ZAPISNIK 75. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka
Sjednica je održana 18.06.2008. 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, Vanjo Žuvela – službenik JUO. Odsutan
je Nikola Oreb, predsjednik Općinskog vijeća.

Dnevni red:
1. Provedba „Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2008.godini“ Vlade Republike Hrvatske
a) Usklañivanje podataka u „Procjeni ugroženosti od požara Općine Vela Luka“
b) Usklañivanje podataka u „Planu zaštite od požara Općine Vela Luka“
c) Donošenje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu
i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu i mjerama za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
2. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu i mjerama za
njegovo provoñenje
3. Donošenje Odluke o isplati troškova putovanja u Zagreb dr. Tamari Vučetić
4. Zahtjev Katarine Trešin-Ortolio za zakup javne površine
5. Donošenje Odluke o nabavi fotokopirnog aparata

Prije prelaska na dnevni red, Poglavarstvo je raspravilo o saznanju kako je grupa grañana
dobila koncesiju za organiziranje lovnog turizma – uzgoj divljači na području šume
Šaknjarat. Izražava se nezadovoljstvo što niti od Ministarstva šumarstva, Uprave za lovstvo,
niti Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, nisu dobijane nikakve informacije o
tome, odnosno od bilo koga zatraženo mišljenje lokalne samouprave na čijem se teritoriju
šuma nalazi. U raspravi je ostalo nejasno kakav utjecaj lovstvo u toj šumi ima na sigurnost
kupača, zašto je moguće unositi alohtonu divljač na područje inače predviñeno za zaštitu,
kakav je utjecaj na sigurnost prometa morem, a i poznato je kao je na tom području vojni
objekt.
Donosi se Odluka: Predsjednik Poglavarstva će uputiti pismo Ministarstvu šumarstva (Upravi
za lovstvo), Ministru, te Ministarstvu kulture (Upravi za zaštitu prirode) kojim će tražiti
očitovanje o ovim nejasnoćama, zatražiti preispitivanje odluke o dodjeljivanju koncesije i
izraziti nezadovoljstvo što od Općine nisu tražena predhodna mišljenja.

1. točka (zaštita od požara)
Na temelju „Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2008. godini“ Vlade RH, Poglavarstvo je dužno uskladiti-ažurirati podatke u svojim
aktima „Procjena ugroženosti od požara“ i „Planu zaštite od požara“, što na današnjoj
sjednici i čini. Vlada RH je takoñer u svom „Programu...“ zatražila od općina i gradova
donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama (predviñeno člankom 11. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu), a za nedavnog nadzora u Općini Vela Luka, inspektor, u smislu
rečenog članka, više ne smatra „Odluku o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog
otpadnog materijala, te paljenja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području Općine
Vela Luka“ (Sl. Glasnik, br. 4/02) dovoljnom, te ju je potrebno staviti van snage i predložiti
Općinskom vijeću donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama.

Na današnjoj sjednici Poglavarstvo utvrñuje prijedlog Odluke, a donošenje prijedloga se
odgaña dok se ne izmijeni i dopuni u skladu s primjedbama.

2. točka (komunalni red)
Donosi se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu i mjerama za njegovo
provoñenje, tako da se stavak 1. članka 17. Odluke mijenja i glasi:
„Zabranjeno je u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna:
1. obavljanje svih oblika zemljanih, grañevinskih i montažnih radova na javnim i drugim
površinama i grañevinama unutar granica grañevinskih područja odreñenih
Prostornim planom Općine Vela Luka,
2. zapremanje javnoprometnih i drugih javnih površina otpadom, grañevinskim i drugim
materijalom,
3. zapremanje otpadom, otpadnim vozilima, montažnim objektima, grañevinskim i
drugim materijalom površina uz javnoprometne i druge javne površine, a koji svojim
izgledom narušavaju izgled naselja, odnosno okoliša,
4. miniranje na cijelom području Općine Vela Luk,
5. obavljanje svih vrsta grañevinskih (osim krovopokrivačkih) i montažnih radova na i u
stambenim i drugim objektima (osim poduzetničkih pogona), a koji emitiraju buku.
3. točka (Tamara Vučetić)
Donosi se sljedeća Odluka:
Odobrava se dr. Tamari Vučetić, vanjskom suradniku na organizaciji simpozija “Trideset
godina “šćige” – meteotsunamija u Veloj Luci (21.06.1978. godine)”, isplata troškova
putovanja u Zagreb radi prikupljanja dokumentarnog materijala za potrebe simpozija.
Troškovi prijevoza i kopiranje dokumentacije iznosi sveukupno 561,00 kn koje će se
doznačiti na njezin račun u Splitskoj banci d.d.
Uz obrazloženje:
Dr.Tamara Vučetić, član Organizacionog odbora simpozija, stručni je suradnik koji može
ocijeniti kvalitet i upotrebljivost dokumentarnog materijala za potrebe simpozija. Dio
dokumentarnog materijala je pohranjen u Zagrebu i u tu je svrhu poduzeto putovanje.
Sredstva za isplatu temeljem ove Odluke osigurana su iz uplate sponzorskog dijela
Ministarstva obrazovanja i športa Republike Hrvatske za organizaciju Simpozija TRIDESET
GODINA „ŠĆIGE“ – METEOTSUNAMIJA U VELOJ LUCI (21.06.1978 godine).

4. točka (javna površina)
Podneskom od 12.06.2008. godine Katarina Trešin – Ortolio iz Vele Luke traži u zakup javnu
površinu ispred Zadružnog doma, ili neki sličan prostor u centru mjesta, za obavljanje
djelatnosti dječje zabave. Donosi se Odobrenje za privremeno korištenje javne površine:
„Odobrava se Katarini Trešin – Ortolio iz Vele Luke, Ulica 16/3, (u daljnjem tekstu:
zakupnik) korištenje javne površine ispred Zadružnog doma, u I (prvoj) zoni, ukupne
površine 87 m2, u ljetnoj turističkoj sezoni, u svrhu postavljanja zabavnih sadržaja za djecu,
pod uvjetom da je podnesak kojim traži zakup ove javne površine podnijela u ime i za račun
uredno registriranog obrta, o čemu će zakupnik podnijeti dokaz..

Uvjeti korištenja javne površine regulirati će se ugovorom, naročito u dijelu obveze
zakupnika da osigura pojačane mjere sigurnosti prilikom obavljanja djelatnosti. Bitna
odredba ugovora biti će obveza zakupnika da ogradi zakupljenu javnu površinu tako da je na
nju onemogućen ulaz vozilima, za vrijeme i nakon dnevnog obavljanja djelatnosti.
Za korištenje javne površine zakupnik će platiti 0,70 kuna po m2 na dan, s plaćanjem
unaprijed za svaki kalendarski mjesec korištenja javne površine.
Podatak o početku i završetku korištenja javne površine osigurati će Jedinstveni upravni
odjel.
Općinska upravna pristojba od 20,00 kuna prema tarifnom broju 1. Tarife upravnih pristojbi
uz Pravilnik o naplati upravnih pristojbi (Službeni glasnik Općine Vela Luka br.7/02)
naplaćena je na podnesku.„

5. točka (nabava fotokopirnog aparata)
Poglavarstvo odobrava nabavku novog fotokopirnog aparata.

Završeno u 17,20 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

