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Poštovani,

cilj osnivanja i rada Udruge je okupljanje i povezivanje svih otočana i prijatelja mora i
otoka kako bi svojim zajedničkim djelovanjem: ubrzali razvitak hrvatskih otoka,
izjednačili uvjete života na otoku i kopnu, sudjelovali u promicanju interesa za razvoj
otoka, štitili prirodu i kulturnu baštinu otoka, razvijali ekološku svijest otočana,
sprječavali ugrožavanje drugih mjesta na otoku i drugih otoka, pomagali aktualnoj
vlasti primjenom tolerantnog dijaloga, djelujući „ni pri ni protiv vlasti“.

Današnje se stanje na otocima u odnosu na vrijeme osnivanja Udruge nije izrazitije
promijenilo. Iako ne možemo reći da su vladajuće strukture u potpunosti zanemarivale
otoke, na nekim je otocima ostala uvijek ista problematika. Nažalost, posljednjih smo
godina svjedoci smanjivanja sredstava namijenjenih otocima, zbog čega se moramo
okrenuti budućnosti i udružiti sve snage za boljitak otoka. Moramo zajedničkim radom
dovesti Otočni sabor na mjesto koje je Udruga imala u društvu nakon osnivanja. Kroz
rad Udruge nužno je ostvariti dvosmjernu komunikaciju kako s predstavnicima izvršne
vlasti na lokalnoj i državnoj razini, tako i s otočanima.
Temeljem članka 9 Statuta Otočnog sabora, počinjemo s izdavanjem biltena kojim
želimo informirati o dosadašnjim aktivnostima Otočnog sabora, ali i najaviti aktivnosti
koje će provoditi Otočni sabor. Želja nam je da bilten izlazi jednom mjesečno kako bi
informirao o aktualnom stanju na otocima, tj. u podružnicama.
Akcije polaze od nas samih, od naše želje za unaprijeđenjem života otočana. Smatramo
da je sudbina otoka u rukama samih otočana.
Otočanima ne treba olakšati život, otočanima treba jednakost šansi, mogućnost da svoj
život na otoku razvijaju na način kao da su na kopnu. Život na otoku, rođenjem ili
odabirom, ne smije biti prepreka razvoju težnji koje suvremeni čovjek ima.

Događaji:
Odavanje počasti osnivaču i prvom predsjedniku Otočnog sabora

Članovi Otočnog sabora Lenko Garbin, Ante Šarunić i Denis Barić položili su u Velom
Ižu, povodom četvrte godišnjice smrti, vijenac na grob osnivača i prvog predsjednika
Otočnog sabora mr. Zlatka Sorića. Članovima Otočnog sabora pridružili su se supruga
pok. mr. Sorića i predstavnik Mjesnog odbora Veli Iž Siniša Kulišić.
Članovi Otočnog sabora su odavanjem počasti mr. Soriću, koji je prije jedanajest
godina osnovao Otočni sabor, željeli označiti novi početak djelovanja obnovljenog
Otočkog sabora s namjerom nastavljanja njegovog djela za dobrobit otoka i otočana.

Izborna skupština Otočnog Sabora

U Zadru je održana obnoviteljska skupština Otočnog sabora. Na skupštini je tako za
predsjednika Otočnog sabora, udruge za razvitak hrvatskih otoka osnovane 2001.
godine, jednoglasno izabran Denis Barić. Barić je na mjestu predsjednika zamijenio
osnivača Otočnog sabora Zlatka Sorića, nakon čije smrti 2007. godine je dužnost v. d.
predsjednika obnašao Lenko Garbin.

Konferencija za novinare

Tema konferencije je predstavljanje Vijeća Otočnog sabora – udruge za razvitak
hrvatskih otoka, zaključaka sa održane Skupštine Otočnog sabora i analiza državnog
proračuna Republike Hrvatske s aspekta otoka za 2012.godinu.
Mislimo da se i u ovoj godini otočani baš neće usrećiti, budući se nastavio trend
smanjivanja proračunskih sredstava za otoke. Ono što najviše muči otočane koji nemaju
razvijenu vodovodnu mrežu, kao što su otoci koji pripadaju Gradu Zadru, je smanjenje
naknada građanima i kućanstvima za vodoopskrbu za 2,5 milijuna kuna. Ona sada
iznosi 13 milijuna kuna. Također, drastično je smanjenje sredstava u Ministarstvu
zaštite okoliša za pripremu projektne dokumentacije za pretpristupne fondove EU, s
prošlogodišnjih 2 milijuna kuna na sto tisuća kuna. Ministarstvo gospodarstva povećalo
je subvencije za razvoj zadrugarstva za 1.052.389 milijuna kuna.

