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SVETI ROKO — SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Neposredno pred blagdan 
sv. Roka – Dana Općine 
Klis, na tvrđavi Klis odr-

žana je svečana sjednica Općin-
skog vijeća Općine Klis na kojoj 
su predstavljeni svi uspjesi i pro-
jekti koji su realizirani u prethod-
noj godini. Ispred mnogobrojnih 
uvaženih gostiju, nazočnim vijeć-
nicima, predsjedniku vijeća Josipu 
Didoviću, načelniku Jakovu Vetmi 
te svim stanovnicima Općine Klis, 
blagdan su čestitali saborski zastu-
pnik Ante Sanader, župan Splitsko- 
dalmatinske županije Blaženko Bo-

NAGRADE ZA 
ZASLUŽNE U 
OPĆINI KLIS

ban te državni tajnik u Ministarstvu 
turizma i sporta Tonči Glavina.

Također, uručene su i dvije godiš-
nje nagrade i jedna nagrada za život-
no djelo. Godišnje nagrade su dobili 
Mila Bonačić i posthumno Boris 
Kurtović, dok je nagrada za životno 
djelo uručena poznatom glazbeniku 

kliškog porijekla - Marinu Kreši-
miru Limiću. Svečana sjednica Op-
ćinskog vijeća prilika je da se oda 
priznanje i javna zahvala svim insti-
tucijama, poduzetnicima, udrugama 
i ostalim članovima lokalne zajedni-
ce na cjelokupnom doprinosu.
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U vijećnici Općine Klis na-
čelnik Jakov Vetma uprili-
čio je svečano potpisivanje 

dvaju ugovora s mladim obiteljima o 
pravu građenja na građevnim parce-
lama u vlasništvu Općine Klis.

Parcele su veličine cca 600 m2, 
a ugovor se potpisuje na 99 godina, 

uz najam od 90 kuna mjesečno s mo-
gućnošću stjecanja vlasništva nad 
istima nakon 10 godina. Ugovore su 
svečano potpisali supružnici obite-
lji Marija Čogelje i obitelji Nikole 
Tešije.

Dodjelom zemljišta po izrazito 
povoljnim uvjetima za mlade obite-

BOLJI ŽIVOT  — POTPISANI UGOVORI O DODJELI ZEMLJIŠTA ZA DVIJE OBITELJI

OPĆINA KLIS POVOLJNO 
OSIGURAVA GRAĐEVNA 
ZEMLJIŠTA ZA 
MLADE OBITELJI

lji Općina Klis postaje sve ugodnije 
i prosperitetnije mjesto življenja za 
sve generacije. Na taj način se oživ-
ljava i Dalmatinska zagora, koja već 
desetljećima bilježi iseljavanja.

- Zemljišta koja nudimo po mi-
nimalnim cijenama omogućit će 
mladim obiteljima u našoj općini 
da uz značajno niže troškove riješe 
stambeno pitanje i na taj način osi-
guraju ključne preduvjete za buduć-
nost. Budući da je cijelo područje 
Dalmatinske zagore proteklih deset-
ljeća bilo podložno valu iseljavanja, 
ovakvim pozitivnim demografskim 
mjerama i pronatalitetnim politi-
kama želimo zadržati stanovništvo 
i stvoriti uvjete za kvalitetan život, 
rad i podizanje obitelji. – naglasio je 
načelnik Općine Klis, Jakov Vetma.



GLASNIK OPĆINE KLIS 5

Nastavljaju se radovi u okviru 
projekta ‘Obnovom brown-
fielda do sportske renesan-

se – Uređenje igrališta u Prugovu’, 
između Općine Klis i tvrtke EDEL 
SPORT d.o.o. – odabranog izvođača 
radova za uređenje igrališta u Pru-
govu. Ukupna vrijednost projekta je 
5.791.485,29 kuna, dok je vrijednost 
radova 4.999.996,25 kuna. 

