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VIŠE NOVCA
DJECI I
MLADIM
OBITELJIMA

P

rethodna godina za Općinu
Klis značila je brojne pozitivne promjene, koje su se poglavito ogledale u pozitivnom financijskom aspektu, priljevu brojnih novih
sredstava u proračun.
„Kad govorimo o Vladi RH moram reći da je samo dvjema odlukama – odlukom o izmjeni zakona
o porezu na dohodak i odlukom da
nam se prepusti upravljanje tvrđavom Klis – Vlada nama direktno
dala oko pet milijuna kuna”, rekao je
tako načelnik Vetma.
Osim ovakvih poticaja, Klisu je
vjetar u leđa dala izuzetna turistička
sezona, s porastom broja noćenja i
višestrukim povećanjem kupljenih
ulaznica za jedinstvenu tvrđavu.
Povećanje naknade za novorođenčad, kupnja udžbenika, uređenja
igrališta i obnove vrtića urodile su
plodom. Klis je na demografskoj
karti Hrvatske pozitivna točka koja
time demantira česte negativne primjere u Dalmatinskoj zagori. Osim
ovih mjera Općina ima u vidu i neke
nove modele rada koji bi dodatno
privukli mlade obitelji u Klis i potakli ih na ostanak. Tako su već osigurana sredstva u proračunu za dodjeljivanje statusa majke odgajateljice,
a nastavlja se i s pozitivnom mjerom
dodjeljivanja zemlje mladim obiteljima. Potrebno je spomenuti i projekt Zaželi, koji se odvija u suradnji s
udrugom Mi iz Splita, a koji će omogućiti zapošljavanje žena iz područja
cijele Općine.
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ELITA U NAŠEM MJESTU - TRIBINA ‘POVIJESNI GRAD KLIS, PROŠLOST U BUDUĆNOSTI’ PRIVUKLA EMINENTNE GOSTE

POVJESNIČARI I POLITIČARI UGLAS:

KLISU DATI STATUS GRADA!

O kakvoj je važnoj temi
riječ najbolje govore gosti:
povjesničar dr. Ivo Babić,
konzervator dr Radoslav
Bužančić, povjesničar
književnosti dr Slobodan
Prosperov Novak, Luka
Brčić, zamjenik župana, te
domaćin načelnik Jakov
Vetma uz moderiranje
Hloverke Novak-Srzić.

P

ovijesni grad Klis, prošlost u
budućnosti’ naziv je tribine
održane krajem prošle godine
u Klisu, a o kakvoj je važnoj temi
riječ najbolje govore gosti: povjesničar dr Ivo Babić, konzervator

dr. Radoslav Bužančić, povjesničar
književnosti dr. Slobodan Prosperov
Novak, Luka Brčić, zamjenik župana, te domaćin, načelnik Jakov Vetma, uz moderiranje Hloverke Novak-Srzić.
Zašto je Klisu važno da dobije
status grada? To je prije svega zbog
bogate povijesti; kroz svu tu bogatu
povijest do ovoga modernog doba
postoji Klis. Našu budućnost vidimo
kroz budućnost grada, odnosa prema
baštini, ali i odnos prema komunalnoj infrastrukuturi, uređenju i svema
onome što čini civilizacijski doseg –
kazao je Vetma.
Dr Ivo Babić naglasio je kako
su ove hridine poškropljene krvlju.
-Davno sam napisao dva članka koji
spominju dva naselja na hridinama;
jest da su se dolje krunili hrvatski

vladari, no ovdje su im bile utvrde,
jednako kao i u Kninu.... Klis je u
srednjem vijeku bilo brojno naselje,
ali da bi Klis razvio status grada smetala mu je blizina Splita, Split nikada
Klisu nije dopustao razvoj grada...
Ta ‘vrata Klisa’ su zaista vrata ključ
Hrvatske i zato Klis ima sve razloge
da bude grad i Klis ima fundamentalan značaj u hrvatskoj povijesti..
Dr Radoslav Buzančić iznimno
je sretan što se i formalno pokreće
inicijativa da Klis bude grad; među
brojnim razlozima naglasit ću tek
jedan. Klis je prvi poznati hrvatski
grad, on je u smislu urbaniteta jedna
promjena iz antičkog naselja kad Europa na ruševinama Rimskog carstva
gradi ‘burgove’ zapadnoeuropskog
tipa. Klis je paradigma nove urbane
kulture koja je zapisana i u hrvat-
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skim povijesnim izvorima. Tako se
Borna tijekom sukoba s Ljudevitom
Posavskim povukao u ‘burgove’ u
Dalmaciji. Ujedno to je i sjedište
kralja i glavni grad Trpimirove Hrvatske.
Je li bogata povijest Klisa prisutna u suvremenom životu pokušao je
odgovoriti dr Prosperov Novak? –Ni
slučajno. Ja sam dolazeći ovdje mislio na veliku knjigu Platonovu ‘Državu’ po kojoj idealna država mora
imati 5040 stanovnika da bi svi mogli stati na jedno polje i čuti ono što
im se govori. Takva Platonova država ima utvrdu, tamo žive čuvari,
a dolje su proplanci, upravo takav,
Platonov utopijski grad je Klis. Na
ovom području je u doba Trpimira
boravio veliki filozof benediktinac
Gottschalk i to pune dvije godine,
a tekstovi koje je on ostavio su prvi
tekstovi o našoj državnosti. Nekidan sam čitao knjigu slavnog Noela Malcolma, tamo nijedan hrvatski
grad nema toliko prostora koliko
Klis. Hanibal Lucić nije bio blesav
kad je rekao ‘Hvar je mornaru na
putu, a Split je u kutu.’ I jest tako,
Split je u kutu, a Klis nije!
Za status grada Klisa zalaže se i
Splitsko dalmatinska županija kaže
Luka Brčić, zamjenik župana. –Stav
je afirmativan, jer na ovom području
povijest nije šutjela. Mi smo itekako
svjesni ove riznice kulturne baštine,
svaka ‘vaca’ ima svoju priču. Danas
često čujemo ‘pustimo prošlost...’ no
nije povijest samo od 1945. godine
već mnogo duže. Svjesni te bogate
povijesti upravo smo mi prije mnogo
godina krenuli u obnovu Kneževog
dvora na Kliškoj tvrđavi kako bi u
njoj bio rezidencijalni centar naše
županije. Mi domaći često ne vidimo
po kakvoj bogatoj baštini koračamo,
a to nam pokažu tek stranci zadivljeni ovom ljepotom. Ta upućenost
u ljepotu baštine nam treba za pozitivno samopouzdanje svih nas jer
to samopouzdanje naš narod pomalo
gubi - kazao je Brčić.
Podsjetio je kako je prijedlog o
statusu grada u Splitskoj dalmatinskoj županiji prošao jednoglasnom