Priopćenje o aktualnoj situaciji

Otočane zadnjih dana baš ne ide. Prvo je došlo do nestašice vode na nekim otocima
zadarskog arhipelaga i moralo se intervenirati s vodonoscem, a nakon toga uslijedili su
problemi prijevoza goriva bez benzinske pumpe. Kakva je situacija, pogledi otočana
umjesto u nebo bit će okrenuti prema rivama. Zašto? Pogledom će tražiti tko je donio
„tekuće zlato". Netko bi rekao da je riječ samo o vodi, ali u pitanju je i gorivo za freze
da se može obraditi škrta otočka zemlja, za pentu da se može isploviti u ribolov i uloviti
nešto za prehranu te za motornu pilu za pripremiti drva za grijanje. Otočki sabor stoga
predlaže da se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo unutarnjih poslova i vatrogasne jedinice
dogovore, kako bi jednom mjesečno na redovnim trajektnim linijama uz nazočnost
ovlaštenih osoba omogućili otočanima prijevoz goriva za svoje potrebe.
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Tema
konferencije je vodoopskrba otoka Zadarske županije i predstavljanje
investicijskog programa vodoopskrbe otoka Zadarske županije.
Otočki sabor upoznaje javnost s investicijskim projektom koji za cilj ima rješavanje
problema vodoopskrbe na zadarskim otocima. U vodoospkrbi zadarskih otoka ništa se
nije promijenilo od 2008.! Predstavili smo prioritete budućeg rada na sustavu, a oni
uključuju udaljenost, broj stanovnika i gospodarsku aktivnost. Uvažavajući stanje u
državnom proračunu, predlažemo da se započne s izradom dokumentacije, jer bez
projekta nema mogućnosti apliciranja na EU fondove.
Postoji nekoliko pravnih subjekata koji se u svojim jedinicama lokalne samouprave
bave ovom problematikom, ali ne postoji zajednički plan rada na daljnjem razvoju
sustava. Zbog toga predlažemo inicijativni sastanak svih koji mogu nešto poduzeti - od
politike do struke.

Prijem kod Predsjednika Republike Hrvatske

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je izaslanstvo Otočnog sabora,
nestranačke
udruge
koja
promiče
razvoj
hrvatskih
otoka.
Izaslanstvo je upoznalo predsjednika Josipovića s aktualnim stanjem na otocima i s
problemima s kojima se otočani svakodnevno susreću, među kojima su najakutniji
prometna povezanost s kopnom te neadekvatna zdravstvena skrb na udaljenijim
otocima. Nažalost, gospodarska kriza je rezultirala smanjenjem proračunskih sredstava
namijenjenih razvoju otoka i poboljšanju života na otocima prema Zakonu o otocima.
Predsjednik Josipović dao je podršku nastojanjima ove udruge u korist održavanja i
revitalizacije života na otocima te istaknuo potrebu za koordiniranim pristupom svih
nadležnih tijela u suradnji sa stanovnicima otoka.

Izborna Skupština Otočnog sabora – podružnica Šibensko-kninske županije

Šibensko-kninska županija dobila je svoju podružnicu Otočnog sabora. Na osnivačkoj
sjednici koja je održana u Šibeniku za predsjednika je izabran Goran Grguričin s otoka
Žirja. U podružnici će biti predstavnici svih mjesta na otocima Šibensko-kninske
županije, kao i Jadrije. Zadaća će im biti bolja skrb o otocima i otočanima i poboljšanje
njihovih uvjeta života te razvoj otočnog gospodarstva.

Sastanak u Splitu

Tema sastanka je bila “Turizam i legalizacija građevinskih objekata na otocima“.
Sastanku je nazočila zamjenica ministra graditeljstva i prostornog uređenja gospođa
Anka Mrak-Taritaš, otočni načelnici i članovi Udruge iz Splitsko-dalmatinske županije.
Predstavnici Otočnog sabora naglasili su kako od Ministarstva turizma očekuju da
najkraćem roku omogući kategorizaciju novoizgrađenih apartmana i soba. Predložili
smo da novoizgrađeni turistički objekti dobiju kategoriju odmah nakon što ih vlasnici
legaliziraju, što bi otočanima omogućilo da već ovog ljeta ponude turistima nove
kapacitete od kojih bi koristi imala i država. Otočni sabor je zatražio od Hrvatske
turističke zajednice da sufinancira trajektni prijevoz gostiju na otoke, po uzoru na
sustav poticanja dolazaka turista nisko tarifnim zrakoplovnim linijama. Time bi se na
otoke privukao veći broj ljudi, jer trajektne karte za četvoročlanu obitelj koja vozilom
namjerava doći na Vis ili Lastovo koštaju kao i višednevni smještaj u apartmanu.
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Za Otočni sabor ima na Kvarneru dosta posla, rekli su predsjednik podružnice Otočnog
sabora u Primorsko-goranskoj županiji dr. Julijano Sokolić i Đanino Sučić na
konferenciji za medije na Malom Lošinju. Na konferenciji su predstavili rad Otočnog
sabora i iznijeli prijedlog da koncesije na pomorskom dobru dobiju otočani. Naglasili su
da je nekada davan prioritet gradnji ambulanti po otocima, ali manjak liječnika je veći
problem. Nekada je općina Cres-Lošinj odlučivala o visina plaće, pa su nastavnici hrlili
na otoke, a danas je teško motivirati stručni kadar za dolazak u otočnu sredinu.