Prema ugovoru o dodjeli bespo-
vratnih sredstava, EU sufinanciranje 
projekta iznosi 4.340.201,05 kuna. 
Razdoblje provedbe projekta je od 
16. lipnja 2020. do 15. travnja 2022. 
godine. Igralište za sve generacije 
bit će namijenjeno i osobama s po-
teškoćama u razvoju. Posebnu vri-
jednost predstavlja činjenica što su 

se 80-ih godina održavale utakmice 
na nogometnom igralištu u Prugovu, 
koje je na jedan period bilo prestalo 
s djelovanjem. Igralište će koristiti i 
OŠ Petra Kružića s područnim ško-
lama, Dječji vrtić Cvrčak s područ-
nim vrtićima, NK Prugovo, Centar 
za autizam iz Splita i dr. Prugovljani 
ističu zadovoljstvo što će imati novi 

GRADI SE  — EU PROJEKT U NAŠOJ OPĆINI

OŽIVJET ĆE 
IGRALIŠTE 
U PRUGOVU

prostor za zabavu i rekreaciju te vje-
ruju kako će novi sadržaj značajno 
utjecati na kvalitetu življenja u nji-
hovom mjestu. 

U Općini Klis su sigurni kako je 
ovo tek prvi u nizu projekata kojima 
će se vratiti život u ovaj predivan ku-
tak Zagore. 
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OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI

SVEČANOST 
ZA DOMOVINU
U prigodi Dana državnosti, 

Općina Klis upriličila je 
svečano podizanje državne 

zastave na tvrđavi Klis. Svečani čin 
je započeo na način da su u sveča-
nom mimohodu uz zvuke limene 
glazbe KGD Mosor iz Klis Kose do 
jarbola na kliškoj tvrđavi zastavu 
ponijeti članovi Povijesne postrojbe 
Kliški uskoci u čijem društvu su biti 
predstavnici policije, vatrogasaca i 
pripadnici HGSS-a.

 Zastavu su na jarbol podigle dvi-
je najbolje učenice završnog razreda 
Osnovne škole Petra Kružića iz Kli-
sa, Hannah Armstrong i Ivana Uvo-
dić. Nakon svečanog čina podizanja 
zastave, uz zvuke državne himne, 
nazočnima se s nekoliko prigodnih 
riječi obratio načelnik Općine, Ja-
kov Vetma te je uz prigodne čestitke 
istaknuo značaj obilježavanja Dana 
državnosti, kao i potporu mladima, 
generaciji budućnosti, što je prigod-
nim podizanjem zastave na simboli-
čan način i prezentirano.
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U Klisu se nikad nisu održa-
li mirniji i izvjesniji lokalni 
izbori od postojanja Općine 

Klis pa do današnjih dana jer je dosa-
dašnji načelnik Jakov Vetma dobio 
85 posto glasova.

Naime, na lokalnim izborima koji 
su održani u svibnju ove godine jedi-
ni kandidat za načelnika Općine Klis 
bio je dosadašnji načelnik u dva man-
data, Jakov Vetma koji je uz ogromnu 
podršku  u prvom krugu osvojio i tre-

ći mandat na čelu naše Općine. Za 13 
mjesta u Općinskom vijeću liste sa 
svojim kandidatima su predale dvije 
političke stranke, od kojih je HDZ-u s 
osvojenih 79% glasova pripalo 11 od 
13 mandata, a preostala dva mandata 
je osvojio SDP. U zakonskom roku 
održana je konstituirajuća sjednica 
Općinskog vijeća Općine Klis na ko-
joj su izabrana dva potpredsjednika 
Općinskog vijeća Smiljana Mihovi-
lović (SDP) i Ante Baturina (HDZ) 

IZBORI  — KLIS DOBIO STAROG NOVOG NAČELNIKA

JAKOVU VETMI POBJEDA 
SA 85 POSTO GLASOVA!

dok je na čelo Općinskog vijeća po 
treći put izabran dosadašnji predsjed-
nik Josip Didović. Kao i mnogo puta 
do sada, sve odluke su donesene jed-
noglasno, što je bila česta praksa i u 
prethodna dva mandata. Na sjednici 
je bio nazočan i stari/novi načelnik 
Općine Klis, Jakov Vetma kojemu 
je ovo treći mandat na čelu Općine 
i koja je pod njegovom palicom do-
živjela stabilno političko razdoblje i 
značajan napredak.