političkom odlukom što je prava
rijetkost u Županijskoj skupštini u
kojoj je mnogo političkih neistomišljenika.
Jakov Vetma, načelnik, naglasio
je kako je riječ o iznimno dugoj i
kompliciranoj proceduri: -Meni je
ta sintagma grad Klis sve ono što
je trebala biti, a nije bila. I tad sam
dobio savjet da ne otvaram ‘Pandorinu kutiju’ jer se ide na ukidanje općina i gradova. Ipak, krenuli smo s
tim, željeli smo inzistirati na našem
identitetu i na standardu života naših
sumještana. Status grada nije stanje,
već cilj. U ovom trenutku ima dosta nedostatka, no mi smo ustrajni.
Usvojili smo Strategiju razvoja do
2020. i mogu vam reći da smo većinu iz te Strategije napravili. Taj
zahtjev ima svoju dinamiku, imamo
glas Općinskog vijeća, Županijske
skupštine, sve je upućeno Ministarstvu uprave pa Sabor...Najvažnije u
cijeloj priči je što se nama nikud ne
žuri.
Slobodan Prosperov Novak je
podcrtao činjenicu kako je upravo
ovo područje mjesto brojnih vladara, ima bogatiju povijest od mnogih
hrvatskih gradova. Ovo su vrata Jadranske Hrvatske, ne na Velebitu.
Radoslav Bužančić misli kako
u vrhu politike ima razumijevanja,
činjenica da je ovaj grad bio paradigma cijele Hrvatske, ne zaboravimo
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da je trenutak obrane Šubića od tatara utvrdio kasniju vladavinu koja
je trajala 80 godina. –U svim percepcijama, Klis je središnji grad Hrvatske, to šta se borimo je nepravda
jer bi nas trebali moliti da Klis bude
grad.- kaže Bužančić.
Dr Ivo Babić kazao je kako živimo u zaboravu prošlosti, te da nije
dobro što se kroz seriju ‘Game of
thrones’ uzdiže engleska povijest, a
ne naša.
Naglasio je povijesnu postrojbu
‘Kliški uskoci’ koja na pravi način
baštini povijest.
Jakov Vetma je naglasio kako se
razvoj temelji na očuvanju baštine.
-Najpoznatija je Kliška tvrđava, no
imamo brojna druga mjesta. Imamo našu Zagoru, bogatu povijesnim znamenitostima, no mi želimo
od našeg mjesta napraviti mjesto u
kojem ljudi ostaju, a ne iseljavaju.
Standard života će biti veći nego u
Splitu. Rast ćemo da bi kroz svoj
identitet, povijest, turizam, poljoprivredu, možemo pronaći savršenu
budućnost za naših 5 tisuća stanovnika.- kaže Vetma.
Splitsko-dalmatinska županija
mnogo ulaže u otoke i Zagoru kako
bi se zaustavilo iseljavanje. -Imamo
brojne programe kako bi obnovli
starinu ili izgradili novu kuću, pomoći u navodnjavanju... Ovaj kamen
vapi za životom, ako nema dječjeg
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veselja, onda smo izdali našu tradiciju. – kaže Brčić.
Jakov Vetma je naglasio kako je
Klis jedina općina koja će u proračun uključiti status majke odgojiteljica, dok se ova odluka ne izglasa u
Saboru, taj novac će izdvojiti Klis.
Sudionici su na kraju dali i finalni
osvrt o ovoj temi: Dr. Ivo Babić je ohrabren najavama o visokoj kvaliteti života u Klisu.
- Naravno da turizam treba, no

ne kao monokultura nego dio suvremenog života koji će uključiti i poljoprivredu i druge djelatnosti. Važna je
i suradnja sa Sveučilištem, drago mi
je zbog vašeg optimizma i čestitam
vam na tome.
Dr Bužančić je naglasio: Klis je
mjesto gdje povijest nije do kraja
istražena, te još nije našla svoje mjesto u udžbenicima i znanosti. Klis
upravo zbog toga mora dobiti status
grada.

Jakov Vetma zahvalio je sudionicima koji su prisustvom na ovom
okruglom stolu dali važnost ovoj
temi.
- Zahvalan sam svima koji podupiru našu želju za dobivanjem statusa grada i svim medijima na stalnoj
podršci, te brojnoj publici koja je do
zadnjeg mjesta ispunila Dom kulture
u Klisu.
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SVIJETLI TVRĐAVA,
ALI SVIJETLI I ZAGORA
POLA MANDATA - NAČELNIK JAKOV VETMA OTVORENO O PROVEDENIM PROJEKTIMA I PLANOVIMA
Do ljeta će nova svjetla
obasjati Klišku tvrđavu, a ove
godine su u planu nove ceste
i javna rasvjeta na području
Zagore – Brojne pogodnosti
za mlade obitelji i naknada za
majke odgojiteljice
Piše: Lea Smodlaka

I

za načelnika Jakova Vetme je
gotovo pola mandata, Klis sve
više postaje mjesto za život, zahvaljujući ulaganjima ovo mjesto
bilježi i izvrsne turističke rezultate...
Stoga je u ovom broju Glasnika naš i
vaš gost prvi čovjek općine koji nam
govori o provedenim projektima na
području cijele općine, ali i brojnim
planovima.
Nalazite se gotovo na pola drugog mandata. Jeste li zadovoljni
postignutim?
Naravno da uvijek može bolje,
ali općenito moram biti zadovoljan
jer smo ostvarili neke ciljeve koji će

