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Obrazovni
objekt
izgrađen prije 83
godine samo je jedan
od triju u kojima
nastavu pohađaju
vrpoljački
osnovci

NEDAVNI POTRES REAKTIVIRAO JE PROBLEM S
VRPOLJAČKOM OSMOLJETKOM IZ 1938. GODINE

Hoće li učenici s područja
Vrpolja i Perkovića te okolnih
naselja na jesen 2022.
godine nastavu pohađati u
novoj školskoj zgradi, prema
svemu sudeći ovisit će o
efikasnosti šibenske gradske
administracije i brzini izrade
te ishodovanja potrebnih
dokumenata i dozvola.

Klupe na
Vlakama

Katarina Rudan

Ministar je obećao
kune, gradski oci
moraju riješiti ‘papire’
za školu do 2022.
→→Zemljište na kojem se škola može graditi već
imamo. Radi se o terenu površine oko 6500
četvornih metara u vlasništvu Grada, uz cestu
prema Danilu – ističe Danijel Mileta, šibenski
dogradonačelnik

Dogradonačelnik
Mileta
NIKŠA
STIPANIČEV
/CROPIX

Kako je za obilaska obrazovne zgrade u Vrpolju, koja je
oštećena u potresu što je šibensko područje pogodio 8.
lipnja s epicentrom upravo u
tom mjestu, izjavio ministar
obrazovanja Radovan Fuchs,
novac za projekt ne bi trebao
biti problem.
– Budući da postoji lokacija i
da nema imovinsko-pravnih
prepreka, Grad može krenuti u pripremu projektne dokumentacije za gradnju nove
školske zgrade. Ministarstvo
će natječaj raspisati koncem godine, pa bi, zadovolje li se
svi preduvjeti, poč etkom
sljedeće
godine
mogla
započeti
gradnja.
Očekujemo da bi

učenici mogli sjesti u klupe
nove škole tijekom nastavne
2022./23. godine – ustvrdio je
resorni čelnik.
Dakle, na lokalnoj vlasti koja je osnivač ove i još osam
škola na svojem administrativnom području, i njezinim
službama je da se “uhvate
posla” i pripreme potrebnu
dokumentaciju kako bi spremni dočekali raspisivanje natječaja. Podsjetimo, radi se o
obrazovnom objektu izgrađenom davne 1938. godine i
u koji se malo ulagalo.
Zbog toga su stanovnici Vrpolja često “dizali glas” negodujući zbog (ne)brige gradskih vlasti za njihovu školu i
djecu. Desetljećima se govorilo o nužnosti izgradnje škole, ali protekom godina je sve
manje đaka bilo u klupama.
Područna odjeljenja su redom zatvorena, osim onog u
Perkoviću, a dobar broj vrpoljačke djece roditelji su upisivali i upisuju u najbližu školu
u gradu, na Vidicima. Danas
osmoljetku u Vrpolju, uključujući i odjel u Perkoviću, pohađa oko 130 učenika.
Ravnateljica škole Marija
Konjevoda nedavno je za naš
list izjavila:
– Županija je obnovila sve
škole kojima je osnivač, a mi
smo gradska ustanova. Uvažavajući sve druge potrebe
i prioritete, pa i one ostalih
škola, smatram da Vrpolje
konačno treba doći na red - ta
neće nam zemlja valjda potpuno opustjeti.
Na (ne)sreću, potres jačine 4,7 po Richteru, rastrešena i oštećena
zgrada, aktualizirali
su potrebu sanacije
i adaptacije postojeća tri objekta u
kojima se nastava o d r ž ava l a .
Najviše je stradao najstariji i
glavni objekt.
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‘Prosvjetari,
pripremite projekte,
bit će novca’

Dogradonačelnik Danijel Mileta, jedan od glavnih koji su
zaduženi za provedbu projekta izgradnje nove obrazovne
zgrade, podsjeća da je nakon
izlaska statičara na teren, u
roku od sedam dana napravljen elaborat postojećeg stanja konstrukcije s prikazom
mjera sanacije.
– Ako bismo uspoređivali stanje s objektima na Banovini,
oni bi dobili “zelenu markicu”. Statičar je dao dodatne
mjere koje bi se u ta tri objekta mogle napraviti da se pojača statika. Međutim, ministar Fuchs je obećao da ćemo
dobiti novac za izgradnju nove zgrade, što je za nas odlična vijest.
Podsjetit ću da je Grad već u
dva navrata radio idejni projekt, predviđen za 300 učenika. Zadnji put je to bilo 2014.
godine kada je na nacionalnoj razini bila aktualna priča o javno-privatnom partnerstvu kod izgradnje škola, ali od toga nije bio ništa.
Štoviše, nije bilo niti previše
zainteresiranih partnera za
takav model – kaže Mileta.
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Mirjana Žurić dodaje da je
Grad pokušao naći partnere
u Splitu, Omišu, Koprivnici i
Zagrebu, ali bez rezultata. I
tu je stalo.
Danas je priča drugačija.
Predviđena su znatna sredstva namijenjena obrazovanju u novoj europskoj omotnici do 2027. godine i upravo
u toj “niši”, nova vrpoljačka
osmoljetka ima šansu.
– Zemljište na kojem se škola
može graditi već imamo. Radi se o terenu površine oko
6500 četvornih metara u vlasništvu Grada, uz cestu prema Danilu. To je područje
Vlake, kako ga mještani nazivaju i oko 500
metara je zračne linije od sadašnje lokacije tri školska
objekta.
Općenito je
trend i pedagoški standard da većina dogradnji
i l i i zg r ad nji
nov i h škola
budu za jednosmjenski rad. Na
tom principu je
temeljen i idejni projekt iz
2014. godine,
kojeg ć emo
revidirati i u
novu zgradu
će ići ne samo
djeca iz Vrpolja već i iz Perkovića i ostali h n aselja
koja Vrpolju

