ZAPISNIK
83. sjednice Poglavarstva Općine Vela Luka održane 17.11.2008.godine u kancelariji
Načelnika u Općini. Prisutni: Zdravko Žuvela, Ivo Žuvela, Željka Gugić, Dinko Prižmić kao
članovi, Boris Andreis – pročelnik JUO, Tonko Gugić – Načelnik, Nikola Oreb predsjednik Općinskog vijeća, Vanjo Žuvela – službenik JUO. Sjednica je započela u 18,30
sati.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 81. sjednice Poglavarstva
2. Nastavak rasprave po nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Općine Vela
Luka
3. Nastavak rasprave po nacrtu Urbanističkog plana ureñenja (UPU) Industrijske zone 1 i 2
4. Rasprava po nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Vela Luka
5. Donošenje Odluke o podmirenju obveza prema Croatia-Bus d.d. u svrhu deblokiranja žiro
računa NK „Hajduk“
6. Zahtjev za naknadu štete Vjeko Borovina
7. Donošenje Odluke o isplati potpore Društvu „Vela Luka“ za izdavanje knjige „Gramatika
luškega govora“
8. Razmatranje prijedloga za suradnju sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju rada Osnovne glazbene škole u Veloj Luci
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju sportskog čamca za potrebe VK „Ošjak“
11. Podnesak iz domene Socijalnog programa
12. Podnesak iz domene Socijalnog programa
13. Donošenje Odluke o naknadi štete službenici Slobodanki Anñić
14. Podnesak Umijeće življenja
15. Donošenje Odluke o sufinanciranju knjige „Luška jića i pića“

2. točka (PPUO)
Na svojoj 82. sjednici Poglavarstvo je razmotrilo nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana
ureñenja Općine Vela Luka i odgodilo usvajanje nacrta. Za današnju sjednicu je planiran
nastavak rasprave. Nacrt se usvaja, meñutim s dopunama koje proističu iz nacrta Plana
gospodarenja otpadom Općine Vela Luka:
-

kao i
-

Predviditi recikalažno dvorište (odlagalište grañevinskog otpada je sastavni dio
reciklažnog dvorišta), kompostanu i pretovarnu stanicu na područje deponija Sitnica
Na platou ispred ulaza u tunel (u Kalima) predviditi mini reciklažno dvorište
Na krajnjem južnom dijelu Poduzetničke zone (na cesti za Hum, do križa) predviditi
drugo reciklažno dvorište (površine 1.500 m2 minimalno)

Na ulazu u mjesto, na području Gudulija, predviditi novu benzinsku postaju
Drugu benzinsku postaju predviditi na području novog trajektnog pristaništa
U sklopu novog trajektnog pristaništa označiti smještaj ribarske luke
Izvlačilište brodica predviditi u uvali Bobovišća (do brodogradilišta)

3. točka (UPU Zona 1 i 2)

Na svojoj 82. sjednici Poglavarstvo je razmotrilo nacrt Urbanističkog plana ureñenja (UPU)
„Industrijske zone 1“ i Industrijske zone 2“, te odgodilo usvajanje nacrta. Za današnju
sjednicu je planiran nastavak rasprave. Nacrt se usvaja, s dopunom:
U oba UPU, stranica 14, Osnovna namjena prostora, odnosno u Odredbama za provoñenje,
članak 5., treba biti razvidno da su poduzetničke parcele namijenjene organizaciji šireg
raspona djelatnosti, i to primarno grañevine sa proizvodnim kapacitetima manjeg obima
zanatskog tipa, ali i prateći skladišni prostori i grañevine ostalih djelatnosti koje upotpunjuju
gospodarsku namjenu (uprava i uredi, prodavaonice, manji proizvodni pogoni i sl.), odnosno
potrebno je da tekstualni dio ne bude smetnja organiziranju bilo koje vrste proizvodne ili
druge djelatnosti u Zoni.
Takoñer, u svim dokumentima prostornog ureñenja, pa tako i u ova dva UPU, naziv
„Industrijska zona“ mijenja se u „Poduzetnička zona“.