Općini Klis i našim stanovnicima i
u budućnosti osigurati dovoljno proračunskih prihoda kako bismo mogli
funkcionirati kao odlična jedinica
lokalne samouprave. Prije svega tu
mislim na odluku Vlade RH o ustupanju tvrđave Klis i na uknjiženu
imovinu čiju smo vrijednost povećali za 46 % te danas iznosi preko 120
mil. kuna. Iz ove dvije činjenice proizlazi financijska stabilnost, a ona je
temelj razvoja. Svaki stanovnik naše
općine zna što treba urediti u njegovom mjestu, a na nama je da os0luškujemo potrebe i po tome radimo.
Koje biste veće investicije istaknuli?
Mrtvačnica u Klisu je u završnim radovima te će se nakon niza
komplikacija oko imovinsko pravnih odnosa, napokon otvoriti. Time
ćemo ostvariti dugogodišnju želju stanovnika Klisa. Do ljeta će se
osvijetliti naša tvrđava, a sukladno
informaciji iz Vododvoda i kanalizacije, krajem 2019. krećemo s izgradnjom sekundarne kanalizacije
u Klisu kao i vodovoda za Bašiće te

rekonstrukciju vodovoda Klis Kosa.
Također, u ovoj godini želimo u svih
8 naselja naše zagore definirati i otkupiti zemljišta za ispraćajna mjesta,
tu se najviše odmaklo u Dugobabama gdje građevinsku dozvolu očekujemo svaki dan kao i u Brštanovu
gdje će vrlo skoro biti otkupljeno
zemljište. U dogovoru s Hrvatskim
cestama krećemo s izradom idejnog
projekta rekonstrukcije ceste kroz
Prugovo i čekamo natječaj za prijavu igrališta NK Prugovo. I ove godine je planirana izgradnja novih cesta
i javne rasvjete na području Zagore,
pogotovo onih ulica koje su još uvijek makadamske.
Manje investicije čine velike
promjene u životu naših stanovnika. Što biste istakli?
Svako od 14 mjesnih odbora
može očekivati manje komunalne
investicije uređenja javnih i zelenih
površina, groblja, mjesnih domova,
vjerskih objekata, a sve prema uputama vijeća mjesnih odbora. Tu smo
uvijek oprezni da radove rasporedimo na područje cijele Općine Klis,
od Mezanovca do Niskog.
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Klis se ponosi brojnim kulturnim udrugama. Jeste li zadovoljni
njihovim radom i kakve planove
imate za budućnost?
Mi smo u posljednje vrijeme udvostručili iznose financiranja udruga
zahvaljujući dodatnim prihodima
koje ostvarujemo. Zadovoljni smo
suradnjom i zaista smatram da su one
bogatstvo svake općine. No, moramo
biti bolji iz godine u godinu i uvijek
težiti višem. Zato očekujem od udruga još veći angažman na promociji
naše općine, ali i upravljanju javnim
objektima koje smo im povjerili, od
stadiona do domova kulture i djelova tvrđave. U dobre rezultate uopće
ne sumnjam kad vidim koje rezultate
ostvaruju Povijesna postrojba Kliški
uskoci, KGD Morsor ili NK Uskok
za čiji se rad nadaleko čuje, na ponos
svih nas. Puno je tu i manjih, vrijednih udruga koje rade izniman posao
na korist naših stanovnika, zato i
ovim putem, svima veliko hvala.
Klis je u zadnje vrijeme bio čest
gost novinskih rubrika i tv priloga s obzirom na turistički boom.
Kako komentirate takav uspjeh
i kakve nove zahtjeve to stavlja
pred vaš rad?
Valja najprije naglasiti da smo mi
još uvijek na početku. Ipak, preko 70
tisuća posjetitelja tvrđave, prihod od
preko 3 mil. kuna, preko 60 obitelji
koji se bave iznajmljivanjem na području cijele općine i velika ulaga-

nja u turističku infrastrukturu, poput
Interpretacijskog centra, Kneževog
dvora, rasvjete tvrđave, biciklističkih staza, šumskih cesta, poljskih
putova, danas su općinu Klis ipak
stavili na turističku kartu Hrvatske,
a zahvaljujući snimanju serije Game
of Thrones i na kartu svijeta. Dvije
smo nagrade ove godine dobili na
Danima hrvatskog turizma, prvu
nagradu kao ruralna destinacija godine, dok smo u kategoriji kulturnih
atrakcija dobili treću nagradu. Sve
u svemu, puno nas još posla čeka,
ali idemo dobrim smjerom. Jako je
bitno odrediti dinamiku razvoja i ne
dopustiti da se turizam bavi nama,
već mi njime.

U skladu s pozitivnim financijskim promjenama i dalje se radi
na subvencijama i socijalnim davanjima. Na kakav se sve način
može olakšati život Klišana?
Nastavljamo i dalje sa subvencijom DV Cvrčak, ali i privatnih
vrtića, što smo uveli prije nekoliko
godina, subvencijom javnog prijevoza, te nizom programa pomoći najugroženijim obiteljima. Najveći iznos
u ovoj godini ide preko projekta Zaželi gdje smo osigurali sredstva za
pomoć starijim i nemoćnim osobama. Nastavljamo sa stipendiranjem
svih studenata i najboljih učenika,
s tim da moram naglasiti da nisam
zadovoljan trenutnim Pravilnikom i
moramo krenuti u izmjene, na korist
studenata.
Uključili smo se i u novu ideju
za pomoć majkama odgojiteljicama. Na kakav način?
U proračunu za 2019. godinu osigurali smo milijun kuna za pomoć
majkama odgojiteljicama. Naša je
želja pomagati obitelji s više djece,
ali nadam se da će se takav zakon
donijeti na razini cijele Republike
Hrvatske. Naime, Općina Klis je
2017. godine nakon dugo godina
ostvarila pozitivan prirodni prirast,
te se nadamo i daljnjim dobrim vijestima o povećanju nataliteta.
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RAZGOVOR S DIZAJNERICOM MARTINOM RADMAN LISTEŠ

MARTININA ‘UMJETNOST

KOJA SE NOSI’

Na život gledam kao na priču,
a pričom dotičemo, šaljemo
poruku. Priča kroz tekstilnu
građu, rijetkima jasnu, za
mene predstavlja umjetničko
djelo. Priča i emocija. Dvije
ključne komponente mog
stvaranja i pridonošenja
umjetničkoj građi.

K

ako nam je uvijek cilj predstaviti i upoznati neke zanimljive i talentirane mlade
ljude, ovom prilikom vam donosimo
intervju s Martinom Radman Listeš,
kojoj Klis ostaje trajna inspiracija
za njeno djelovanje. S ovom ekonomisticom i dizajnericom razgovarali
smo o modi, arhitekturi, poeziji i umjetnosti općenito.
Koji je najveći izazov u umjetnosti, umjetnosti koja se nosi?
„Umjetnost koja se nosi“. Jako
volim taj izraz. Odiše dubokim značenjem. Na život gledam kao na priču, a pričom dotičemo, šaljemo poruku. Priča kroz tekstilnu građu, rijetkima jasnu, za mene predstavlja umjetničko djelo. Priča i emocija. Dvije
ključne komponente mog stvaranja
i pridonošenja umjetničkoj građi.
Najljepše je kada publika prepozna, i
zavoli. Trudim se ne iznevjeriti sebe
i svoju publiku jer postoje trenutci
u stvaranju kada se kreneš lomiti pa
počneš sumnjati u svoj rad mijenjajući vlastiti izričaj i priklanjajući se
onima koji će ti osigurati bolje mjesto
u društvu.
Što vam je glavna inspiracija
pri odluci početka kreiranja nekog
komada odjeće?