Kako bi uspjeli iskoristiti
tu izuzetnu priliku za
podizanje standarda
ukupnog osnovnog
školstva na šibenskom
gradskom području, u uredu
gradonačelnika Željka
Burića održan je inicijalni
sastanak s ravnateljima na
kojem su bili i predstavnici
resora za gospodarenje
gradskom imovinom i za
prostorno planiranje.
– Želimo da se sve škole
na vrijeme pripreme
za natječaj za dodjelu
bespovratnih sredstava.
To znači da će svaki od
ravnatelja u najskorije
vrijeme dostaviti gradskim
službama informacije
o trenutnom stanju i
potrebama škola, a u daljnjoj
fazi definirat će se zahvati
i radnje koje su nužne kako
bi svaka osnovnoškolska
obrazovna ustanova
osigurala svojim učenicima
jednosmjensko pohađanje
nastave i cjelodnevni
boravak – rekao je Burić.
gravitiraju. Trenutno čekamo smjernice iz Ministarstva
kako bismo čim prije doradili
idejno rješenje koje će upasti
u tražene okvire natječaja –
ističe dogradonačelnik.
Zbog toga, tvrdi Mileta, nema potrebe za raspisivanjem
nadmetanja za izradu idejnog projekta, ali za glavni i
izvedbeni projekt natječaj se
mora raspisati, a za to će trebati osigurati i novac u gradskoj blagajni, što će zahtijevati i proračunski rebalans.
Na pitanje koliko, u prosjeku,
treba vremena da se sve zakonom propisane procedure
provedu, odgovara da je to
oko devet mjeseci.
– Ali, pitanje je hoće li biti potrebno imati građevinsku dozvolu za prijavu na natječaj
– odgovara Mileta, a tomu se
nada i pročelnica Žurić i dodaje da očekuju do kraja mjeseca dobiti smjernice i prionuti poslu.
Na isti natječaj moći će se
prijaviti i drugi školski projekti jer je strategija Ministarstva, uz ostalo, do 2027.
uvesti jednosmjenski rad i
cjelodnevni boravak u sve
osnovne škole.
– Da bismo to mogli ostvariti moramo riješiti glavni
problem, a to su prostorni
uvjeti, jer škole
koje imaju veliki broj učenika rade u
dvije smjene. Stoga
ih treba
dog rađ ivati
ili graditi nove – zaključuje
Žurić.

•

Mirjana Zurić,
pročelnica upravnog
odjela za društvene
djelatnosti grada
Šibenika
NikŠa StipaniČev/CROPIX

HDZ-ovac
IDE U PRIVATNIKE

Šefica Lapadske
obale postala je
nova ‘ministrica’
izgradnje Grada
Nakon konstituiranja
Gradskog vijeća i
formiranja većine, kako
se i očekivalo, započele
su kadrovske promjene
u dubrovačkoj vlasti.
Tako se gradonačelnik
Mato Franković zahvalio
inženjeru građevinarstva
Srđanu Todorovskom,
dosadašnjem pročelniku
Upravnog odjela za
izgradnju i upravljanje
projektima, te je kao v.d.
pročelnicu imenovao
dosadašnju nestranačku
savjetnicu u tom odjelu,
Paulu Pikunić Vugdeliju,
također inženjerku
građevinarstva. Nova
lokalna “ministrica” u
posljednje vrijeme bila je
angažirana na projektu
proširenja Lapadske
obale koji će se sa 70
milijuna kuna financirati
iz EU-ovih fondova.
- Hvala ti, Srđane, na tvom
predanom radu i služenju
Gradu u ove posljednje četiri
godine. Iza nas su brojni
projekti koje smo ostvarili
i uvjeren sam kako ćemo u
budućnosti i dalje uspješno
surađivati. V.d. pročelnice
Paula Pikunić Vugdelija
ima dugogodišnje iskustvo
rada u privatnom sektoru,
a posljednje četiri godine
radi u Upravnom odjelu
za izgradnju, na mjestu
savjetnice i više savjetnice.
Uvjeren sam kako će Paula
svojim iskustvom, znanjem
i sposobnošću dovesti
do realizacije brojnih
kapitalnih projekata koji
će povećati kvalitetu
života naših sugrađana
- napisao je Franković.
Kako doznajemo,
Todorovski, koji je inače
član u Dubrovniku
vladajućeg HDZ-a, nakon
četiri godine rada u
gradskoj upravi odlučio je
karijeru nastaviti
u privatnom
sektoru.  a. HAUSWITSCHKA

Paula Pikunić
Vugdelija

počinje izgradnja važnog sustava

Jadrtovački babić
i plavac mali imat
će vodu do 2023.