4. točka (Plan gospodarenja otpadom)
Firma „EKOS“ d.o.o, Mlini, izrañivač Plana gospodarenja otpadom Općine Vela Luka,
dostavio je nacrt Plana. Program se u načelu prihvaća, meñutim, kako sadržava tablične
pokazatelje o visini ulaganja za njegovo provoñenje po godinama, potrebno je pričekati
usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2008. godinu,
kao i usvajanje proračuna Općine Vela Luka za 2009. godinu, te sukladno osiguranim
sredstvima odgovarajuće iznose prikazati u tablici 8.2./3 (stranica 39 Plana), s čijom su
realizacijom posljedično povezane druge tablice u Planu (tablice dinamika, rokova,
procjena...), što onda izrañivač Plana treba uskladiti.
Osim toga, daju se sljedeće primjedbe:
- na stranici 4. predzadnji pasos, riječ „Grada“ mijenjati u riječ „općine“
- na stranici 8. drugi pasos drugi redak, riječ „naseljima“ zamijeniti s „urbaniziranim
djelovima“
- na stranici 10. drugi pasos zadnji redak, riječi „u Općini i pripadajućim naseljima“
zamijeniti s riječima „na području Općine“
- na stranici 12. u tekstu iznad tablice, ne 2007. nego 2008.
- na stranici 13. zadnji pasos, ispred riječi „odlagalište“ dodati riječ zajedničko, a riječi „u
Blatu“ brisati
- na stranici 17 podnaslov „Saniranje otpadom onečišćenog tla“ treba takoñer pojasniti
kratkim tekstom, i navesti ako to područje regulira propis
- na stranici 20 naslov 4.3.1., prvi pasos, brisati drugu i treću rečenicu. Drugi pasos, strelice
kako slijedi: „postavljanje reciklažnih otoka (10 kompleta prema broju stanovnika + turizam
5 kompleta), izgradnja 2 reciklažna dvorišta, izgradnja 1 mini reciklažnog dvorišta,
postavljanje rashladnog kontejnera za otpad životinjskog porijekla, izgradnja pretovarne
stanice, izgradnja kompostane“.
- stranica 23 tablica 4.3.2., količina obrañenog komunalnog otpada u 2011. godini od 100%,
nije razumljivo u odnosu na predhodni redak tablice
- stranica 24, 4.pasos, ne „druge kante“, nego „posebne kante“
- stranica 26, naslov „Pretovarna stanica“, predzadnji redak, ne „potrebito“ nego „potrebno“,
a zadnji redak, iza riječi „stanice“ staviti zarez.
- stranica 27 i 28, tablice, uskladiti obje s prostornim planom, njegovim izmjenama, te
namjerama Plana
- stranica 29. drugi pasus, druga rečenica, umjesto „uz turistički dio uvale Karbuni“, treba
stajati „uz polje Sitnica“. Treći pasos, ispred riječi „Blatskog polja“ brisati riječ „u“. Na dnu
stranice štamparska greška: „pšotrebno jme“