Jakovu Vetmi pobjeda 
sa 85 posto glasova!



ŠMINKANJE 
VOJARNE, 
KVARTIRA... 
U sklopu projekta Otvorene 

ljetne pozornice Urbane 
aglomeracije Split – uređe-

nje ljetne pozornice na tvrđavi Klis 

obnavljaju se prostori Topničke vo-
jarne, Malog kvartira i uređuje se 
prostor za ljetnu pozornicu. Svi pro-
stori nakon završetka će dobiti novu 
svrhu i nadopunit će turističku ponu-
du na tvrđavi. 

Ukupna vrijednost projekta je 
5.662.470,08 HRK, od čega je 85% 
financirano sredstvima Europske 
unije. 

Najbolje uvide u radove koji su 
u tijeku možete dobiti iz priloženih 
fotografija.

OBNOVA NA TVRĐAVI
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U Vučevici je započela grad-
nja Nastavnog regionalnog 
središta za osposobljavanje 

operativnih snaga sustava vatroga-
stva u ovom dijelu Europe. Osim 
vatrogasaca centar će koristiti i sve 
druge operativne snage civilne za-
štite koje interveniraju u kriznim 
situacijama izazvanim prirodnim 
katastrofama i elementarnim ne-
pogodama. Naime, radi se o centru 
koji se sufinancira bespovratnim 
sredstvima u okviru projekta FI-
RESPILL, u sklopu prekogranič-
nog programa INTERREG Itali-
ja – Hrvatska. Vrijednost radova 
prva faze spomenutog projekta uz 
pristupne prometnice iznosi uku-
pno 44.931.248,88 bruto. Početak 
izgradnje obilježen je prigodnom 
svečanošću održanom u prisutnosti 
predsjednika Vlade RH Andreja 
Plenkovića, predsjednika Hrvatske 
vatrogasne zajednice Ante Sana-
dera, potpredsjednika Vlade RH i 
ministra unutarnjih poslova Davo-
ra Božinovića, ministra vanjskih i 
europskih poslova Gordana Grlića 
Radmana, župana Splitsko-dalma-
tinske županije Blaženka Bobana 
i načelnika Općine Klis Jakova 
Vetme. 

 RADOVI U ZAGORI  —  DRŽAVNI DUŽNOSNICI NA OTVARANJU RADOVA

VUČEVICA 
POSTAJE 
MODERNI 
VATROGASNI 
CENTAR
Vrijednost radova prva faze
spomenutog projekta uz 
pristupne prometnice iznosi 
ukupno 44.931.248,88 bruto

Ovakvi projekti i javne investicije 
na području Dalmatinske zagore 
iznimno su važni, a Općina Klis 
nastojat će da ih bude čim više, na 
korist našeg stanovništva. Pri kraju 
je i postupak ishođenja građevin-
ske dozvole za vodovod u Vuče-
vici pa ćemo kroz ta dva projekta 
osigurati kvalitetan standard života 
naših stanovnika na tom području.- 
izjavio je Jakov Vetma.

Načelnik je pozdravio skup i 
izrazio zadovoljstvo početkom 
radova na tako velikom i važnom 
projektu koji je smješten na po-
dručju Općine Klis. 