Moj je duh prepun priča, priča koje imam potrebu ispričati kroz
umjetnost. Postoji trenutak kada počnem razmišljati „napuštajući“ prirodni oblik iz kojeg dalje razvijam i
usavršavam svoj rad. To je po meni
jedinstven način prikazivanja stvarnosti kako bih izrazila i naglasila vlastitu individualnost. Ponekad svi mi
imamo potrebu nekamo se skloniti ili
pobjeći od realnosti i svakidašnjice
u neku drugu, uzvišeniju dimenziju,
zar ne?
Kako zapravo povezujete svijet
arhitekture sa svojim stvaralaštvom?
Volim strukturu, formu zasnovanu na volumenu, funkciji, proporciji i materijalu. Pritom povezujem
se sa svijetom arhitekture kod kojeg

Martina Radman-Listeš diplomirala je
2008. na RIT Croatia (Rochester Institute of Technology, New York) i stekla
dvije diplome američku (Bachelor of
Science in Hospitality and Service Management) i hrvatsku( diplomirana
ekonomistica menadžmenta).
Na Talijanskom institutu za modu i
dizajn Callegari 2014. stječe diplomu
modnog stiliste.
Debitirala je na splitskoj Monturi,
izboru za Miss Turizma na kliškoj tvrđavi, Vinkovačkim jesenima i Zagreb
Fashion Aidu.
arhitektonski sustav i tehnika spajanja povezuje oblike ili materijale
na različite načine u kojima je slijed
vrlo važan. Konstrukcija odjeće kroz
izradu uzoraka i šivanje slijedi sličan
protokol. Kao što postoji veza između tijela i odjeće koja ga prekriva,
tako postoji veza i između arhitekture i kože. Arhitektura je čovjekovo sigurno okruženje, zaštita od prirodnih
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nepogoda dok je odjeća direktna zaštita
čovjekova tijela. I jedno i drugo polje
koristi se istim jezikom, inovacijom,
eksperimentiranjem i tečnošću. U boji
i strukturi. Ovim načinom arhitektura
prati modu, a publika ima bolji uvid u
umjetničku stvarnost.
Zanimljivo da ste to sve povezali
poezijom.
Imam sreću što sam u obitelji koja je
umjetnički nadarena tako da su svi moji
radovi popraćeni poezijom. Nastojim
ženstvenost okarakterizirati taktilnom
poezijom i snenom znatiželjom za strukturom, snagom i oblikom. Kod stvaranja
vodim se fluidnošću koja se i u svijetu
arhitekture viđa sve više. Nema zidova,
barijera. Poezija je umjetnost jezika koju
omogućuje ljudska imaginacija tako da
njezina fluidnost sa statičnom arhitekturom upotpunjuje umjetnički senzibilitet.
Uz sve to, kako ste uspjeli povezati
kulturno naslijeđe i dizajn?
Kroz čohu, našu tradicionalnu tkaninu koju nose ponosni alkari grada u kojem sam rođena, Sinju, ali i kliški uskoci,
povijesnoga grada Klisa čijim snažnim
korijenima pripada moj sin. Čoha kao takva odiše velikom kulturom i tradicijom,
a opet snagom, i što je najvažnije jednostavnošću. Skromnošću, volim reći, a
opet ljepotom u svoj svojoj veličini. U
kombinaciji s čohom koristim se i organdi svilom koja lakoćom materijala omogućuje njezino lako oblikovanje čineći
je estetski lijepom, kaotičnom i ponekad
nerealnom.
Dovodimo li u pitanje zanemarivanje važnosti povijesne građe tom
involviranošću moderne arhitekture?
Naravno da se treba čuvati od zaborava povijesti. Ona živi u nama, iz naraštaja u naraštaj se prenosi, podsjeća,
povezuje. Nama umjetnicima je vječna
inspiracija. Ona je duh i stanje čovjeka,
duboko ukorijenjena i vječna vodilja na
svim poljima umjetničkog stvaralaštva;
kao što je i sam Andrić govorio: „Nema
slučajnih građevina, izdvojenih iz ljudskog društva u kome su nikle…“.
Sam po sebi dizajn nije dovoljan da
bismo sačuvali kulturno naslijeđe. Njegov opstanak zahtijeva stalne inovacije,
tzv. trenutke evolucijskog dizajna, zapravo kontinuirano istraživanje i unaprjeđenje.

GLASNIK OPĆINE KLIS
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VELIKO PRIZNANJE

KLISU DVIJE
NAGRADE
NA DANIMA
HRVATSKOG
TURIZMA
D

ani hrvatskog turizma na Hvaru donijeli su Općini Klis dva vrijedna priznanja. Osvojila je 3.
mjesto za kulturnu destinaciju godine, dok je
zajedno s TZ Imota, Vrgorcem, Triljom, Vrlikom, Dugopoljem i Sinjom kao nositeljem prijave osvojila prestižnu nagradu Destinacije ruralnog turizma, još jedno
priznanje Hrvatske turističke zajednice za šire područje
Dalmatinske zagore.
Najkompetetniji hrvatski turistički djelatnici prepoznali su Općinu Klis kao mjesto rasta i razvoja, kako
u turističkom, tako i u kulturnom smislu. Tome najviše
pridonosi drevna Kliška tvrđava, koju iz godine u godinu posjećuje sve više domaćih i stranih turista, a prošle
godine je zabilježila oko 70.000 posjetitelja što iznosi

porast od 40% u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Popularnosti tvrđave svakako je pridonijela i svjetski popularna serija ‘Game of thrones’ koja je snimljena na ovoj
utvrdi. Zahvaljujući zalaganju općinske vlasti i pomoći
državnih institucija tvrđava je dijelom obnovljena i još
uvijek se radi na tome. Ponudom novih sadržaja postaje
pravi mamac ljubitelja povijesti i bogate kulturne bašti-
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VOLIMO ČITANJE - DRUGA OBLJETNICA RADA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE

KNJIŽNICI
NA DAR
KNJIGA
O KLISU
N

a blagdan sv. Nikole naša
knjižnica proslavila je svoj
drugi rođendan. Središnje
događanje činilo je predstavljanje
nove knjige Valtera Firića, kako uostalom najbolje i priliči rođendanskom slavlju jedne knjižnice. Valter