- stranica 33, u podnaslovu „1. Grdni dolac“, podatak da je debljina otpada „0,5 do 2 m“ nije
jasan. Visinska razlika od 15 m definira i debljinu otpada (nasut je dolac, pa je debljina
otpada od 2 do 15 m). U tabeli 7/1 na stranici 34 i na stranici 35 tablica s Grnim dolcem,
pomaknuti plan na 2010 i 2011 godinu kao plan sanacije.
- ispod tabele na stranici 36 u legendi brisati „U-uvjetno, *-jedno za čitavo područje“, a u
tabeli znakom „x“ obilježiti Sanaciju smetlišta još 3 godine (do 2012). Nije jasno postavljanje
posude za baterije na čak 6 godina, pri tome treba brisati 2008.godinu. Tehničku
dokumentaciju obilježiti i 2011.godine.
- stranica 38, drugi pasos, ne „naknade po stambenoj površini“, nego „naknade po članu
domaćinstva“
- stranica 39. u naslovu tablice 8.2./2 umjesto „2007“ treba stajati „2008“, a riječi (u tablici)
„Sanacija Gradskog odlagališta“ mijenjati u „Sanacija odlagališta Sitnica“
- ista (39) stranica, u naslovu tablice 8.2./3 umjesto „2007“ treba stajati „2008“. Kako nacrt
rebalansa proračuna 2008. predviña utrošak 77.000 kuna za sanaciju odlagališta Sitnica, a
nacrt proračuna 2009. godine predviña 200.000 kuna za istu sanaciju i daljnjih 300.000 kuna
za provedbu ostalog dijela Plana, obavijestiti će se izrañivač Plana da ovu tabelu sukladno
ispravi. Ukoliko rebalans i proračun Općinsko vijeće u ovim stavkama donese u ovim
iznosima, u tabeli će se rasporediti ovako:
1. U koloni 2008. samo Sanacija Sitnice, u iznosu od 77.000
2. U koloni 2009.: Reciklažni otoci 100.000, Reciklažno dvorište 200.000, Sanacija Sitnice
200.000
3. Kolona 2010. ostaje kako jest, s tim da Sanacija divljih deponija iznese 100.000
4. Kolona 2011. : Reciklažno dvorište 300.000, Grañevinski otpad 300.000, kante 200.000,
Pretovarna 400.000, Sanacija Sitnice 250.000, Divlja odlagališta 170.000
5. Kolona 2012.: Reciklažno 400.000, kante 200.000, Pretovarna 400.000, Sanacija Sitnice
250.000
6. Kolona 2013.: Reciklažno dvorište 300.000, Sanacija Sitnice: 123.000
7. Kolona 2014.: ostaje ista
to jest, prepustit će se izrañivaču Plana da drugačije, odnosno u skladu s primjedbama
Poglavarstva, tabelarno prikaže procjenu iz tablice 8.2./2 i raspored potrebnih sredstava po
godinama iz tablice 8.2./3, uvažavajući rečeno za 2008. i 2009.godinu.
- takoñer, posebnu pažnju treba dati da je Plan usklañen s Županijskim (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije broj 8/08), u dijelu koji se odnosi na Velu Luku, osim:
1. Utvrñuje se da Županijska skupština nije prihvatila zahtjev Načelnika (pismo od
10.09.2008. godine kojim je očitovao potrebe Općine Vele Luke (14 zelenih otoka, 2
recilažna dvorišta, 2 mini recilažna dvorišta, 1 rashladni kontejner, 1 kompostana, 1 pogon za
obradu grañevnog otpada, 1 pretovarna stanica), pa je u Tabeli 9. županijskog plana
(Planirana realizacija minimalne opreme i objekata na području Županije u razdoblju od
2008-2015 godine) predviñeno 9 zelenih otoka, 1 mini reciklažno dvorište i 1 rashladni
kontejner, s napomenom da je Vela Luka predvidjela kako stoji u očitovanju Načelnika, ali da
ti „dodatni objekti ... nisu uključeni u procjenu potrebnih ulaganja“. Stoga je potrebno
nastojati da zahtjev Vele Luke bude uvažen kod sljedećih izmjena i dopuna županijskog
plana.
2. Meñutim, u Planu gospodarenja otpadom Općine Vela Luka obuhvatit će se potrebe Vele
Luke, i to:
a) 15 zelenih otoka
b) 2 reciklažna dvorišta. Plan treba predvidjeti jedno u Poduzetničkoj zoni (minimalnih 1.500
m2, financiranje od 1.000.000 kuna pada na Općinu, propis odreñuje 24-satno čuvanje, što

znači izdatak za 4 radnika). Drugo reciklažno dvorište, unutar kojega je potrebno (sukladno
članku 11. Pravilnika o gospodarenju grañevnim otpadom, NN 38/08) osigurati preuzimanje
grañevinskog otpada, predviditi na Sitnici, kao i druge objekte iz Plana, s obzirom da štetne
emisije s tog područja ne utječu na kvalitet vode u Blatskom polju, a moguć je zajednički
interes s Općinom Blato (Plan gospodarenja otpadom Općine Blato nije u ovom trenutku još
započet).
c) Plan će predviditi 1 mini reciklažno dvorište, čijoj će se izgradnji dati prioritet (oko
500.000 kuna, 250 m2 ). U prostornom planu predvidjeti lokaciju na platou ispred tunela u
Kalima.
d) pretovarnu stanicu predvidio je županijski plan na području Općine Blato. Njeno
financiranje pada na teret županije s zaposlenikom kojega plaća županija, prostorni plan
Općine Vela Luka je treba predviditi na Sitnici. Planom treba predviditi sortirnicu unutar
prostora pretovarne stanice.
e) isto na području Sitnice, prostorni plan treba predviditi kompostanu. U tablici 8.2./2
predvidjeti vrijednost kompostane od 3.000.000 kuna, rasporeñenu u tablici 8.2./3 po
1.000.000 u godinama 2013., 2014. i 2015.
f) smještaj rashladnog ureñaja omogućiti će se koncesionaru u jednom od mini reciklažnih
dvorišta.