- Općina Klis dovela je ovaj 
projekt do građevinske dozvole, 
Županija Splitsko-dalmatinska na 
čelu sa županom Blaženkom Bo-
banom i Razvojnom agencijom 
aplicirale su i osigurale sredstva. 
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Piše: Lea Smodlaka

Kao što je već poznato, Druš-
tveni centar Klis otvoren je 
početkom ljeta u prostoru 

Doma kulture Jozo Buliga, a u sklo-
pu projekta Klis u centru - partner-
stvo za aktivnu zajednicu. Narodna 
knjižnica i čitaonica u Klisu kroz 
projekt je osmislila i iznijela vlastite 
aktivnosti kojima će nastojati pro-
movirati vlastiti rad, a koji se redovi-
to odvija u matičnoj ustanovi. Kako 
bi se približila korisnicima svojih 
usluga, Knjižnica je ovaj put skupila 
najbolje što ima i zaputila se prema 
Društvenom centru. Često spominje-
mo da smo izašli van svojih zidova, 
a time zapravo govorimo slijedeće: 
da smo spremni otvarati se prema 
zajednici za koju djelujemo, ali i da 
smo ponosni na stvari koje čuvamo, 
baštinimo i kreiramo unutar zidova 
vaše knjižnice. U nizu aktivnosti 
najviše se ističu književna gostova-

nja - Pisci s klupe. Ljubitelji knjige 
koji redovito posjećuju naše prosto-
rije lako pronalaze put do omiljenih 
pisaca, omiljenih naslova i naših 
događanja. Ipak, pravi je izazov pri-
vući one druge u knjižnicu. Stoga 
smo naše gostujuće pisce posjeli na 
klupe i učinili ih bliskima putnicima 
namjernicima i slučajnim prolaznici-
ma. Književnost je za svakoga, kul-
tura je za svakoga i kao takvu smo je 
predstavili.

Naša prva autorica Sanja Po-
lak donijela je pravo oduševljenje 
u Klis. S klupe nam je ponudila li-
jepe rečenice, dobre ideje i sve nas 

podsjetila kako je dobro čitati i biti 
dijete. Po završetku našeg događanja 
izjavila je da je to jedan od najljepših 
susreta koji je ikad priredila i time 
potvrdila da smo se zaista svi jedna-
ko dobro osjećali. 

Naš drugi pisac, žanrovski potpu-
no drukčiji, Miro Morović u dvosta-
nom druženju otkrio nam je kako pi-
sati, kako objaviti i kako se upustiti u 
avanturu kreiranja prave krimi priče. 
Karizmatični mladi pisac natjerao 
nas je da još jednom damo šansu 
mladoj hrvatskoj književnoj sceni, a 
na naše događanje uspio je privući i 
mlađe čitatelje, što je uvijek poseban 
pothvat. 

Knjižnica u centru provodi i niz 
drugih aktivnosti, kao što su: Knjiž-
nica pod krošnjama, Klub školskih 
zadaća, tečajevi engleskog jezika 
za djecu i odrasle, radionice i dr. 
Sva događanja u Društvenom cen-
tru Klis možete pratiti na njegovim 
stranicama, ali i na stranicama Na-
rodne knjižnice i čitaonice u Klisu. 
Naravno, knjižnica paralelno organi-
zira vlastita događanja, van projek-
tnih aktivnosti, kroz čitavu godinu. 
I nabavlja puno knjiga, puno novih 
knjiga... 

Naša prva autorica Sanja Polak 
donijela je pravo oduševljenje 
u Klis. S klupe nam je ponudila 
lijepe rečenice, dobre ideje i sve 
nas podsjetila kako je dobro 
čitati i biti dijete.

