arheološka istraživanja pod vodstvom dr.sc. Morane Čaušević-Bully,
arheologinje koja preko istraživačkog
instituta École française de Rome (Francuska škola u Rimu) radi na istraživačkom projektu urbanističko-teritorijalnoga razvoja Kvarnera za kasnu antiku
i rani srednji vijek. Glavna tema i ključni lokaliteti spomenutoga projekta su
upravo Fulfinum i Osor, kao primjeri
gradskih sredina te Martinšćica (Cres),
Sv. Petar kod Ilovika i otok Oruda, kao
ruralne sredine.

Arheološka istraživanja na Fulfinumu
i Mirinama pod vodstvom dr.sc. Čaušević-Bully započela su još 2006. godine, a do 2011. trajala su istraživanja
na forumu, prilikom kojih se uspjelo
odrediti njegov izgled, dataciju i razvojne faze. Do sada se, naime, smatralo da
antički grad Flavium Fulfinum zamire
već krajem 4. stoljeća, no, spomenutim
su istraživanjima pronađeni dokazi da
se na forumu živi barem još između
5. i 7. stoljeća. – Detaljnom analizom
keramičkih nalaza utvrđen je tzv. kasnoantički materijal. Od trenutka kada
smo se uvjerili da grad ne zamire, pretpostavili smo da je crkva na Mirinama
plod te gradske fulfinske populacije.
Iako je izgrađena izvan grada, ona je
još uvijek ovisna o lokalnom stanovništvu, ističe Čaušević-Bully i dodaje da su
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se upravo zbog dokazivanja spomenute populacije preselili na zonu kasnoantičke nekropole, gdje se od prošle
godine obavljaju istraživanja. – Nije se
znalo do kuda se točno grad prostire,
odnosno gdje se nalazi njegov zapadni
rub. Stoga smo proširili istraživanja na
mjesto gdje je ranijih godina (za vrijeme istraživanja UNESCO-va kampa) otkriveno nekoliko grobova i usredotočili
smo se na građevinu od koje se vidio
samo jedan mali dio gromače. Nismo
znali koja je bila funkcija te građevine
- radi li se o samostanskom sklopu, nekoj građevini koja je građena nakon crkve ili je pripadala najranijem samostanu na tom mjestu. Prošle smo je godine
počeli otvarati i tada smo shvatili da
se radi o mauzoleju, ali koji ima deblje
zidove i četiri kontrafora sa svake strane. To ukazuje na dosta dobro građen,
nadsvođen mauzolej koji je služio kao
obiteljska grobnica jer su pronađene
žene i djeca, otkriva Čaušević-Bully. Da
se radi o posebnom i značajnom mauzoleju govori i činjenica da se takvi
mauzoleji na području Kvarnera još
nisu istražili, a vrlo ih se malo zna i na
području Dalmacije. Arheološki je tim,
koji uz dr.sc. Moranu Čaušević-Bully
čine mladi arheolozi Ivan Valent, Edina
Balić, Lucija Dugorepec i Miro Vuković,
uspio dokazati da je građen u dvije različite faze, što znači da je služio populaciji koja je živjela u gradu, ali je bio i
još dugo vremena u funkciji. – Analize
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Istraživanja vodi Morana Čaušević-Bully
kostiju iz jedne od grobnica dale su
datum ukopa između 400. i 430. godine, što znači da sa sigurnošću možemo
potvrditi populaciju koja živi na ovome
području i daje izgraditi crkvu, dodaje
Čaušević-Bully.
U proteklih mjesec dana dovršena su
istraživanja kompletnog interijera otkrivenog mauzoleja te su proširena
malo i na sjeverni dio eksterijera, gdje
su pronađena dva ukopa u amforama.
Prema kazivanjima arheologa, to bi
značilo da je nekropola puno veća nego
što se do sada mislilo i da se ne radi o
slučajnim prolaznicima, već zaista o cijelome gradskom stanovništvu koje je
odabralo baš to mjesto za ukop. Kako
doznajemo, plan je da se nakon arheoloških istraživanja odmah prione radovima konzervacije, s krajnjim ciljem
uvrštavanja i te građevine u program
arheološkog parka. – Cilj je svih istraživanja, uz to što imaju ozbiljnu znanstvenu težinu, urediti ono što je pronađeno, zaštititi i u konačnici prezentirati
u okviru arheološkog parka. Zasad sve
ide po planu: ove godine namjeravamo
predati konačnu studiju onoga što je do
sada otkriveno, na temelju koje ćemo
moći dati izraditi idejni plan uređenja,
napominje Čaušević-Bully.
Spomenimo još da navedena istraživanja financira Ministarstvo kulture, Općina Omišalj i Francuska škola u Rimu.

