ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 17. 9. 2017.g.

Z A P I S N I K
s 21. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 13.9.2017. u prostorijama GK Spinut s početkom u
19:30 sati.

Prisutni: Mira Vuković, Maja Planinić, Andrija Čaljkušić i Zoran Sambol
Odsutni: Stipe Krželj, Ranko Britvić i Tea Vrgoč (opravdano)
Predsjednik Vijeća GK Spinut Zoran Sambol predložio je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Vijeća
2. Izvještaj o aktivnostima u prethodnom razdoblju
3. Komunikacija sa službama, institucijama i građanima
4. Plan aktivnosti za naredni period
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 20. sjednice vijeća održane 21.6.2017.
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Ad 2.
2.a
Vijeće gradskog kotara Spinut raspravilo je izvještaj o radu za prvih pola godine.
Zadovoljni smo radom prema Planu društvenih aktivnosti dok radovi prema Planu manjih
komunalnih zahvata nisu ostvareni u željenoj mjeri radi nepostojanja proračuna. Oba plana
dio su Programa rada vijeća Gradskog kotara Spinut za 2017. godinu.
Građani su o aktivnostima vijeća obaviješteni na web stranici kotara (www.zaspinut.com), na
službenoj Facebook stranici i elektroničkom poštom (eBilten). Izrađeni su izvještaji o
komunikaciji vijeća te aktivnostima korištenja prostora kotara.
Tijekom srpnja i kolovoza rad vijeća nastavljen je jednakim intenzitetom pa je krajem
kolovoza građanima elektroničkom poštom poslan 6. broj Spinutskog eBiltena koji je dao
pregled ljetnih aktivnosti.
2.b
Dana 6.9.2017. godine ispred prostora GK Spinut u Matoševoj ulici 29 u Splitu izvršeno je
slanje prve velike pošiljke čepova u humanitarnoj akciji "Plastičnim čepovima do skupih
lijekova".
Građani, institucije i vijeće GK Spinut u rujnu 2016. godine uključili su se u akciju "Udruge
oboljelih od leukemije i limfoma". Pedesetak građana Spinuta potpomognutih izviđačima
pomorcima OIP Spinut uspješno je pomoglo napuniti koš kamiona partnerske firme EKolektor prikupljenim čepovima.
Humanitarnu akciju su popratili web portali (DalmacijaDanas i Radio Split), Hrvatska radio
televizija te Hrvatski radio Split i Radio Dalmacija.
Vijeće kotara zahvaljuje svim građanima koji su se uključili u humanitarnu akciju.
Potvrđujemo nastavak akcije i pozivamo građane i institucije neka i dalje prikupljaju čepove i
donose ih u prostore GK Spinut.
Kratki osvrt na rad građana i vijeća kotara Spinut dan je u emisiji "Dobro jutro Hrvatska".
2.c
Vijeće je raspravilo aktivnosti kojima je dalo podršku te se priključilo inicijativi građana u
svezi preseljenja ordinacije primarne zdravstvene zaštite iz Doma zdravlja Spinut. Izrađena je
elektronička peticija te su dani prostori kotara za prikupljanje potpisa.
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Dana 6.9.2017. održan je sastanak na kojemu je uz Župana Splitsko-Dalmatinske županije,
Ravnatelja doma zdravlja i Liječnicu bio nazočan i Predsjednik vijeća gradskog kotara Spinut.
Zaključak sastanka je bio da se preseljenje tima odgađa do daljnjega radi dodatnih
konzultacija i priprema te će liječnica i vijeće biti obaviješteni o odluci Župana.
Vijeće je jednoglasno zaključilo kako valja kontaktirati pročelnika Upravnog odjela za
društvene djelatnosti SDŽ radi saznanja o odluci Župana. Predlažemo da se s preseljenje
ordinacije odgodi do najavljene implementacije Reforme primarne zdravstvene zaštite prema
prijedlogu ministra Kujundžića.

