Predlagač: Gradonačelnik

Prijedlog

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 23. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“,
broj 3/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule“, broj
8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___. sjednici održanoj dana _________ 2020. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o obilježavanju 450.-te obljetnice obrane Korčule od Turaka
1. 15. kolovoza 2021. godine navršava se 450.-ta obljetnica obrane Korčule od napada Turaka,
predvođenih alžirskim potkraljem Uluz-Alijom, na Korčulu.
2. Povodom navedene obljetnice Grad Korčula će organizirati prigodno obilježavanje obljetnice.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik da organizira obilježavanje obljetnice na prigodan način (znanstveni
skupovi, izložbe, protokolarni posjeti, radni sastanci, svečani prijam i dr.) te u tu svrhu, zajedno s gradskom
upravom, poduzima potrebite radnje.
4. Za (su)financiranje obilježavanja obljetnice planirat će se sredstva u proračunu Grada Korčule za
2021. godinu, s time da gradonačelnik nastoji ishoditi i (su)financiranje iz drugih izvora (državni proračun,
županijski proračun, donacije i dr.)
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Korčule“
KLASA: ______________
URBROJ: _____________
Korčula, ______________
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Obrazloženje
15. kolovoza 2021. godine navršit će se 450.-ta obljetnica obrane Korčule od napada Turaka, predvođenih
alžirskim potkraljem Uluz-Alijom. Kao što je poznato, 15. kolovoza 1571. godine Turci su sa 20-tak brodova
napali Korčulu. Nakon napuštanja grada od strane kneza i plemića, obranu je preuzeo arhiđakon Antun
Rozanović. Malobrojna i snalažljiva obrana se je uspjela oduprijeti turskom brodovlju, a obrani je pomogla
snažna bura koja je zapuhala i natjerala napadače da odustanu od daljnjih napada. U korčulanskom
vjerničkom puku živi istinska vjera u čudotvornu moć i majčinski zagovor Blažene Djevice Marije koja je
svojim zagovorom očuvala Korčulu od osvajačkih osmanskih napada.
Poradi značajne obljetnice, koju bi valjalo prigodno obilježiti, predlaže se Gradskom vijeću donošenje
predloženog zaključka, čime bi se istom dalo primjereni značaj s razine predstavničkog tijela, te dalo ovlasti
gradonačelniku da poduzme potrebite radnje. S obzirom na zahtjevnost istog, predlagač smatra da donošenje
ovakvog zaključka nije preuranjen, već ostavlja dovoljno vremenskog prostora za planiranje, pripremu i
samu organizaciju.