E.Č.

Kako je naglasila Marijana Jakominić,
ravnateljica krčkoga Crvenoga križa,
izložba je bila humanitarna jer su članice Kluba prikupljena sredstva donirale
potrebitom stanovništvu Gorskoga kotara. Tom su prilikom izložile 60 radova
u vrijednosti od 12.000 kuna, a odlučile
su se za motiv leptira, što ne čudi ako se
zna podatak da je Krk poznat kao otok
leptira; sadrži 45% faune leptira u Hrvatskoj, a samo u Omišlju mogu se naći
52 vrste leptira.
Vesna Poropat, voditeljica kreativne radionice, objasnila je što je pergamano
tehnika te se zahvalila svim članicama
– volonterkama Kluba koje su nesebično odvojile svoje vrijeme za ovaj projekt.

Prisutne je pozdravila i općinska načelnica Mirela Ahmetović koja je i službeno otvorila izložbu. – Čast mi je i zadovoljstvo prisustvovati otvorenju ove
izložbe. Bez ovakvih žena u našoj općini, život bi bio manje vrijedan i manje
human, zaključila je načelnica.
K. Č.

Izložba je privukla mnoštvo posjetitelja

Donacija županijskoga Crvenog križa

I

zložbu je posjetila i Vesna Čavar, predstavnica županijskoga Društva Crvenog križa, koji
je financirao jednog leptira donacijom u iznosu od 1.000 kuna
(donacijama građana prikupljeno je još 2.088,48 kn). Čavar je
ujedno pohvalila krčki Crveni
križ kao jedno od najpredanijih
V. Poropat, V. Čavar, M. Jakominić i M. Ahmetović
društava u županiji te se zahvalila članicama Kluba 60+ na trudu i humanosti.

Dan žena u DC-u Kijac

I

ove je godine u Društvenom Centru
Kijac u Njivicama u povodu Međunarodnoga dana žena održan prigodni
program u organizaciji Udruge Obitelj
za mlade. Na samom ulazu, djevojčice
iz Udruge svakoj su pripadnici ljepšega
spola darovale ručno izrađenu čestitku,
a program su otvorile plesom koji su
osmislile uz pomoć svoje voditeljice,
Verice Dragičević.
Predstavljena je i peta po redu izložba
likovnih radova Njivičarke Jasne Dabo
te izložba ručnih radova s kojom se po
drugi put predstavila njezina sumje-

Otvorenje izložbe
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KULTURA I TRADICIJA

GRAĐANI - VOLONTERI
štanka, Josipa Polić. Valja naglasiti da
se Jasna Dabo odlučila za motiv glagoljice, a slova je dodatno ukrašavala
simbolima Omišlja – suncem, morskim
motivima te prepoznatljivim dijelovima grada.

Prisutne je pozdravio Anto Trogrlić,
član Savjeta općinske načelnice, a Dan
žena svim je damama čestitala i načelnica Ahmetović.
K. Č.

U povodu Dana žena, općinskoj je načelnici uručen prigodan dar:
slika Jasne Dabo koja je glagoljicom ispisala inicijale načelnice

Dio izloženih radova

Politička pornografija u izvedbi Bosnimira Ličanina

N

akon uspješne monokomedije Likota, izvedene u listopadu prošle
godine, Otvoreno kazalište Omišalj
za svoju vjernu publiku pripremilo je
potkraj travnja još jednu monokomediju intrigantnoga naslova. Riječ je o
Političkoj pornografiji za početnike, novom romanu Aljoše Babića čije je ulomke za izvedbu na pozornici priredio i

interpretirao glumac s omišaljskom
adresom, Bosnimir Ličanin Likota. Ovaj
jedinstveni roman, koji je zagolicao i
nadahnuo Ličanina da ga uprizori kao
istoimenu komediju, daje satirički prikaz hrvatske političke scene, ogoljene
od svih tabua i predrasuda, što se svidjelo i omišaljskoj publici.
				 E.Č.

