ZAPISNIK 73. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka
Sjednica je održana 02.06.2008. godine u kancelariji Načelnika u Općini s početkom u 15,30
sati.
Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić kao članovi, Boris
Andreis – pročelnik JUO, Tonko Gugić – načelnik, Nikola Oreb - predsjednik Općinskog
vijeća.

Dnevni red:
1. Izvještaj o radu Centra za kulturu Vela Luka u 2007. godini
2. Donošenje Plana posebnih mjera i zadataka za zaštitu od požara za ljetnu sezonu 2008. na
području Općine Vela Luka
3. Zahtjev Antuna Franulovića za naknadu štete
4. Donošenje Odluke o izradi elaborata izvlaštenja za Ulicu 65 na Badu
5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za prijem u službu komunalnog redara
6. Donošenje Odluke o objavi natječaja za stipendiranje učenika i studenata za
školsku/akademsku 2008-2009 godinu
7. Prezentacija Masters plana turizma Vele Luke
8. Prezentacija idejne studije „Marine Vela Luka“
9. Potvrñivanje imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD Vela Luka
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju hitne medicinske službe u ljetnoj sezoni 2008.godine

1. točka (Centar za kulturu)
Na ovu su točku pozvani gosti, ravnatelj Centra za kulturu Vela Luka, arheolog Dinko Radić
i Rada Dragojević-Ćosović, kustosica galerije Centra za kulturu, autori pisanih izvještaja.
Službe su dostavile financijski izvještaj za 2007. godinu. Gosti su dali kraće obrazloženje
svojih izvješća. Dinko Radić je zatražio podršku Poglavarstva u zaštiti područje oko Vele
spilje, a time i izmjenu Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Rada
Dragojević-Ćosović najavljuje za 2008. godinu realizaciju ideje da Galerija u Centru dobije
svoj naziv - Galerija moderne i suvremene umjetnosti.
U diskusiji koja je uslijedila istaknuto je:
- potrebno je povećavati prihod od komercijalizacije sadržaja Centra
- inicijativa o usmjerenjima Centra, ondje je je nadležnost odlučivanja dana Poglavarstvu,
treba izvirati od ljudi koji rade u Centru
- prije nego se Poglavarstvo odluči na pokretanje postupka izmjena Prostornog plana
županije, treba ocijeniti što točno donosi zaštita područja oko Vele spilje
Donosi se Zaključak: Podnesene izvještaje o radu Centra za kulturu za 2007. godinu
Poglavarstvo će proslijediti Općinskom vijeću na upoznavanje. Traži se od CZK da u
listopadu dostave Poglavarstvu plan rada za 2008. godinu i plan rada za 2009. godinu s
financijskim potrebama za njegovo izvršenje.

7. i 8. točka
Gosti (po čijem je zahtjevu ovo upoznavanje i upriličeno), predstavnici Hrvatske poštanske
banke d.d. Zagreb, Montmontaže-Greben d.o.o. i Samoborke d.d. iz Samobora, predstavljaju
Poglavarstvu „Projekt Marina Vela Luka“ i „Masters plan turizma“ za Velu Luku, dokumente

koje je po narudžbi „Hrvatske poštanske banke“ d.d. i „Montmontaže-Greben“ d.o.o. u
ožujku 2008.godine izradila kuća „Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o.
Projekt je vizija razvitka nautičkog turizma - izgradnja marine u akvatoriju ispred
brodogradilišta, s prostornim ureñenjem naselja Vela Luka kakav odgovara tom pravcu
turizma.
Poglavarstvo ovu ideju prima na znanje.