→→ Sa zakupcima zemljišta i ljudima na terenu dogovaramo
ulazak na gradilište kako bismo uskladili da svatko može
raditi svoj posao - kazao je Marko Sarađen u ime građevinara

Nekadašnje vojno strelište postalo je carstvo okusa i mirisa Dalmacije 
U Šibeniku je sklopljen ugovor
o građenju sustava javnog
navodnjavanja Donje polje
– Jadrtovac, a potpisali su ga
Marko jelić, župan šibenskokninski, te čelnici izvođačkih
tvrtki Marko Sarađen, direktor
“Sarađena” iz Stankovaca,
i Šimun Lušić, prvi čovjek
“Vodotehnike” iz Zagreba.
Šibenski.hr
- Rok za izvođenje radova je 23
mjeseca, a budući da izvođači
imaju respektabilne referencije, ne očekujemo nikakve zastoje u provedbi projekta. Područje obuhvata Donje polje-Jadrtovac površine je 308,5 hektara, a
na njemu je zasađeno je 1,2 milijuna trsova vinove loze i šest
tisuća stabala maslina.
Radi se o poljoprivrednom zemljištu koje je u 50-godišnjem
zakupu ekoloških proizvođača
Vinarije “Testament”, tvrtke
“Vinoline” u vlasništvu hvarske obitelji Plenković i kompanije “Ego vina”. Jedan od najvažnijih rezultata projekta bit
će i nova zapošljavanja, a ovim
i budućim sličnim projektima
planiramo povezati poljoprivrednu i turističku djelatnost
- kazao je župan Jelić.

Ukupna vrijednost projekta
izgradnje sustava navodnjavanja jadrtovačkih vinograda, na kojima su pretežno zasađeni nasadi babića i plavca malog, iznosi 80,4 milijuna
kuna, od čega je aktualnim poslom ugovoreno gotovo 67,5 milijuna kuna. Za usluge nadzora
izabrana je tvrtka “Sedra consulting” Zagreb, po cijeni od
1,2 milijuna kuna, dok se otatak troškova odnosi na projektnu dokumentaciju i opće troškove.
Sustav navodnjavanja čine tri
crpne stanice s dvije pripadajuće akumulacije i distribucijskim cjevovodom- To su stanice “Ribnik” kapaciteta 100
litara u sekundi, “Stražnice”
s crpnim kapacitetom od 70 litara u sekundi i akumulacijom
od 82 tisuće kubnih metara, te
stanica “Škevine” od 60 litara
u sekundi i akumulacijom od
205 tisuća kubnih metara vode.
- Radi se o jednom od najvećih zahvata koji se provode u
Šibensko-kninskoj županiji.
Projekt obuhvaća izgradnju
13 tisuća metara vodovoda, odnosno vodovodne mreže te dvije akumulacije. S pripremnim
radovima već smo započeli, a
sa zakupcima zemljišta i ljudi-
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308,5

hektara
s 1,2 milijuna trsova loze
iznosi ukupan obuhvat
prostora koji će se navodnjavati

67,5

milijuna kuna
vrijedni su građevinski
i ostali radovi koji će se
obaviti u sklopu projekta
ma na terenu dogovaramo načine ulaska na gradilište kako
bismo uskladili da svatko neometano može raditi svoj posao.
S radovima ćemo započeti u zakonskom roku od 30 dana, a više sam nego uvjeren da ćemo
ih završiti na vrijeme - kazao
je Marko Sarađen u ime izabranih izvođača građevinskih radova.
Ulaganje je u potpunosti financirano novcem iz nacionalnog
Programa ruralnog razvoja.

•

OTKAZANA I DRUGA POPULARNA ZADARSKA MANIFESTACIJA

COVID-pomrčina na ‘Noći punog miseca’
Obavještavamo vas da
je organizator, Društvo
“Propela Zadar”, odlučilo
da neće organizirati
manifestaciju “Noć punog
miseca” koja je bila planirana
za četvrtak, petak i subotu,
22., 23. i 24. srpnja.
Priopćeno je to jučer iz udruge koja potpisuje popularni
ljetni program na zadarskoj
Rivi.
Razlog neodržavanja manifestacije je, kako su naveli,

nestabilna epidemiološka situacija.
- Nadamo se da ćemo se vidjeti na Rivi sljedećeg ljeta, na
idućoj “Noći punog miseca” poručili su organizatori.
Podsjetimo, ove godine neće
biti održan ni Millennium
jump s Rive, koji je bio predviđen za 31. srpnja, posljednju subotu u mjesecu, a koji,
uz glavnog pokrovitelja tvrtku “DM-drogeriemarkt”, također organizira Društvo
“Propela Zadar”.  L. BURČUL
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SVE ZA DJECU

Zanimljiv program na Rivi prebačen je za iduću godinu