D
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njenje pretilosti. Uz Opatiju, stanovnici
općine Omišalj drugi su u Županiji koji
imaju priliku u njemu sudjelovati. Projekt će trajati tri mjeseca, a započeo je
29. travnja u prostorijama Kluba 60+ u
Omišlju. Grupa se sastaje svakoga drugog utorka te uz stručne savjete liječnika Ratka Gašparovića sudjeluje u raznim aktivnostima, poput mjerenja tjelesne težine i visine, šećera i masnoće

GLASNIK OPĆINE OMIŠALJ

Udruženim snagama do ljepšega okoliša
Zasukali su rukave i članovi Društva za poljepšavanje Njivica.
Akcijama čišćenja petnaestak članova Društva, u suradnji s
komunalnim redarima, nastoji urediti dugo godina zapušten
i devastiran ulaz u Ulicu Frana Krste Frankopana u Njivicama, odnosno parcelu koja je u privatnom vlasništvu tvrtke
u stečaju.

Članovi CB radiokluba i Auto-audio kluba u zajedničkim akcijama

u krvi, mjerenja krvnog tlaka, tečajeva
o pravilnoj pripremi prehrambenih namirnica, predavanja o važnosti tjelesne
težine za zdravlje i debljini kao bolesti
suvremenog doba te utjecaju tjelesne
aktivnosti na zdravlje. Pod motom Manje kila, više zdravlja, polaznici će uz
preporuke i nadzor liječnika kontrolirano gubiti kilograme. Svi zainteresirani još se mogu uključiti u program.
E.Č.

a prekomjerna tjelesna težina
uvelike utječe na zdravlje uvjerili
su se mnogi, a kako bi stanovnici
općine Omišalj živjeli što kvalitetnije,
Gradsko društvo Crvenoga križa Krk,
uz potporu Ministarstva zdravlja, pokrenulo je hvalevrijedan projekt Pravilnom prehranom do zdravlja. Projekt
se provodi diljem Hrvatske u okviru
Akcijskoga plana za prevenciju i sma-

O

pćina Omišalj je ovoga proljeća uputila poziv svim mještanima i udrugama da svojim kreativnim idejama i radom unaprijede i oplemene sredninu u kojoj žive. Akcijama Voli svoje mjesto i čini to često i Ako mogu oni, možete i vi
priključili su se brojni mještani i udruge te tako pokazali da,
bez obzira na dob i spol, mogu mnogo toga napraviti za opću
dobrobit i boljitak mjesta u kojem žive. Zajedničkim snagama stvorili su čišće i ugodnije mjesto za život, a u konačnici
kao nagradu dobili ljepši i zdraviji okoliš.

B. Ličanin Likota

Manje kila, više zdravlja

Hvalevrijedan projekt GDCK-a Krk

Volonteri u akciji: proljetno čišćenje okoliša

CB radioklub Krk i Auto-audio klub Omišalj zajedničkim su
snagama koncem ožujka organizirali i realizirali bojenje vaza
i “gljiva” u centru Omišlja te su oličili i uredili dio prvoga kata
bivše policijske postaje.

KUD i dalje traga
za talentima
Mješoviti pjevački zbor KUD-a Ive
Jurjević poziva sve zainteresirane,
željne dobre zabave i ljubitelje
glazbene umjetnosti, osobito
pjevanja, da im se pridruže i tako
pridonesu radu zbora i KUD-a u
cjelini. Kontakt osoba: Ana Žuvić,
predsjednica KUD-a (091 58 77
540).

Omišjanski babani u akciji
Dvadesetak vrijednih članova Karnevalske udruge Omišjanski babani tijekom travnja sudjelovalo je u nekoliko akcija.
Uz čišćenje prirodnih plaža na lokalitetima Stran i Vodotoč,
čistili su i uvalu Slivanjska kod Biserujke te pomogli postaviti
mrežu za hlad ispred dječjega vrtića u Omišlju.