 BROJNI DOGAĐAJI KNJIŽNICE I DRUŠTVENOG CENTRA

PISCI S KLUPE ZA 
KLIŠKU PUBLIKU
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U Domu kulture u Klisu uz pri-
godnu svečanost, a u sklopu 
projekta “Klis u Centru - 

Partnerstvo za aktivnu zajednicu”, 
otvoren je Društveni centar Klis. 
Svrha Centra je revitalizati prostor 
u javnom vlasništvu i staviti ga u 
službu zajednice kako bi se lokalno 
stanovništvo moglo uključiti u druš-
tveni život zajednice. Do studenog 
2022. organizirat će se aktivnosti, 
radionice, predavanja za sve dobne 
skupine. Tako će se u Društvenom 
centru organizirati predavanja za po-
duzetnike, o mogućnosti otvaranju 
OPG-a, informativna predavanja o 
pravima umirovljenika, književni 
susreti s poznatim književnicima, 
kreativne radionice za školsku djecu, 
volonterski programi, aktivnosti za 
poticanje kreativnog rada i tjelesnu 
rekraciju i još mnoga toga drugog. 
Nositelj projekta je DVD Klis, a par-
tneri Narodna knjižnica i čitaonica 
u Klisu, Općina Klis i Udruga “MI” 
Split. Društveni centar je i izvanred-

na prilika da osnovne sastavnice ži-
vota Općine Klis pobliže predstave 
svoj rad kroz raznovrsne aktivnosti. 
Tako će i DVD Klis i Narodna knjiž-
nica i čitaonica u Klisu provoditi 
događanja u duhu svojih matičnih 
djelatnosti. Projekt je sufinanciran 
sredstvima ESF-a i bilježi izvrsnu 
posjećenost. 

Ako se želite pridružiti aktivno-
stima u Društvenom centru Klis ili 
se samo želite pobliže upoznati s ra-
dom centra, predlažemo da posjetite 
društvene web stranice DC Klis na 
sljedećoj poveznici: https://www.
facebook.com/DrustveniCentarKlis

NOVI SADRŽAJ U NAŠOJ OPĆINI

DRUŠTVENI CENTAR 
ZA SVE UZRASTE 
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Tijekom ljetnih mjesci u neko-
liko župa u našoj općini sla-
vile su se svete mise u čast 

nebeskih zaštitnika. Ponegdje su 
upriličene i svečane procesije, a neg-
dje su nažalost izostale iz poznatih 
epidemioloških razloga. Prisjetimo 
se još jednom značajnih datuma kroz 
ljetne mjesece u našim župama:    

23. svibnja - Duhovi u Korušcima

13. lipnja - Sv. Ante u Klisu, 

Prugovu i Vučevici

15. lipnja - Sv.Vid u Klisu

24. lipnja - Sv. Ivan u Klisu i 

Niskome

29. lipnja - Sv. Petar i Pavao u 

Konjskome

15. kolovoza - Velika Gospa u 

Brštanovu i Klisu

16. kolovoza - Sv. Roko u Klisu

FEŠTE OD NISKOG DO KLISA
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IZVRSNI REZULTATI MEĐUOPĆINSKE SURADNJE

Projekt „Prilika za rad“, sufi-
nanciran iz ESF-a kroz pro-
gram „Zaželi“ provela je 

Općina Klis u partnerstvu s opći-
nama Dicmo, Prgomet, Lećevica 
i Dugopolje te Udrugom „MI“ – 
Split. Ukupna vrijednost projekta je 
4.941.993,47 kn. Projekt je započeo 
s provedbom 6. 11. 2018., a završio 
6. 5. 2021. U 30 mjeseci proved-
be zaposleno je 35 žena iz skupine 
teže zapošljivih žena, koje su pru-
žale usluge pomoći u kući za osobe 
u nepovoljnom položaju s područja 
partnerskih općina. Zaposlene žene 
su podijelile 3240 paketa higijenskih 
i sanitarnih potrepština za krajnje 
korisnike, a kroz 24 mjeseca rada 
posjetile su svoje korisnike više od 
70 000 puta. Važnost pružanja soci-
jalnih usluga, kao i njihova deinsti-
tucionalizacija, pokazala se i kroz 
ovaj projekt, tako da je Općina Klis 
aplicirala i na poziv Zaželi faza 2, 
za koji je dobila iznos od 3.199.460 
kuna, sa stopostotnim financiranjem 
iz Europskog socijalnog fonda. Par-
tneri Općine Klis u ovom projektu su 
Općina Dicmo, Općina Dugopolje, 
Općina Prgomet, Centar za socijal-
nu skrb – ispostava Solin i Hrvatski 
zavod za zapošljavanje – regional-
ni ured Split. Provedba Zaželi 2 – 
„Snažna žena – snažna zajednica“ 
započeo je u svibnju ove godine s ro-
kom provedbe do srpnja 2022. godi-