Knjiga Valtera
Firića „Klis –
kulturno povijesna
baština“ kao pravi
rođendanski dar
Firić zavičajni je autor koji je posvetio čitav niz knjiga svom Klisu, a
uzevši u obzir da govorimo o poznavatelju povijesti umjetnosti, njegovi
osvrti na Klis uvijek imaju poseban
pečat. Na predstavljanju knjige okupilo se tridesetak posjetitelja koji su
mogli saznati nešto više o novom
naslovu kojim prof. Firić daje sažeti prikaz kliške kulturne i povijesne baštine. O knjizi je, uz autora,
govorio dr. Stanko Piplović, veliki
poznavatelj povijesti i kulturne baštine Klisa i Dalmacije. Posjetitelji
su saznali važne informacije i o po-

vijesnoj važnosti Kliške tvrđave, kao
i o izazovima koje pred nju postavlja
moderni turizam. Prisutnima su se
obratili i načelnik Jakov Vetma koji
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je zahvalio prof. Firiću na uloženom
trudu i zanimanju za Klis. O radu
knjižnice i planovima za budućnost
više se moglo saznati od ravnateljice
Lee Smodlake koja je izrazila zadovoljstvo većom posjećenošću događanja u odnosu na prošlu godinu, ali
i povećanjem broja članova.

Proslava rođendana bila je prilika
za izlaganje zbirke dječjih radova,
koji su nastajali na nizu radionica
pod nazivom NAŠ KLIS, a koje su
se održavale u Knjižnici kroz proteklih nekoliko mjeseci. Svečani
program upotpunila je kliška ženska
klapa Besida.
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Rad knjižnice u protekloj godini obilježen je novim događanjima,
članovima i naravno, knjigama.
Knjižnica tako trenutno u svom
fondu ima oko 5000 knjiga, a kontinuirano se nabavlja nova građa,
kupnjama i donacijama. U knjižnici
osim knjiga možete posuditi i audio
knjige, filmove i igračke. Kroz mjesec možete posjetiti kvizove znanje,
igranje društvenih igara za djecu i
odrasle, likovne radionice i pričaonice. Zahvaljujući događanjima
koje organizira kroz cijelu godinu
Knjižnica je dobila dosta novih korisnika. Osnovana je i upotpunjena
zavičajna zbirka Clissa čime se trajno radi na očuvanju naše baštine.
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PROJEKT FORTRESS REINVENTED

O KLIŠKOJ
BAŠTINI
SE ČUJE
SVE DO
MALTE
Piše: Mila Mihovilović

U

sklopu projekta “Fortress ReInvented - Inovativni
pristup i digitalni sadržaji
na povijesnim tvrđavama“ članovi
projektnog tima Općine Klis, posjetili su Maltu od 15. do 19. listopada
kako bi se upoznali s nekim od najboljih europskih praksi u uvođenju
digitalnih sadržaja na fortifikacijskim objektima.
Podsjetimo, projekt Fortress ReInvented započeo je 1. srpnja 2017.
godine s planiranim završetkom u
2019., a njegova ukupna vrijednost

Kako bi se upoznali s
najvažnijim lokalitetima
i postojećim digitalnim
sadržajima na njima,
predstavnici projektnih
partnera Muzeja grada
Šibenika, Općine Klis, Općine
Herceg Novi i Muzeja grada
Zenice, tijekom posjeta su
sa domaćinima razmijenili
iskustva u revitalizaciji,
interpretaciji i održivom
upravljanju baštinom.
je 1.310.232,30 EUR, od čega je
85% sufinancirano iz programa Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia
and Herzegovina – Montenegro
2014-2020. Glavni cilj projekta je
implementacija digitalnih sadržaja
na četiri partnerske tvrđave - Tvrđava sv. Mihovila u Šibeniku, Tvrđava
Klis u Klisu, Kanli kula u Herceg
Novom i tvrđava Vranduk u Zenici u
svrhu razvoja održivog kulturnog turizma u regiji.
Malta obiluje obrambenim fortifikacijskim objektima izrazitog povijesnog i baštinskog značaja. Riječ je
o sveukupno 31 lokalitetu pod upra-

vom malteške nacionalne agencije
za kulturnu baštinu Heritage Malta.
Kako bi se upoznali s najvažnijim
lokalitetima i postojećim digitalnim
sadržajima na njima, predstavnici
projektnih partnera Muzeja grada Šibenika, Općine Klis, Općine Herceg
Novi i Muzeja grada Zenice, tijekom
posjeta su s domaćinima razmijenili
iskustva u revitalizaciji, interpretaciji i održivom upravljanju baštinom.
Uz Fortifikacijski interpretacijski
centar, Nacionalni arheološki muzej
u Valletti te brojne kulturno – povijesne znamenitosti posebno su se
istaknule tvrđave St. Angelo i St.
Elmo kao izvrsni primjeri korištenja
suvremenih audio – vizualnih tehnologija u interpretaciji baštine.
- Zahvaljujući EU fondovima
uspjeli smo provesti brojne projekte
koje bi bilo gotovo nemoguće realizirati bez europskog sufinanciranja.
Bogatu kulturno – povijesnu baštinu
revitalizirali smo informacijsko - komunikacijskim tehnologijama što je
doprinijelo proširenju turističke ponude i porastu broja posjetitelja
na našim atrakcijama – naglasio je
Ryan Vella iz Heritage Malte navodeći kako baštinske lokalitete kojima upravlja Heritage Malta godišnje
posjeti oko 1,5 mil. posjetitelja.
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BRAVO NAŠI

ZLATNI
SUNCOKRET
ZA STELLU
CROATICU

S

tella Croatica’ iz Klisa dobitnik
je prestižnog priznanja ‘Zlatni
suncokret’. Ova tvrtka dobro je
poznata dugi niz godina jer uspješno
djeluje na polju proizvodnje tradicionalnih dalmatinskih delikatesa. Uz
to nude i brojne druge sadržaje kao
što je upoznavanje s načinom proizvodnje, gastro usluge, oživljavanje
povijesti kroz posjete etno selu i sl.
Tvrtka je i ranije primala priznanja,
a ove godine pripala joj je nagrada
‘Zlatni suncokret’, novitet najveće

akcije u ruralnom turizmu kojom
se promoviraju tradicijski sadržaji, povezuju najznačajniji projekti,
proizvođači, događaji i zanimljivosti, čuva se izvornost i stvaraju novi
proizvodi. “Tko nema tradiciju nema
ni povijest“, kazao je Andrija Polić
prilikom primanja ove nagrade, a mi
mu želimo još puno godina uspješnog rada, u čuvanju i promoviranju
te iste tradicije.
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NOGOMETNI TEREN SPREMAN ZA NOĆNE UTAKMICE