Kad se male ruke slože…
Marljivi članovi Udruge Obitelj za mlade Praznik rada proveli
su radno. Uređivali su, naime, prostor oko DC-a Kijac, a ekipa
Glasnika zatekla ih je u četkanju, bojenju, pranju... Posao još
nije gotov, ali već do ljeta okoliš DC-a će zablistati.

Čišćenje šumskih putova i ceEko-akcijama
sta omišaljskim lovcima nije
tradicionalno
strano pa se Lovačko društvo
se odazivaju i
Šljuka 1924. također odazvalovci
lo akcijama. Pored redovitih
godišnjih aktivnosti u lovištu,
poput čišćenja prostora od
tzv. Vrha žele braće do staroga šumskog puta Omišalj
– Lug, ovoga proljeća angažirali su se i oko uređenja šetnica
uz more te obojili 16 klupica od Večje do Pesje. Uz Laburiste
Omišalj, DVD Njivice i Hotele Omišalj, od studenog 2013. do
travnja ove godine sudjelovali su i u više radnih akcija na lokalitetu Mekotini.
Dodajmo i da su zbog prevrtljivoga travanjskog vremena radne akcije Karnevalske udruge Babani odgođene za prve sunčane vikende, kada su na red za proljetno uljepšavanje došle
uvale Celehovica i Peškera.
				
E.Č.
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DVD NJIVICE
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Iza DVD-a Njivice još jedna uspješna godina

Vatrogasci obilježili
Dan sv. Florijana

S

laveći dan svojega zaštitnika, svetoga Florijana, vatrogasci DVD-a Njivice svojim su sumještanima priredili pokaznu vježbu gašenja požara te još jednom dokazali svoju
spretnost i spremnost za pomoć.

Skupština DVD-a Njivice održana je početkom ožujka u prostorijama Društva

P

rošle je godine DVD Njivice imao više od 60 intervencija. Najzahtjevniji dani bili su 11. i 12. studenog, kada su
članovi Društva odradili čak 22 intervencije povezane s
uklanjanjem posljedica orkanske bure.

Pored intervencija, tijekom cijele godine radilo se na edukaciji i obuci operativnih članova, održane su i dvije vježbe evakuacije (u hotelima Beli kamik i Jadran), a Dan sv. Florijana
obilježen je pokaznom vatrogasnom vježbom na omišaljskoj
Placi. Članovi Društva uključili su se i u organizaciju brojnih
manifestacija što je prepoznala i Općina Omišalj dodijelivši im godišnju općinsku nagradu, u povodu 35. obljetnice
uspješnoga rada. DVD Njivice bio je uspješan i na natjecateljskom planu, osobito njegova ženska ekipa (kategorija: djeca)
koja je na županijskom natjecanju osvojila 2. mjesto. Spomenuti treba i suradnju s vrtićem i osnovnom školom, akcije darivanja krvi, kao i preventivne ljetne ophodnje terena koje su
pridonijele činjenici da je požarna sezona 2013. na području
općine Omišalj prošla izvrsno, bez većih požara i bez veće
materijalne štete.
Sve te aktivnosti DVD Njivice ostvario je s proračunom nešto
većim od 190 tisuća kuna, a sličan iznos planira se uprihoditi
i ove godine, uvećan za 60-ak tisuća kuna namjenskih sredstava, koliko bi Društvo trebalo dobiti od Područne vatrogasne zajednice (PVZ) otoka Krka za kupnju zapovjednoga
vozila i popravak postojećeg vozila Lada Niva.
Što se planova za ovu godinu tiče, zapovjednik Josip Semjaniv napomenuo je da će se provoditi sve redovite aktivnosti
Društva, organizirati radne akcije u suradnji s Općinom, Turističkom zajednicom, Šumarijom i lovcima u svrhu održavanja i probijanja novih požarnih prosjeka i putova, a nastavit
će se i s osposobljavanjem i edukacijom vatrogasnoga kadra.
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U planu su i vatrogasne vježbe, nabava radne odjeće za članove, sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima, odlazak u
ljetni Kamp vatrogasne mladeži u Fažani te, naravno, priprema za predstojeću požarnu sezonu.