ne. Projekt će omogućiti zaposlenje 
36 žena prethodno nezaposlenih u 
svojim lokalnim zajednicama, čime 
će se direktno utjecti na kvalitetu nji-
hovog života. Zapošljavat će se žene 
sa srednjom stručnom spremom kao 
najvišim stupnjem obrazovanja. Do-
datno će se omogućiti osposoblja-
vanje za 12 žena prema njihovim 
preferencijama kako bi se poboljšao 
njihov status na tržištu rada. Osigu-
rat će se izvaninstitucionalne usluge 
pomoći u kući za minimalno 6 kori-
snika po zaposlenoj ženi. Promoci-
jom će se senzibilizirati javnost za 
problematiku osoba i kućanstava u 

POSAO ZA 
80 ŽENA
Partneri u projektima ‘Zaželi’ 
te ‘Prilika za rad’ su Općina 
Klis te Općina Dicmo, Općina 
Dugopolje, Općina Prgomet, 
Centar za socijalnu skrb – 
ispostava Solin i Hrvatski zavod 
za zapošljavanje – regionalni 
ured Split

ruralnim područjima Dalmacije. Po-
zitivno će se utjecati na radni poten-
cijal žena s nižom razinom obrazo-
vanja, zapošljavanjem u lokalnoj za-
jednici i omogućavanjem dodatnog 
obrazovanja s ciljem boljeg statusa 
na tržištu rada. Povećat će se  kva-
liteta života osoba u nepovoljnom 
položaju na području 4 partnerske 
općine pružanjem usluga pomoći u 
kući, te osigurati informiranost lo-
kalne zajednice o provedbi projekta 
putem projektne web stranice www.
snazna-zena.com i komunikacije s 
medijima.
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KLIŠKO KULTURNO LJETO

Do samog početka kalendar-
skog ljeta održavanje mani-
festacije Kliškog kulturnog 

ljeta bilo je  neizvjesno zbog po-
znate nam epidemiološke situacije. 
Odlukom o reduciranom broju pred-
stava i koncerata i uz kontrolirani 
broj posjetitelja pokušali smo se se 
prilagoditi situaciji, ali ipak pokre-
nuti kulturno-društveni život. Cilj 
je bio priuštiti našim sugrađanima i 
sve većem broju gostiju malo zaba-
ve i optimističnog ozračja, a o čemu 
svjedoče kolaž fotografija.   

KULTUROM 
NA KORONU
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Završeni su radovi uređenja 
pristupa i okoliša bunara 
Rajčice. Pored osiguranog 

neometanog pristupa bunarima po-
stavljene su informativne table s od-
govarajućim putokazima i signaliza-
cijom koja nas vodi do lokacije. Na 
samom izletištu uređen je okoliš na 
način da su postavljeni kameni sto-
lovi i klupe te je sagrađen odgovara-
jući roštilj i boćalište. To su sadržaji 
koji će brojnim posjetiteljima osigu-
rati ugodniji i zanimljiviji boravak u 
prirodi, a Općini Klis značajno do-
prinijeti u kreiranju dodatnih ponuda 
prepoznatljive turističke destinacije. 

BUNARI RAJČICE
U NOVOM RUHU
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VELIKO PRIZNANJE OPĆINI

Nastavni zavod za javno 
zdravstvo Splitsko-dalma-
tinske županije u suradnji 

s Općinom Klis 25. kolovoza orga-
nizirao je akciju cijepljenja protiv 
koronavirusa u Domu kulture Jozo 
Buliga u Klisu, na koju se odazvao 
veliki broj naših sumještana.Uz pre-
dočenje osobne iskaznice, bez pret-
hodne najave mještani su mogli bi-
rati cjepivo po želji. 