5. točka (obveze NK Hajduk)
Pismom od 13.08.2008. godine Načelnik je predložio Croatia busu d.d. Zagreb, razrješenje
njihovih potraživanja od NK Hajduk, pismom od 22.09.2008. godine njihov se direktor
očitovao kako prihvaća uplatu samo glavnice duga (29.500 kuna), kao uvjet deblokade računa
NK Hajduk. Donosi se Odluka:
Općina Vela Luka sudjelovat će u postupku deblokade računa NK Hajduk iz Vele Luke
uplatom 29.500,00 kuna vjerovniku Croatia-Bus d.d. Zagreb, što predstavlja glavnicu duga
prema ovom vjerovniku, uz uvjet da vjerovnik odustane od potraživanja za kamate i druge
svoje troškove.

6. točka (šteta Vjeko Borovina)
Donosi se Odluka:
„Odobrava se Vjeku Borovini iz Vele Luke odšteta u kunskoj protuvrijednosti 212,00 EUR
za koliko je trpio štetu kao posljedicu izvoñenja radova na izgradnji kanalizacije u uvali
Prapatna. Odšteta će se isplatiti na blagajni Općine Vela Luka.“, uz Obrazloženje:
Na sjednici Poglavarstva od 17.11.2008. godine Načelnik je obavijestio o usmenom zahtjevu
Vjeka Borovine za isplatom odštete koju je pretrpio u obavljanju turističke djelatnosti kao
posljedica izvoñenja radova na izgradnji kanalizacije u uvali Prapatna. Visinu nastale štete
Vjeko Borovina dokazuje potvrdama agencije „NOVASOL TA“ d.o.o. od dana 24.09.2008. i
13.10.2008.godine. Poglavarstvo Odluku donosi temeljem ranije svoje Odluke o isplati ovih
šteta oštećenima u uvali Prapatna.

7. točka (knjiga Gramatika luškega govora)
Podneskom zaprimljenim 13.11.2008.godine Društvo „Vela Luka“ iz Zagreba obavještava
kako je knjiga „Gramatika luškega govora“ spremna za tiskanje, te traže novčanu potporu.
Donosi se Odluka:

Odobrava se Društvu za očuvanje i promicanje luškega govora i običaja i tradicije „Vela
Luka“ iz Zagreba novčana potpora od 9.000,00 kuna za tiskanje knjige „Gramatika luškega
govora“.

8. točka (Institut za oceanografiju)
Podneskom broj 151/1 od 22.09.2008. godine Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita
predlaže da u sklopu projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Istraživanje i
sustavi praćenja neuobičajene dinamike u Jadranu“ Općina Vela Luka razmotri mogućnost
kupnje mareografa, ureñaja za mjerenje razine mora, okvirne cijene 100.000 kuna, čiji bi
podaci bili vrlo vrijedni za istraživanje fenomena šćige u Veloluškom zaljevu. Donosi se
Zaključak: Poglavarstvo Općine Vela Luka smatra unapreñenje kvalitete istraživanja
fenomena meteoroloških tsunamija interesom Vele Luke, te podržava nastojanja Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa i Instituta za oceanografiju i ribarstvo u tom smislu.
Predloženu nabavku ureñaja za mjerenje razine mora – mareografa Općina će predviditi u
svom proračunu za 2009. godinu, meñutim kao sufinanciranje njegove cijene, te će se
predložiti Institutu za oceanografiju i ribarstvo da u cilju realizacije nabavke mareografa
svojim utjecajem na Ministarstvo i Dubrovačko-neretvansku županiju osigura novčanu
potporu dostatnu za kupnju ovog ureñaja.