2.d
Vijećnici su izviješteni o aktivnostima koje su se poduzimale radi sigurnosti tijekom festivala
Ultra 2017. te međunarodne nogometne utakmice Hajduk-Everton.
Održana su dva sastanka; 6. srpnja i 17. kolovoza, s predstavnicima suvlasnika zgrada u
neposrednoj blizini stadiona Poljud iz dva kotara; Lovret i Spinut. Dogovorene su preventivne
i aktivne procedure.
Prije samoga početka školske godine, 1. rujna, održana je sjednica Vijeća za prevenciju GK
Spinut. Raspravljeni su problemi vezani uz sigurnost učenika te je dogovoreno osnivanje
"Grupe za Poljud" koju bi činila po tri predstavnika suvlasnika dva kotara (Lovret i Spinut) i
predstavnici kotarskih vijeća uz zaposlenike MUPa.
Zadaci Grupe odnosili bi se na procjenu sigurnosnih ugroza i prevenciju u okružju Stadiona
Poljud; najposjećenijeg sportskog objekta u Republici Hrvatskoj.
Vijeće za prevenciju dogovorilo je uključenje u aktivnosti "Mjeseca borbe protiv ovisnosti"
(15. studeni do 15. prosinca). Kotar će izraditi svoj letak s kojim će popratiti akciju prema
maturantima srednjih škola i gimnazija na području Spinuta.

2.e
S voditeljem sektora postaje prometne policije Split g. Tonćem Pivićem, dana 14. kolovoza
2017. predsjednik je izvršio obilazak kotara kako bi vijeće dobilo stručne preporuke za
poboljšane prometa.
Prijedlozi su sažeti u izvještaju koje je vijeće raspravilo i prioritiziralo. Točke 1, 6, 8, 9, 12,
15, 22 i 26 bit će redom poslane gradskim službama na razmatranje, procjenu i izvedbu.
Posebno žurno bit će ponovljeni zahtjevi za iscrtavanjem pješačkog prijelaza u Jobovoj ulici,
postavljanje ogledala kod Lidla i dodatno označavanje pješačkog prijelaza u Matoševoj ulici.
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Napominjemo kako je postavljanje ograde na izlasku iz Stare Tesline napravljeno tjedan
nakon zahtjeva vijeća prema službama.
Vijeće potvrđuje zaključak obilaska da se promet u Spinutu može poboljšati novim
jednosmjernim ulicama i sustavnim iscrtavanjem horizontalne signalizacije.
Broj dodatnih parkirnih mjesta ostvarit će se ispravnim označavanjem na svim parkiralištima,
povećanjem kapaciteta postojećih dviju garaža i izradom novih nadzemnih/podzemnih
parkirališta prema postojećem planu prometne infrastrukture GUPa.

2.f
Voditelji sekcija Parkova i nasada i vodstvo kotara održali su 7.9.2017. godine radni sastanak
u Spinutu. Raspravljeni su programi održavanja postojećih zelenih površina te sadnja novih.
Grmlje lopočika koje je posađeno te se nije uspjelo primiti u ulici Bana Berislavića neće se
obnavljati jer radi korijenja stabala ne postoji dostatno zemljane podloge za uspješnu sadnju.
Veliki problem predstavlja i otežani pristup cisterni za zalijevanje.
Voditelji i vijećnici su se dogovorili kako će iskoristiti prolazak plinske instalacije tom ulicom
te se tada napraviti prikladna podloga za uspješnu sadnju.
Raspravljeni su i zahtjevi privatnih osoba za uređivanje stabala u dvorištima na privatnim
parcelama. Vlasnici parcela dužni su održavati svoje okućnice urednima kako raslinje iz njih
ne bi ugrožavalo imovinu i zdravlje građana.