Pokazna vježba gašenja požara vanjskom navalom
Korisni savjeti o gašenju plinske boce

Mlađe kadetkinje i djevojčice 2000. godište
koje su izborile završnice prvenstava

Mariju Renki spomenica za 40
godina u vatrogastvu
Godišnja Skupština Društva
bila je prigoda i za nagrađivanje. Tako je Mariju Renki uručena spomenica Vatrogasne
zajednice Primorsko-goranske županije (VZPGŽ) za 40
godina vatrogasnoga staža.
Istodobno, petero članova
DVD-a dobilo je uvjerenja o
osposobljenosti za zvanje vatrogasac.

Predsjednik Šamanić
čestitao dobitniku
vrijednoga priznanja

Pri kraju Skupštine mnogi su gosti čestitali članovima DVDa Njivice na uspješnoj godini, među njima i Nenad Brusić,
predstavnik PVZ-a otoka Krka koji se također pridružio
čestitkama za uspješan profesionalni rad Društva, kao i za
vrijedne uspjehe na vatrogasnim natjecanjima, a izrazio je i
uvjerenje o nastavku izvrsne suradnje koju DVD Njivice ima
s PVZ-om i VZPGŽ-om.
Naposljetku, vatrogascima je čestitala i načelnica Ahmetović
koja je također pohvalila njihov rad, osobito suradnju koju
članovi DVD-a ostvaruju s Općinom, prilikom organizacije
raznih općinskih manifestacija.
						
V.R.T.
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Omišaljske
rukometašice
na završnicama
prvenstava u dvije
kategorije

Č
Točno u podne 4.
svibnja zaprimljen
je poziv o požaru u
Trgovini Krk u središtu Omišlja. Jedanaest hrabrih vaVatrogasci uvijek zanimljivi najmlađima
trogasaca dojurilo
je u četiri vozila te demonstriralo gašenje objekta vanjskom
navalom s četiri mlaza. Vježba je privukla znatiželju brojnih
prolaznika koji su ih, po završetku gašenja, nagradili i pljeskom. Kako je vrlo važno promptno i smireno reagirati u rizičnim situacijama, članovi DVD-a okupljenima su pokazali i
kako ugasiti zapaljenu plinsku bocu, a da se pritom nitko ne
izloži životnoj opasnosti. Najmlađi su, pak, uživali u demonstraciji opreme i voznoga parka kojega su mladi vatrogasci
pokazali osnovnoškolcima ispred PŠ Omišalj, u povodu Dana
otvorenih vrata. Učenicima je najzanimljivije bilo “igrati” se
teškom pjenom i isprobati izolacijske aparate za disanje, namijenjene korištenju u zadimljenim prostorima, a vatrogascima educirati mlade stanovnike općine o vatrogastvu kao
nositelju zaštite i spašavanja osoba i imovine.
E.Č.

etvrtu godinu zaredom mlađe kadetkinje RK-a Omišalj
izborile su završnicu prvenstva Hrvatske koja se održala u Poreču sredinom ožujka. Omišaljski klub jedini
je otočni klub koji se godinama bori sa zvučnim imenima
hrvatskoga rukometa, poput Podravke, Zameta, Lokomotive, Sesveta i Karlovca. Nakon prošlogodišnjeg 13. mjesta,
ove su godine mlađe kadetkinje zauzele 10. mjesto u Hrvatskoj i tako dostojno predstavile otok Krk.

Prvi puta u povijesti Kluba, među 16 najboljih ekipa u državi bile su i omišaljske rukometašice rođene 2000. godine. I
one su završnicu prvenstva Hrvatske igrale u Poreču, sredinom travnja. Snage su odmjerile protiv Kaštele, Moslavca
i Tvina iz Virovitice s kojim su odigrale prvu utakmicu na
prvenstvu. Na kraju su zauzele 12. mjesto i, iako pomalo
razočarane, sa sobom nose nova iskustva i prijateljstva.
Omišaljske se rukometašice, zajedno s dječacima, natječu
i u županijskoj ligi gdje su mlađe kadetkinje trenutačno na
1. mjestu, djevojčice 2000. godište na 2. mjestu, dok su dječaci peti.