CIJEPLJENJE 
U KLISU

TRANSPARENTNOST 
PRORAČUNA
ZA ČISTU PETICU!  

Institut za javne financije javni 
je znanstveni institut, usmjeren 
na ekonomska, pravna i institu-

cionalna pitanja javnih financija i 
javnog sektora. U promicanju boljeg 
i jasnijeg razumijevanja ekonomi-
ke javnog sektora, odnosno javnih 
financija, transparentnosti javnog 
sektora, odgovornosti vlasti i partici-
pacije građana.- stoji na stranicama 
navedenog instituta.

Institut za javne financije objavio 
je rezultate transparentnosti proraču-
na svih jedinica lokalne i regionalne 
uprave/samouprave u Hrvatskoj. Svi 
relevantni pokazatelji koji su bitni u 
sustavu ocjenjivanja su pokazali da 
je Općina Klis među najboljima u 
Hrvatskoj.

Ono što je bitno naglasiti je da 
transparentni proračuni daju uvid u 
točne informacije o načinima ras-
poređivanja i upravljanja novcem. 
Time se omogućava i sudjelovanje 
građana u odgovornom upravlja-
nju novcem i smanjuje mogućnost 
korupcije. Stvaranje i pokazivanje 
primjera dobre prakse, kakav je i 
Općina Klis, pridonosi pozitivnom 
ozračju financijskog poslovanja, koji 
ulijeva povjerenje i suzbija negativ-
ne trendove. 
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VRIJEDAN SADRŽAJ U KLISU

U svibnju je Stella Croatica 
otvorila Muzej masline. 
Muzej masline jedan je od 

novih projekata etno agro parka u 
vlasništvu poduzetnika Andrije Po-
lića. Program je podržala i Splitsko-
dalmatinska županija. Novi objekt 
otvorila je ministrica poljoprivrede 
Marija Vučković. Tom prilikom je 
naglasila kako su ovakvi projekti 
rezultat angažmana poduzetnika i 
kako je upravo zbog toga cijela dr-
žavna administracija usmjerena na 
poticanje poduzetničkih projekata. 
Ministrica u projektu vidi i još jed-
nu potvrdu kako treba poticati mlade 
obitelji da ostaju u ruralnim područ-
jima te kako će ih država nastaviti 
podupirati kroz raznovrsne projek-
te na lokalnoj i regionalnoj razini 
te kroz financiranje iz EU fondova. 
Projekt je financiran sredstvima 
pretpristupnih i strukturnih fondova 
EU putem Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi. Na području Splitsko-
dalmatinske županije je 2.600 OPG-
ovaca koji se bave maslinarstvom, a 
maslinarstvo je važna grana poljo-
privrede i u općini Klis.
O tome je nekoliko riječi rekao i 
sam vlasnik, Andrija Polić: - Osim 
iskoraka u turizam, napravili smo i 
iskorak u edukaciji o našim gastro-
nomskim vrijednostima koja treba 
baštiniti, ruralno područje oživjeti i 
vratiti im ljude. Općina Klis to po-
tiče. 

STELLA 
CROATICA 
IMA MUZEJ 
MASLINE  
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Tijekom ljetnih mjeseci održa-
na su brojna sportska događa-
nja na području Klisa. Tako 

su održani malonogometni turniri u 
Broćancu i Klisu te nogometni tur-
nir Mali uskok, uz sudjelovanje ve-
likog broja malih nogometaša u dobi 
od 8 do 10 godina. Mali nogometaši 
pristigli su iz nogometnih klubova s 
područja cijele županije. Malonogo-
metna liga u Broćancu odigrana je na 
novootvorenom sportskom centru, a 
započela je 19. lipnja. Svakim viken-
dom, tijekom ljetnih sparnih večeri 
odigravane su brojne utakmice uz 
veliki broj posjetitelja. Finalni dvo-
boj između ekipa Broćanca i Grill & 
coffee Baky, koji je odigran 4. rujna, 
završio je trijumfom ekipe Grill & 
coffee Baky. Kliška malonogomet-
na liga iznjedrila je kao pobjednike 
ekipu Brda, koja je u finalnom dvo-
boju pobijedila ekipu Salona Dental, 
rezultatom 2:0.