Ad 3.
3.a
Dana 25.07.2017. održan je sastanak na inicijativu građanina Saše Reića iz Spinutske ulice uz
prisustvo Pročelnika Službe za mjesnu samoupravu zaštitu i spašavanje, Pročelnik Upravnog
odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Voditelja Odsjeka za komunalne poslove,
Predsjednika i Potpredsjednik Vijeća GK Spinut te Građanina Reića.
Teme sastanka su bile:
· nezadovoljstvo građanina Reića stanjem protupožarne zaštite na području Spinuta
omeđenom ulicama: VIII. mediteranskih igara, Kaštelanskom, Bakotićevom te morem.
· asfaltiranje makadama/pješačke staze u Ulici VIII. mediteranskih igara.
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Građanin Reić je iznio primjedbe na zapuštenost parcela u tom dijelu Spinuta koje su većinom
u privatnom vlasništvu i čije je trenutno stanje, po njegovom mišljenju, neprimjereno centru
grada. Upozorio je na štetu koja bi se dogodila u slučaju požara. Također, istaknuo je potrebu
asfaltiranja makadama u Ulici VIII. Mediteranskih igara (vodi od Bakotićeve ulice prema
kupalištu Šore).
Nakon rasprave u kojoj su pored gospodina Reića sudjelovali predstavnici Grada i GK Spinut,
doneseni su sljedeći zaključci:
1. Predstavnici Grada su kazali da se u Gradu upravo vodi rasprava o mehanizmima kojim bi
se vlasnike privatnih parcela „natjeralo“ na održavanje svojih parcela. Do donošenja tog
rješenja, Vijeće GK Spinut će dopisom upozoriti vlasnike parcela na spomenutom području
Spinuta na potrebu uređenja svojih površina s posebnom pozornosti na protupožarnu zaštitu.
2. Za asfaltiranje pješačke staze koja vodi od Bakotićeve ulice prema kupalištu Šore potrebno
je ishoditi građevinsku dozvolu te će takav zahtjev biti upućen prema nadležnim gradskim
službama.
3. Po sadašnjem GUP-u navedeni makadam označen je kao pješačka staza. Građanin Reić
zatražit će izmjenu GUP-a kojom se traži pretvaranje navedene pješačke staze u kolno
pješačku stazu i spajanje s kolnom prometnicom pored noćnog kluba Hemingway.

Nakon završenog sastanka vijeće GK Spinut je prema odluci iz točke 1. poslalo vlasnicima
zemlje dopis u kojem im preporučuje uređenje svoga zemljišta. Istodobno je gradsko vijeće na
svojim sjednicama donijelo promjene Odluke o komunalnom redu kojim definira postupanje
prema vlasnicima neodržavanih zemljišta.
Građanin Reić i ostali vlasnici će pokrenuti postupak ishođenja građevinske dozvole te
zatražiti izmjenu GUP-a za spomenutu prometnicu te će ih u tome vijeće kotara Spinut
podržati.

3.b
Vijeće je izviješteno o problemima vlasnika zemljišta koji su više puta kontaktirali
predsjednika vijeća kako bi se osiguralo potpuno uklanjanje građevinskog i komunalnog
otpada.
Riječ je o aktivnostima u sklopu rušenja i uklanjanja baraka PISa započetim početkom rujna.
U komunikaciji sa službama Grada dobivena je potvrda od gđe. Pogorelić, ovlaštene
Pročelnice Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju kako će sav otpad biti
uklonjen u sklopu predviđenih radova.
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Predsjednika je kontaktirao i tajnik Društva za športsku rekreaciju Špinut (DŠR) i zatražio
sastanak s vijećem i pomoć za možebitnim dobivanjem prostora za društvo.
Vijeće je odlučilo kako će uputiti dopis Službama za dobivanje potrebnih informacija o
statusu DŠR Špinut te pozvati predstavnike Društva na razgovor na kojemu će moći
prezentirati rad društva; izvještaje o radu, financijske izvještaje te daljnje planove rada.
Vijeće će poslati upit službama Grada Splita za dobivanje informacija o statusu Gradskog
Projekta Poljud (R1 namjena; sportsko rekreacijska po GUPu, R5 i R6 namjena po PPU
Grada Splita) te statusima Urbanističkog Plana Uređenja (UPU) i Detaljnog Plana Uređenja
(DPU) za područje Poljuda.