9. točka (glazbena škola)
Nakon što je podneskom od 11.09.2008. godine obavijestila Poglavarstvo da se Osnovna
glazbena škola Vela Luka treba osloniti na financiranje dijela troškova angažiranja učitelja
sviranja koji putuju u Velu Luku, ravnateljica Osnovne škole Vela Luka uputila je
Poglavarstvu 13.11.2008. godine zamolbu za participacijom troškova prijevoza vanjskih
suradnika – učitelja sviranja Ivana Galića i Pero Škobelja. Donosi se Odluka:
Odobrava se mjesečna potpora radu Osnovne glazbene škole Vela Luka od 2.500,00 kuna za
troškove prijevoza učitelja sviranja koji nemaju prebivalište u Veloj Luci. Navedeni iznos
isplaćivat će se paušalno mjesečno, osim za srpanj i kolovoz.

10. točka (sportski čamac)
Podneskom od 10.11.2008. godine Veslački klub „Ošjak“ iz Vele Luke obavještava o
postupku kupnje novog športskog čamca, te dostavljaju predračun. Traže isplatu iznosa kako
je predviñen proračunom Općine za 2008. godinu. Donosi se Odluka:
„Odobrava se potpora Veslačkom klubu „Ošjak“ iz Vele Luke od 20.000,00 kuna za kupnju
športskog čamca.“
13. točka (Slobodanka Anñić)
Donosi se Odluka:
1. Službenici SLOBODANKI ANðIĆ nadoknaditi će se šteta koju joj je Općina Vela Luka
uzrokovala onemogućavanjem korištenja prava na godišnji odmor.
2. Kao naknada štete iz predhodne točke odreñuje se vrijednost 21 dana rada službenice,
koju će Općina isplatiti u prosincu 2008. godine. Porezna i druga davanja koja nastanu pri
isplati ove štete padaju na teret Općine Vela Luka.
3. Isplatom štete prestaje vrijediti točka 3. Rješenja o prestanku službe (KLASA: UP/I-11201/07-01/001 URBROJ: 2138/05-04/1-08-05 od 23.10.2008.godine).

Uz Obrazloženje:
Službenici je uručeno Rješenje o prestanku službe s danom 27.10.2008. godine kao zadnjim
danom službe zbog povratka na rad službenice koju je zamjenjivala. U skladu s člankom 52.
stavkom 2. Zakona o radu rečenim je Rješenjem potvrñeno da je službenici trenutkom
prestanka službe preostalo neiskorištenih 21 dan godišnjeg odmora. Službenica je bila
obaviještena o danu povratka na rad službenice koju je zamjenjivala te je višekratno tražila
pravo na korištenje godišnjeg odmora, što joj Općina nije omogućila radi potreba posla.
Ocjenjujući da pravo na korištenje nekorištenih dana godišnjeg odmora nije izgledno
zapošljavanjem kod drugog poslodavca, službenica je zatražila naknadu štete.

14. točka (Umijeće življenja)
Podneskom od 09.10.2008. godine udruga Umijeće življenja iz Zagreba se predstavlja kao
neprofitna udruga kojoj je jedna od osnovnih djelatnosti organizacija radionica s ciljem
unapreñenja zdravlja. Prilažu potvrde Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te Centra
za socijalnu skrb Zagreb, kojima se potvrñuje kvalitet programa udruge. Za održavanje
radionica traže prostor – salu za sastanke na I katu Zadružnog doma. Donosi se Odluka:
Odobrava se udruzi Umijeće življenja korištenje prostorije na I katu Zadružnog doma za
potrebe djelovanja udruge bez naknade. Udruga će participirati u troškovima upotrebe
prostorije s 10,00 kuna naknade Općini Vela Luka po satu korištenja, o čemu će evidenciju
osigurati Jedinstveni upravni odjel.

15. točka (Luška jića i pića)
Podneskom od 10.11.2008. godine Franica Mandić iz Vele Luke traži novčanu potporu za
tiskanje knjige „Luška jića i pića“ – knjige kuharice domaće i tradicionalne hrane. Donosi se
Rješenje: Odobrava se Franici Mandić iz Vele Luke novčana potpora za od 15.000,00 kuna
za tiskanje knjige „Luška jića i pića“.

Završeno u 19,30 sati.

Zapisničar
Boris Andreis

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Tonko Gugić - Bakan