2. točka (požari)
Temeljem točke 30. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku (N.N. 27/08) i temeljem odredbi „Zakona o zaštiti od požara“
(N.N., br.58/93, 33/05 i 107/07), a u skladu sa odredbama „Procjene ugroženosti od požara
Općine Vela Luka“ i „Plana zaštite od požara Općine Vela Luka“ donesenog od strane
Općinskog vijeća Vela Luka na 32. sjednici održanoj dana 02.07.2004.god, Poglavarstvo
Općine Vela Luka na svojoj 73. sjednici održanoj dana 02.06.2008. godine, a na prijedlog
Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka od 29.05.2008. godine,
donosi „Plan provoñenja posebnih mjera i zadataka za zaštitu od požara za ljetnu sezonu
2008. na području Općine Vela Luka“. Ovim Planom detaljnije se razrañuje ustroj i provedba
zaštite šuma i ostalog otvorenog prostora od požara na području Općine Vela Luka i utvrñuju
posebne mjere i zadaci za zaštitu od požara za ljetnu sezonu 2008. god. na području Općine
Vela Luka, te se utvrñuju potrebna financijska sredstva za provedbu ovog Plana. Izvršiteljem
Plana odreñuje se DVD Vela Luka, a planira se sezonsko zapošljavanje motritelja i
vatrogasaca, te planira trošak od 530.500 kn, od čega iz proračuna Općine 163.042 kune.

3. točka
Podneskom od 18.02.2008. godine Antun Franulović iz Vele Luke traži da mu se nadoknadi
šteta koju mu je Općina Vela Luka nanijela na čest zem. 2371/2 tijekom izvoñenja radova na
izgradnji ceste na Vrancu.
Donosi se zaključak: Zatražit će se od stručnih službi da ispitaju da li je Antun Franulović bio
obaviješten, odnosno da li mu je bilo poznato, da će cesta na Vrancu prijeći njegovom
česticom 2371/2. Službe će takoñer ispitati tko je stvarni vlasnik i posjednik ove čestice.

4. točka (Ulica 65)
Poglavarstvu se dana 13.05.2008. godine podneskom obratila službenica Sanja Jurković i
predložila da se u realizaciji puta na Badu (Ulica 65) otkupe samo neke parcele, a za sve
ostale predlaže postupak izvlaštenja kao pravi način rješavanja na trasi puta.
Donosi se Odluka: Općina Vela Luka će u postupku izravnog ugovaranja za izradu naručiti
elaborat o izvlaštenju terena na trasi Ulice 65 na Badu.

5. točka (komunalni redar)
Radi povećanog obima posla u vrijeme turističke sezone, te potrebe za utvrñivanjem i
kontrolom elemenata za zaračunavanje komunalne naknade i poreza na kuće za odmor, u
službu će se na odreñeno vrijeme zaposliti komunalni redar, ali ne na duže od 6 mjeseci.

6. točka (stipendije)
Donosi se Odluka: Objavit će se natječaj za stipendiranje učenika i studenata s prebivalištem
na području Općine Vela Luka u 2008-2009 godini, na uobičajen način, s prednošću
studentima medicine, agronomije, arhitekture i grañevine, za učenike srednja poljoprivredna
škola.

9. točka (DVD)
Člankom 30. stavkom 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, br. 139/04 – pročišćeni tekst
i 174/04) propisano je da zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva imenuje nadležno
tijelo vatrogasnog društva, a potvrñuje ga Poglavarstvo općine. Na Izbornoj skupštini
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka od 12.04.2008. godine za zapovjednika je
imenovan Ivica Padovan “Brigela”, a za njegovog zamjenika Ivo Šeparović „Imbre“.
Donosi se Odluka: „Potvrñuje se Ivica Padovan “Brigela” zapovjednikom Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Vela Luka. Potvrñuje se Ivo Šeparović „Imbre“ zamjenikom
zapovjednika „Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka“.

10. točka (hitna služba)
Očekuje se od županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje poziv za
sklapanje ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj
sezoni 2008. godine, s obvezom Općine Vela Luka da participira u financiranju s 25.000,00
kn, s dospijećem prvog obroka u srpnju, a drugoga u kolovozu. Dubrovačko-neretvanska
županija bi se obvezala sudjelovati s 31.000,00 kn.
Donosi se Odluka: Općina Vela Luka sufinancirat će dodatne medicinske timove u Domu
zdravlja „Dr.Ante Franulović“ u turističkoj sezoni 2008. godine. Ovlašćuje se Načelnik da
može sklopiti o tome ugovor (izmeñu Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Vela Luka i
Doma zdravlja). Zatražit će se od Turističke zajednice refundacija sredstava koje će Općina
isplatiti temeljem ovog ugovora.

Završeno u 18,00 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