3.c
Temeljem odluke vijeća GK Spinut donesene na 17. sjednici održane 15.2.2017. godine vijeće
je 5.3.2017. poslalo preporuku predstavnicima suvlasnika Rendićeve 20-26 za organizaciju
ankete kako bi suvlasnici demokratskim putem odlučili o načinu korištenja prostora sa
sjeverne strane zgrade.
Rok za anketu produžen je do 15. rujna radi promjene predstavnika suvlasnika Rendićeve 24.
Vijeće će uputiti dopise predstavnicima suvlasnika za dostavu ankete te će prikupljene
podatke i svoju preporuku u ovisnosti o rezultatima ankete poslati na stručne službe Grada
Splita.
U slučaju odluke suvlasnika da se parkiranje omogući u dijelu godine vijeće će predložiti
Gradu izradu parkirnih mjesta sa sjeverne strane ("riblja kost") uz proširenje i popravak
postojeće rampe.
Tražit ćemo iscrtavanje horizontalne signalizacije te strogo ograničene brzine kretanja vozila
na tome dijelu uz stalno uredovanje prometnog redarstva radi onemogućavanja parkiranja i
zaustavljanja vozila izvan iscrtanih parkirnih mjesta.
Ovu odluku vijeće je donijelo svjesno nedostatka parkirnih mjesta, vodeći računa o sigurnosti
pješaka, posebice djece.
3.d
Vijeće će kontaktirati vlasnika Cafe Bara Negro radi uklanjanja ili stavljanja u funkciju
štekata ispred bara kako je već u kontaktima s vlasnikom dogovoreno.
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3.e
Vijeće je odgovorilo na zahtjev vlasnice cvjećarnice Ružica iz Rendićeve ulice u svezi
onemogućavanja parkiranja uz samu zgradu.
Vlasnici je poslan dopis u kojem se objašnjavaju prometni, tehnički i sociološki izazovi
uređenja križanja Rendićeva-Fra Bonina
Vijeće će ovaj prometni izazov uz problem parkiranja na sjeveroistočnom kutu raskrižja
(onemogućavanje parkiranja uz cvjećarnicu) uputiti stručnim službama Grada Splita i
prometnoj policiji za dobivanje "šireg plana uređenja" raskrižja.
Radi se o proširenje točke 11. izvještaja "Prometne ophodnje" iz točke 2.e ovog zapisnika uz
napomenu kako su i drugi građani dali primjedbe na sigurnost kretanja pješaka na tome
raskrižju.

Ad 4.
4.a
Nakon objava u medijima i negativnih reakcija na prijedlog modela naplate parkiranja u
kotarevima te razgovora s predstavnicima poduzeća Split Parking predsjednik vijeća
predložio je izradu analize kojom bi se definirali potrebni parametri i usmjerila realizacija
projekta na zadovoljstvo građana Spinuta.
Vijeće je jednoglasno zaključilo da se izrađeni dokument pošalje gradskim službama kao
temelj za izradu opsežnijih planova.
Istodobno, vijeće će postaviti upit o mogućnosti korištenja javnog parkirališta u Plinarskoj
ulici (Kragića poljana) u Varošu za građane Spinuta koji žive u ulicama blizu parkirališta.
Time bi građani dobili mogućnost korištenja parkirališta kupnjom mjesečne pretplate na
parkiralištu u blizini. Vijeće je zaključilo kako se je radi naplate parkiranja u Plinarskoj ulici
83 (138 parkirnih mjesta) broj parkirnih vozila iznimno povećao u Gajevoj ulici i na Putu sv.
Mande.
Povećanje parkiranja vozila u spinutskim ulicama (slična je situacija u Karamanovoj i
Plančićevovj u odnosu na naplatu parkiranja u Zrinsko Frankopanskoj ulici) smanjilo je
raspoloživi broj parkirališnih mjesta građanima Spinuta.
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4.b
Nakon izglasavanja proračuna, vijeće GK Spinut dobilo je potrebna sredstava za provođenje
Plana manjih komunalnih zahvata prema definiranim prioritetima.
Razmotrit će se postojeće ponude za Izradu pristupne rampe prostorima Gradskoga kotara
Spinut, Matoševa 29 (točka 1. Plana) i Opremanje prostora za išetavanja pasa u Teslinoj ulici
(točka 6. Plana).
Vijeće će žurno kontaktirati Službe za "Popravak padine i izradu zida ispod Arheološkog
muzeja u Plančićevoj ulici" (točka 5. Plana) i "Iscrtavanja parkirnih mjesta na parkiralištu u
Karamanovoj ulici br. 8 (točka 8. Plana).

Ad 5.
5.a
Vijeće će uputiti dopis službama kako bi se razmotrila funkcionalnost "štandarca" (jarbola za
zastave) s lijeve strane ulaza u Tunel Marjan (sjeverna strana tunela).
5.b
Vijeće će odgovoriti na upite građana za sređivanjem stabala u Gajevoj ulici 9, 19 i 20.
Uvidom u zemljišnik vijeće će utvrditi stvarno vlasništvo zemalja/okućnica na kojima su
stabla te održavanje/sanaciju uputiti na daljnju proceduru.

Vijeće je završilo s radom u 21:30

Zapisnik sastavio:
Zoran Sambol
predsjednik vijeća GK
MP
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