Spomenimo i podatak da su rad trenerice Sandre Lukšić
prepoznali treneri ostalih klubova u Primorsko-goranskoj
županiji te joj ponudili mjesto trenerice županijske ekipe
djevojčica 2000. godišta, što je također veliki uspjeh i priznanje Rukometnom klubu Omišalj.
		
V.R.T.
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Održan kadetski šahovski turnir za osnovnoškolce

U

prostorijama DC-a Kijac u Njivicama početkom je svibnja održan kadetski turnir u šahu za učenike osnovnih
škola, u organizaciji Šahovskoga kluba Kijac iz Njivica, a
u povodu Dana OŠ Fran Krsto Frankopan. Na turniru su sudjelovala 24 učenika iz područnih škola Omišalj, Malinska,
Dobrinj i Vrbnik, a bili su tu i gosti iz Rijeke i Ljubljane. Iako
je turnir namijenjen učenicima osnovnih škola, bilo je tu i
sudionika koji još polaze dječji vrtić: najmlađi je bio Nikola
Kovačić, koji je sa svojih šest godina već prvak Primorskogoranske županije u kategoriji do šest, sedam i osam godina,
a koji je na ovom turniru osvojio 4. mjesto u kategoriji mlađih
kadeta. Kako je pojasnio profesor Zdenko Jurković iz Šahovske škole Goranka iz Ravne Gore, pod čijim se stručnim vodstvom turnir i održao, prvotna im je namjera bila organizirati
turnir za krčke osnovnoškolce, no, zbog sudionika iz Rijeke i
Ljubljane, turnir je poprimio međunarodni karakter.

Upravo gosti iz Ljubljane, braća Aleksander i Nikolaj
Dajčman, koji su inače na prvenstvu Slovenije do deset godina zauzeli prvo i drugo mjesto, osvojili su prvo i drugo mjesto i na krčkome turniru, dok je treće mjesto pripalo Andrijanu Kovačiću iz PŠ Malinska. U kategoriji mlađih kadeta, prvi
je bio Jakov Dragičević iz PŠ Omišalj, dok su braća Marko i
Ivan Sršić iz PŠ Dobrinj osvojili drugo, odnosno treće mjesto.

Sudionici turnira s roditeljima, profesorom Jurkovićem i
Tihomirom Dragičevićem, predsjednikom ŠK-a Kijac
U kategoriji mlađih kadetkinja, prvo i drugo mjesto zauzele
su Paula Kraljić i Mia Lukić iz PŠ Malinska, dok je treća bila
Tessa Bališ iz PŠ Omišalj.

Inače, svi su pobjednici nagrađeni drvenim, ručno izrađenim
medaljama koje su pristigle iz Gorskoga kotara, dok su ostali
sudionici dobili utješne nagrade.
K. Č.
		

Sjećanje na pokojne ribare općine Omišalj

Gojku Bogoviću priznanje uručio N. Sparožić

Memorijal ribara okupio veliko društvo

U

spomen na sve zaslužne i pokojne ribare iz Njivica i
Omišlja, 3. svibnja u organizaciji Športsko-ribolovnog
društva Zubatac održan je Memorijal ribara općine
Omišalj. Bila je to prilika da se okupljeno mnoštvo u Vili Evi
prisjeti svih onih koji su čuvali tradicijske vrijednosti i njegovali ljubav prema ribolovu. Predsjednik Društva Nikola Sparožić pročitao je imena svih Njivičara i Omišljana čiji su životi
u posljednjih sto godina, odnosno od 1900. godine do danas,
bili posvećeni moru i ribolovu.
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Povodom Memorijala, održano je i natjecanje u ribolovu na
kojem je sudjelovalo šest ekipa, odnosno 12 natjecatelja.
Unatoč iznimno lošem vremenu koje je obeshrabrilo mnoge,
dvanaestorica odvažnih zajedno su ulovili gotovo 50 kilograma ribe, najviše arbuna i ušata. Najsretnijih ruku bili su
Njivičari Gojko i Nikica Bogović koji su ulovili 11 kilograma
ribe. Nagradu za 2. mjesto dobili su Nenad Mihaljević i Vlado
Kezel, dok su treći bili Miro i Marin Naranđa. Pobjednicima je
čestitala i načelnica Mirela Ahmetović, pohvalivši rad Društva koje okuplja velik broj ljudi.
E.Č.
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