TURNIRI 
U MALOM 
NOGOMETU

Kako bi nova školska godi-
na počela što lakše, Općina 
Klis je i ove godine financi-

rala radne bilježnice svim učenicima 
osnovnih škola s područja Općine 
Klis, s obzirom na to da je Vlada Re-
publike Hrvatske osigurala sredstva 
za udžbenike. Svi radni materijali 
su učenicima dostavljeni na klupe 
prvog školskog dana. Svim učeni-
cima želimo uspješnu novu školsku 
godinu. 

RADNE 
BILJEŽNICE



GLASNIK OPĆINE KLIS 23

IN MEMORIAM 
1961. - 2021.
Prerano je otišao… 

JOSIP ŽURA  
diplomirani inžinjer 
građevinarstva,
hrvatski branitelj, poeta, 
višegodišnji općinski vijećnik 
i član Općinskog poglavarstva

kuda ideš putniče
i znače li ti išta ovi znakovi zemaljski

toliko se toga nametnulo

ja sam odavno tom stazom prošao

vidim putniče
naramci su ti teški
postole su ti šuplje

ramena ti se savijaju
nije ti stalo

u svjetlu kojem ideš

ja sam odavno tom stazom prošao

lutao
skitao
pjevao
govorio

uvjeravao
molio
plakao

slušaj zvukove nebeske
ne želim te iskušavati

ne želim ti dati
sam moraš uzeti

zvijezda je zasjala
anđeli pričaju

dobro jutro putniče
ti znaš da moraš dalje

Josip Žura
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Visoki jablani
Oni imaju visoka čela,vijorne kose, široke grudi; 

od gromora njina glasa šuma i more se budi, 
a kada rukom mahnu, obzori svijeta se šire 

i bune, i prodiru u vis, u etire. 
 

Ali, za svoju snagu oni su zahvalni patnji, 
bijedi, sužanjstvu, gladi i njinoj crnoj pratnji. 

Oni imaju snagu vjere što živi u smaku 
i vrelo svjetlosti što tinja u mraku 

i sunce u oblaku... 
 

Oni imaju polet orlova, srčanih zračnih ptica, 
oni poznaju pjesmu naših najdubljih žica, 

za svijet u slobodi. za svijet u ljepoti, 
ljudi svojih djela, djeca svojih ruku, 

rođena u plaču, sazrela u muku. 
 

Njina muška desna neprestano zida 
dvore čovječanstva. Dom Prometeida ! 

I gdje tinja savjest, kao iskra sveta 
oko njih se kupi orijaška četa 

za slobodu prava 
 

Ali u samoći njihova je glava 
ispravna i čista povrh mračne rulje 
gdje ih ne razumiju glupani i hulje, 
kao vršak divnih, zelenih jablana, 
režući do munje vedri obzor dana. 

 
Tako, uistinu, do njih vode puti, 

gdje se pojas rijeke u dolini sluti, 
gdje se sitno cvijeće plavi, ruji, žuti; 
nagnuti u ponor, nebeskoga svoda 
dok crvena jesen drumovima hoda. 

 
Mi stupamo bijelim dolom u tišini, 

oni, sami, gordi, dršću u visini, 
muče žednu zjenu ili revnu opnu; 

što ne mogu, što ne mogu da nas u vis popnu. 
 

Povrh njina vrška gdje se pjesme gnijezde 
samo vile lete, ili bure jezde; 

a nad njima sunca; samo zvijezde, zvijezde!

Tin Ujević