USKOCI DOBILI N
NOVE REFLEKTORE

ogometni klub Uskok iz
Klisa je 17. studenoga
2018. godine odigrao povijesnu nogometnu utakmicu na stadionu Iza Grada u Klisu sa sinjskim
Junakom.
Bio je to susret vodećih klubova
na tablici, ali je sportski događaj zasjenila činjenica da je to prvi susret
na kliškom stadionu pod svjetlima
reflektora. Velikom upornošću odgovornih ljudi iz uprave kluba Općina
Klis je podržala projekt rasvjete nogometnog igrališta i financirala isti
s oko pola milijuna kuna. Veliki je
to napredak u funkcioniranju cijelog
sportskog pogona kao i šansa za razvijanje sportskog turizma u Klisu.
Nesporno je da općina Klis postaje
sve prepoznatljivija turistička destinacija i grabi velikim koracima
naprijed kroz raznoliku turističku
ponudu.
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SIGURNOST U PROMETU I SPORTSKI CENTAR PRUGOVO

KAMERE,
NOGOSTUP
I JOŠ MNOGO
TOGA USKORO
U PRUGOVU

Z

ahvaljujući inicijativi Općine
Klis državna cesta u Prugovu
dobit će kameru, a napravit
će se i rekonstrukcija ove frekventne
ceste. Dogovoreno je to u listopadu
prošle godine na sastanku načelnika
Jakova Vetma s odgovornima u Hrvatskim cestama.
Cesta koja se proteže kroz cijelo
mjesto vrlo je opasna što se pokaza-

lo učestalim prometnim nezgodama
od kojih su neke, nažalost, završile
s tragičnim posljedicama. Općina
Klis je pokrenula izradu projektne
dokumentacije temeljem koje će Hrvatske ceste pristupiti rekonstrukciji
s odgovarajućim nogostupom. Također je od odgovornih zatraženo
postavljanje kamere kod škole kako
bi se sudionici u prometu, pješaci, a
posebno školska i vrtićka djeca zaštitili od neodgovornih vozača. Naravno da to nije nešto što se može
napraviti preko noći, ali kad se krene
u proceduru onda će se i završiti na
zadovoljstvo svih, a posebno stanovnika Prugova.
Zanimljiv je još jedan veliki projekt koji je u pripremi a radi se o
sportskom centru. Naime kroz ITU
mehanizam Urbane aglomeracije
Split, Općina Klis će kroz javni poziv aplicirati projekt „Sanacija igrališta u naselju Prugovo“.

Općina Klis je izradila idejno rješenje za isti, te je trenutno u fazi ishođenja posebnih uvjeta, koji su preduvjet za izradu glavnog projekta.
Glavni cilj ovog poziva je revitalizacija pojedinih dijelova gradova i
općina i omogućavanje pružanja novih usluga i sadržaja, bez dodatnog
opterećivanja prostora i okoliša.
Budući sportski teren će biti stavljen u funkciju za potrebe dječjeg vrtića, škole, nogometnog kluba Prugovo i ostalih koji žele sudjelovati u
sportsko-rekreativnim aktivnostima.
Predviđena je kompletna infrastrukturna sanacija igrališta, sa
podlogom umjetne trave. Također,
uz sportski sadržaj, predviđeno je i
postavljanje montažnih kontejnera i
svlačionica, kao i pripadajuće hortikulturalno uređenje prostora.
Otvorenje natječaja na kojeg će
se ovaj projekt sanacije prijaviti,
očekujemo krajem prvog kvartala
2019. godine.

GLASNIK OPĆINE KLIS
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POŠTU PRETVARAMO U SUVENIRNICU

NOVI SADRŽAJ PODNO
KLIŠKE TVRĐAVE

K

liška tvrđava kao generator
turizma u Klisu uskoro će
neposrednoj blizini dobiti
još jedan atraktivni sadržaj. Naime,
općina Klis je kroz svoje aktivnosti i
projekte osigurala adekvatan prostor
za poštanski ured, a zauzvrat dobila na upravljanje zgradu postojeće
pošte na centralnom trgu Mejdan.
Reprezentativni prostor u strogom
centru mjesta će se pretvoriti u informativni centar za posjetitelje i
prodajno mjesto – suvenirnicu. Tu
bi uz kutak, gdje će ljubitelji serije Game of Thrones moći pronaći
mnoštvo suvenirskih proizvoda za
sebe, ponuditi i domaći suveniri kao
i proizvodi domaćih OPG-ova koji
zadovolje kriterije koji će biti raspisani u javnom pozivu. Svu potrebnu
natječajnu dokumentaciju za investiranje u adaptaciju prostora, kao i
buduće upravljanje suvenirnicom je
u nadležnosti Poduzetničkog inkubatora Klis.

O

STIPENDIJE
NADARENIMA I POTREBITIMA
pćina Klis je u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. dodjelila 65 stipendija studenti-

ma, doktorantima i nadarenim učenicima srednjih škola.
Slijedi popis svih koji su zaslužili financijske potpore: Ana Glavina, Mirko Jankov, Anđela
Atlaga, Katrin Vujević, Karla Radić, Mila Galić, Jelena Galić, Antonija Rizvan, Josipa Sarić, Hana
Bašić, Dora Meštrović, Andi Jankov, Petra Smolčić, Tea Majić, Hana Granić, Mislav Ilić, Maja Jelović, Andrija Sanader, Ivana Rožić, Zvonimir Uvodić, Iva Kegalj, Ivan Valenta, Mislav Glavina,
Zorana Didović, Ana Boban, Ivan Grubišić, Mia Kurtović, Matea Boban, Martina Erceg, Tamara Mijatović, Ante Brković, Mihovil Glavina, Ana Caktaš, Katarina Blažević, Dino Dujmović, Karla Mare
Barić, Toni Barić, Ivan Barić, Mario Bugarin, Ana Sikirica, Kristina Babić, Marko Mihovilović, Ivan
Radić, Ivan Novaković, Petar Sarić, Josip Čulić, Jelena Boban, Ivona Jurić, Tonka Gunjača, Josip
Glavina, Marija Dagelić, Mario Mihovilović, Angela Galić, Josipa Jurić, Stela Uvodić, Emilija Sarić,
Nina Rađa, Morena Kurtović, Josip Galić, Šimun Karaman, Magdalena Glavina, Ivan Mihovilović,
Matea Lauš, Ana Caktaš i Toni Radić

GLASNIK OPĆINE KLIS

OBITELJI POGINULIH
HRVATSKIH BRANITELJA
OSLOBOĐENI PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
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SVIJEĆE I CVIJEĆE NA GROBLJIMA

ZA MRTVE NEMA ZABORAVA

O

pćinsko vijeće je na svojoj posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici donijelo
Odluku o komunalnoj naknadi
kojom su od početka 2019. godine
plaćanjem iste oslobođene obitelji
poginulih hrvatskih branitelja.

