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OPĆINE I BLAGDAN SVETOG LUKE 
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■ ŠKABRNJA,18.listopada  2005.g. 
 
Škabrnja je danas svečano obilježila i na dostojanstven način proslavila blagdan Svetog Luke, 
dan svoje Općine.Svečanost proslave počela je u 9 sati kad su  mnogobrojni gosti počeli 
pristizati na Trg doktora Franje Tuđmana.Među njima osim Predsjednika Općinskih Vijeća 
susjednih općina i velikog broja domaćeg pučanstva ,pučanstva iz okolnih mjesta  bili su i 
visoki dužnosnici iz samog vrha Zakonodavne i Izvršne državne vlasti.U naseljima Prkos i 
Škabrnja osjećala se prava blagdanska atmosfera.Oba naselja su okićena sa državnim i 
općinskim zastavama. 
 
                                                                                           

 
 

9,3o Na spomen obilježju groblja Svetog Luke 
 položeni su vijenci i zapaljene svijeće,za sve 
 poginule Škabrnjane u Domovinskom ratu. 
Vijence su položili predstavnici udruga 
 proizišli iz domovinskog rata,Udruga roditelja 
 poginulih Hrvatskih branitelja,Udruga udovica  
poginulih Hrvatskih branitelja,predstavnici 
 Općinke,Županijske vlasti,te visoki dužnosnici  
Zakonodavne i Izvršne državne vlasti, te 
 mnogobrojni mještani ,roditelji poginulih  
hrvatskih branitelja.  
 
 
9,45 Svečano je otvorena područna škola u  
naselju Prkos,koja je kompletno obnovljena 
 sredstvima Ministarstva mora prometa i turizma. 
U obnovu je uloženo  
1 700 000 kn.Uz mnoštvo žitelja Škabrnje 
 i Prkosa te učenicima Osnovne škole Vladimir Nazor 
 Škabrnja koje je predvodio ravnatelj škole  
gos.Rade Marinović presjecanjem vrpce svečano 
 je puštena u rad.Svečanim presjecanjem vrpce školu 
 su pustili u rad Ljudevit Herceg Pomoćnik ministra  
obnove i razvitka za regionalni razvoj i župan  
Zadarske Županije Ivo Grbić uz nazočnost  
 predsjednika Općinskog Vijeća Općine Škabrnja  
Nediljka Bubnjara i ostalih vijećnika. 
 
 
 



 
 

 
 
 

10,30 Na području Marinovca buduće poslovne 
 zone,u neposrednoj blizini autoceste položen je 
 kamen temeljac za buduću poslovnu zonu. 
Kamen temeljac svečano je položio gosp.Ivan Bačić 
 pomoćnik ministra gospodarstva za manja i srednja  
trgovačka društva.Kamen temeljac  blagoslovio je 
 župnik župe Škabrnja don Boris Pedić uz nazočnost 
mnogobrojnih mještana Škabrnje i Prkosa.  Svečanost 
polaganja kamena temeljca uljepšali su 
 članovi KUD-a ŠKABRNJA sa svojim prigodnim  
programom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11,00 U prepunoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice  
Marije Svetu Misu u povodu Dana Općine i blagdana 
 Svetog Luke predvodio je don Boris Pedić koji se 
 obratio vjernicima i naglasio važnost proslave Dana  
općine i sjećanja na sve one koji su svoj život dali za 
 slobodu koju mi danas uživamo.Zaštitnik naše Općine 
 Sveti Luka bio je intelektualac koje je znao pisati i 
 prenositi svoje znanje na naraštaje koji dolaze.Što će 
 nam danas škole njihovo otvaranje,ako nemamo za 
 koga,i naglasio da otvaranje novih škola ovise od nas 
 samih žitelja i vjernika na ovom području. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
U prepunoj crkvi Uznesenja Blažene djevice Marije na Svetoj Misi bili su nazočni 
najviši dužnosnici iz samog vrha državne vlasti  
 
 
12,00 Započela je svečana sjednica Općinskog Vijeća. Nakon intoniranja himne  i minute 
šutnje za poginule Škabrnjane u domovinskom ratu nazočnima se obratio predsjednik 
Općinskog Vijeća  Nediljko Bubnjar, koji je pozdravio sve nazočne. Na svečanoj sjednici bili 
su nazočni saborski zastupnik Šime Prtenjača, pomoćnik ministra Obnove i razvitka Ljudevit 
Herceg, pomoćnik ministra gospodarstva gospodin Ivan Bračić, direktor fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost gospodin Vinko Mladineo, župan županije Zadarske 
gospodin Ivo Grbić, predsjednik Županijske skupštine gospodin Stanko Zdrilić, predsjednik 
uprave Maraske Zadar Joško Zavoreo, načelnici gradova i općina, te mnogobrojni gosti iz 
civilnih, vojnih i vjerskih vlasti. 
 
Izrazitim zadovoljstvom mogu kazati da je Općina Škabrnja u protekloj godini ostvarila i 
pokrenula niz programa  i projekata kojima je krajnji cilj podizanje kvalitete i boljitka života 
naših mještana. 
 
-asfaltirano je 5 km nerazvrstanih općinskih cesta ugrađeno 22 000 četvornih metara 
asfalta. Ovaj projekt sufinanciralo je Ministarstvo obnove i razvitka 
 
-u tijeku odvijanja radova na asfaltiranju Općinsko Vijeće je donijelo odluku o 
sufinanciranju ogradnih zidova uz asfaltirane ceste –odluka provedena 
 



-rješavanje problema oko lokacijske i građevinske dozvole za buduću vodovodnu mrež-
ugradnja 3 km novog asfaltnog sloja na dionicama županijskih cesta 
 
-Uprava za ceste županije-potpisan ugovor o sufinanciranju istočnog pravca regionalnog 
vodovoda-početak izgradnje vodovodne mreže Škabrnja i Prkos 
 
-otvorenje područne škole Prkos 
 
-polaganje kamena temeljca za buduću poslovnu zonu Marinovac 
 
-poslovnointeresni odnos sa poduzećem Maraska Zadar –poboljšati proizvodnju višnje 
maraske  
 
-sanacija deponije na Vlačinama-fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitostiu 
 
Poslije su se nazočnima obratili gospodin Vinko Mladineo direktor fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost koje je obećao još veću suradnju i pomoć Općini Škabrnja-a ujedno je 
naglasio da je prvi put  Škabrnji, i svim mještanima čestitao Dan Općine i blagdan Svetog 
Luke. Župan Županije zadarske naglasio je kako je Županija uvjek spremna podržati prave 
projekte i pomoći Općini na ostvarenju zacrtanih ciljeva. 
Na kraju se nazočnima obratio gosp. Ivan Bračić pomoćnik ministra gospodarstva,koji je 
govorio o poslovnoj zoni Marinovac koja će u budućnosti privući mnoge poslovne ljude, a 
zasigurno samim tim poboljšat će se i kvaliteta života, kao i razvoj Općine Škabrnja.  
 
 
 

 
Svečanost proslave  Dana Općine završena je nastupom KUD-a ŠKABRNJA 