BOLJA TEHNOLOGIJA

KLISU BESPLATNI
INTERNET

P

rijavom na natječaj Općina
Klis je uz veliki broj jedinica lokalne samouprave dobila sredstva kojima će se financirati
troškovi opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu, a
korisnici će se obvezati na financiranje povezivosti, odnosno internetske
pretplate i održavanje opreme za bežični internet u trajanju od najmanje
tri godine.

D

an mrtvih na području Općine Klis ima posebnost
utoliko što na teritoriju ove
jedinice lokalne samouprave postoji
devet grobalja. Dušni dan je prilika
da se obiđu vječna počivališta naših najmilijih , upale svijeće i položi
cvijeće zahvale. Predstavnici Općine Klis tradicionalno polože vijence

PONOS I PIJETET

KOLONA SJEĆANJA
U VUKOVARU

O

pćina Klis tradicionalno
je i ove godine organizirala besplatan prijevoz
za sve zainteresirane mještane koji su na Dan sjećanja, 18.
studenoga pohodili grad heroj
– Vukovar. Najmanje što možemo učiniti za sve nevine žrtve,
hrabre branitelje i sve one koji
su položili svoje živote u obrani
Domovine je da se s upaljenim
svijećama prisjetimo tog tužnog
i tmurnog jesenjeg dana 1991.
godine.

i upale svijeće na svim grobljima uz
centralni križ. Također se prisjete
svih preminulih vijećnika, poginulih
hrvatskih branitelja i ostalih zaslužnika koji su kroz svoje društvenopolitičko djelovanje dali svoj doprinos u izgradnji i promicanju imena
Općine Klis.

DOBRE VIJESTI

PARKIRALIŠTE PODNO
KLIŠKE TVRĐAVE

O

pćina Klis je za potrebe posjetitelja Kliške tvrđave, sportskih
i kulturnih priredbi u centru mjesta i za mještane koji imaju
potrebu pohoditi u centar mjesta iz bilo kojih razloga otkupila
privatno zemljište.
Na parceli veličine 2543 m2 koja se nalazi u samom centru Megdana u neposrednoj blizini zgrade Općine i igrališta NK Uskok niknut će
parkiralište koje će svakako rasteretiti prometnu gužvu i „divlja parkirališta“ kojih smo svakodnevno svjedoci. Zasigurno je da ne smijemo dopustiti gubitak gradske prometne linije. Vrlo često se događa da
autobus javnog prijevoza zbog neodgovorno i nepropisno parkiranih
automobila nema mogućnosti pristupa autobusnoj stanici i okretištu.
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HUMANOST NA DJELU

SLOBODAN FIRIĆ
DAO KRV 100 PUTA!

P

redsjedniku društva dobrovoljnih davatelja krvi iz Klisa, Slobodanu Firiću je na prigodnoj
svečanosti u Klisu načelnik Jakov Vetma uručio odlikovanje predsjednice
Kolinde Grabar-Kitarović.

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

IVANA UGRINA
“NE BOJTE SE”
U KLISU

N

ova knjiga novinara i publiciste Ivana Ugrina “Ne bojte
se” predstavljena je u Domu
kulture u Klisu 20. rujna 2018. godine. Na predstavljanju knjige uz autora su govorili dr. don Mladen Parlov
i novinar Josip Jović dok je program
vodila novinarka Snježana Šetka. U
glazbenom dijelu programa nastupio
je tenor HNK iz Splita, Špiro Boban.

Predsjednica Republike odlikovala ga je “Redom Danice hrvatske
s likom Katarine Zrinske” za više
od stotinu davanja krvi, a u prigodi
Dana dobrovoljnih darivatelja krvi,
odnosno 65 godina dobrovoljnog da-

rivanja krvi u organizaciji Crvenoga
križa, koji obilježava 140 godina rada
u Hrvatskoj. Svečanom činu su svjedočili predsjednik CK Solin, Željko
Grubišić i predsjednik OV Josip Didović.
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DALMACIJA ULTRA TRAIL

START UTRKE
S KLIŠKE
TVRĐAVE

U

listopadu 2018. godine iz
Omiša je startalo treće izdanje ‘Dalmacija Ultra Trail’ najduže utrke od 160 kilometara
koja je i ove godine prošla kroz Klis.
Na utrkama je sudjelovalo skoro 800
natjecatelja iz 42 države i 6 kontine-

nata. Također, utrka od 103 km, kao
i u protekle dvije godine, startala
je u petak, 19. listopada u ponoć iz
Kliške tvrđave. Uglavnom, to je još
jedan od načina kako se može promovirati Kliška tvrđava.

POGLED U SVIJET

VETMA U PARIZU
O KLIŠKOJ BAŠTINI

N

ačelnik Jakov Vetma sudjelovao je na Međunarodnom
kulturnom skupu koji se
održao u Parizu. Načelnik je pozvan
kao predsjednik Hrvatske udruge
povijesnih gradova da sudjeluje na
okruglom stolu gdje je imao priliku iznijeti iskustva u upravljanju
kulturnom baštinom. Događanje se
odvijalo krajem listopada 2018., u
godini koja je u čitavoj Europi posvećena kulturnoj baštini
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POGLED U BUDUĆNOST

TUNEL
KROZ
KOZJAK
VAŽAN ZA
OPĆINU
KLIS

V

eć se godinama govori o izgradnji tunela kroz Kozjak
čime bi se povezao kaštelanski zagorski i primoriski dio, a
bitno skratila vožnja do Splita i za

ostale. Županijski prostorni plan te
planovi Grada Kaštela i Općine Klis
usklađeni su u potpunosti čime su
ostvareni preduvjeti za izgradnju.
Interes Općine Klis u ovom projektu je u planiranoj radnoj zoni oko
čvora Vučevica, gdje je Općina u

vlasništvu zemljišta. Tunelom bi se
osigurala kvalitetnija vodoopskrbna
i elektroenergetska mreža za dio Zagore koji još uvijek nije adekvatno
opremljen. Pozitivno bi se utjecalo
i na razvoj turizma te gospodarstva.

VAŽNE OBLJETNICE

ROĐENDAN KGD MOSOR

N

a blagdan sv. Stjepana, 26.
prosinca održan je tradicionalni svečani koncert za 82.
rođendan KGD Mosor u Klis Kosi.

Koncert je održan u domu kulture
Zdravka Uvodića, a događanju je, uz
brojne druge uzvanike, prisustvovao
i predsjednik OV Općine Klis, Josip

Didović. Društvo je osnovano davne 1936. godine te je tijekom svog
dugog djelovanja postalo važan dio
kulturnog života svoje zajednice. Uz
domaćine još su sudjelovali muška
klapa Filip Dević iz Splita i ženska
klapa Besida iz Klisa.
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PROGRAM MINISTARSTVA RADA I
MIROVINSKOG SUSTAVA

‘ZAŽELI’
I ZARADI
PLAĆU
Ukupno će biti zaposlena
31 žena koje će skrbiti o
minimalno 124 korisnika
na području od oko 500
kvadratnih kilometara,
što čini petinu županije
Splitsko-dalmatinske..
Piše: Rina Ćurković

O

pćina Klis upravo kreće s
provedbom projekta ‘Prilika za rad’ u sklopu programa ‘Zaželi – program zapošljavanja
žena’, kojeg je objavilo Ministarstvo
rada i mirovinskoga sustava, a biti će
financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020. iz sredstava Europskog
socijalnog fonda.

Projekt će se provoditi u partnerstvu sa susjednim općinama;
Lećevicom, Prgometom, Dicmom,
Dugopoljem, udrugom MI iz Splita,
te obveznim partnerima: Centrom za
socijalnu skrb i Hrvatskim zavodom
za zapošljavanje.
Cilj projekta je zapošljavanje i
edukacija žena u pružanju usluga i
podrške starijim osobama i osobama
u nepovoljnom položaju u ruralnim
zajednicama.
Ukupno će biti zaposlena 31 žena
koje će skrbiti o minimalno 124 korisnika na području od oko 500 kvadratnih kilometara, što čini petinu
županije Splitsko-dalmatinske..
Projekt „Prilika za rad“ vrijednosti 4.941.993,47 kn, u skladu je s
europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na
tržištu rada i zaštite prava žena.
Kroz projekt će se omogućiti rad
nezaposlenim i dugotrajno nezaposlenim ženama te će im biti omogu-

ćena edukacija čime će nakon završetka projekta biti u boljem položaju
na tržištu rada.
Važno je naglasiti da je ovaj projekt u skladu sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU
s naglaskom na promicanje socijalne
uključenosti i suzbijanja siromaštva
pogotovo uzevši u obzir da će se kao
sudionice ovih aktivnosti uključivati
žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o
starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

MIR I DOBRO

BOŽIĆNI
DAR

NAJPOTREBITIJIMA

U

prigodi Božića i novogodišnjih blagdana Općina
Klis je tradicionalno dala
skromni doprinos dodjelom bonova u visini od 200 kuna, da i oni
najpotrebitiji mogu sebi priuštiti
pristojan i dostojanstven blagdan
Božića. Pravo na besplatne bonove su ostvarili svi nezaposleni,
umirovljenici s mirovinama ispod
2.000 kuna, invalidi domovinskog
rata i korisnici prava na minimalnu zajamčenu naknadu.
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ZDRAVLJE JE IN

ŠEZDESET
NATJECATELJA
NA 2. KLIŠKOJ
BICIKLIJADI

S

redinom listopada prošle godine održana je druga kliška
biciklijada na kojoj je sudjelovalo šezdesetak biciklista.
Posebno veseli što su u velikom
broju sudionici bili djeca iz osnovne škole Petra Kružića iz Klisa. Start
biciklijade je bio na glavnom trgu
podno Kliške tvrđave. Nakon što su
biciklisti prošli kroz uži centar Megdana i Varoša krenuli su trasom stare
rere do Vetmina mosta i nakon toga
su zagazili na atraktivnu biciklističku stazu koja prolazi uz potok duž
cijeloga polja do samoga izvora rijeke Jadro. Nakon kratkog odmora na
izvorištu Jadra povratak je usljedio
trasom rere do cilja na Kliškoj tvrđavi. Uz prigodni besplatni ručak izvučeni su sretni dobitnici triju bicikla
kojima je Splitska banka sponzorirala ovaj hvale vrijedan događaj.
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SAJAM MOGUĆNOSTI U KLISU

K

rajem listopada u Klisu je u sklopu preventivnog projekta MUP-a „Zajedno više možemo“, održana njegova
druga komponenta pod nazivom „Sajam mogućnosti“.
U suradnji s Općinom Klis i Osnovnom školom Petra Kružića ovaj preventivni projekt proveden je kroz
trosatno prezentiranje aktivnosti različitih kulturno-umjetničkih, sportskih i ostalih udruga. Osim njih, posjetiteljima
sajma predstavile su se službe kao: policija, vatrogasci, hitna pomoć i Hrvatska gorska služba spašavanja, što je najmlađe učenike i djecu vrtićke dobi posebno zainteresiralo.

VAŽNA INVESTICIJA

KLIS U KATALOGU INVESTICIJSKIH MOGUĆNOSTI U HRVATSKOJ

A

gencija za investicije i konkurentnost objavila je najnovije, redizajnirano, 13. izdanje Kataloga investicijskih
mogućnosti.
Riječ je o publikaciji kojom se promoviraju i prezentiraju javni i privatni projekti u Hrvatskoj namijenjeni
ulagačima koji žele investirati u Republiku Hrvatsku. Najnovije izdanje sadrži 68 projekata, od kojih je najveći broj
iz sektora turizma, a među kojima se našao projekt hotela Klis. Uz popis projekata nalazi se kratki opis projekta,
lokacije i kontakti.
Inače, Agencija za investicije i konkurentnost ( AIKK ) je agencija Vlade Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća pružanje potpune usluge investitorima pri realizaciji investicijskih projekata, predlaganje mjera za unaprjeđenje
poslovnog okruženja te promociju Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije.
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…Tek kad mi jednom s dušom po svemiru se krene,
Zaorit ću ko grom:
O, gledajte ju divnu, vi zvijezde udivljene,
To moj je, moj je dom!
S. S. Kranjčević

