ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
GK Spinut
A. G. Matoša 29
Split, 07. 12. 2017.g.

ZAPISNIK
s 23. sjednice Vijeća GK Spinut, održane 06.12.2017. u prostorijama GK Spinut s početkom u
19:00 sati.

Prisutni: Maja Planinić, Stipe Krželj, Andrija Čaljkušić i Zoran Sambol
Odsutni: Mira Vuković, 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 23. sjednice Vijeća
3. Izvještaj o prethodnim aktivnostima
3. Odluke vijeća
4. Pripreme i planiranje budućih aktivnosti
5. Razno

Ad 1.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
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Ad 2.
Vijećnici su jednoglasno verificirali zapisnik 23. sjednice vijeća održane 11.10.2017.
Ad 3.
3.a
Vijećnici su izviješteni o sastancima s građanima i županom te su raspravili status selidbe
ordinacije iz Doma zdravlja Spinut
Na sastanku održanom 4.12.2017. župan g. Blaženko Boban poslušao je primjedbe građana i
predstavnika kotara, složio se s propustima u komunikaciji nadležnih službi te je rekao kako
će postupiti:
• Tražit će da kartoni pacijenta/građana ostanu u prostoru Doma Zdravlja Spinut
(dogovoreno na prvom sastanku) jer nije nužno da građani sami prenose kartone pri
izboru liječnika,
• Konzultirat će se s Upravnim vijećem DZ (sastanak 5.12.2017) te zatražiti procjenu
postupanja i
• Tražit će preko službi provjeru radno-pravnog statusa dosadašnje liječnice i zakonskih
obveza DZ vezanih uz gašenje ambulante
Vijeće podržava građane/pacijente u nastojanjima za ostvarivanjem prava u zdravstvenoj
zaštiti te poboljšanju komunikacije i odnosa prema njima od strane HZZO i Doma zdravlja
SDŽ.

3.b
Raspravljen je status komunalnih radova prema Planu manjih komunalnih zahvata za 2017.
godinu. Betonski radovi na Rampi za pristup kotaru Matoševa 29 i ogradi prostora za pse u
Teslinoj završeni su. Očekuje se nastavak radova na ogradama oba objekta.
Dvije klime ugrađene su i u funkciji u prostorima kotara. Rasvjetno tijelo postavljeno je u
„Staroj Teslinoj“.
Ponuda Parkova i Nasada za betonske koševe i koševe za otpad pasa poslana je Službama i
očekuje se realizacija.
Ponude za sjedalice iz sredstava kotara za najam prostora poslat će se Gradu. Podesti za
kontejnere u Rendićevoj ulici realizirat će se u 2018. godini kao i postavljanje jednog
rasvjetnog tijela u Kaštelanskoj ulici br. 2 pored kotlovnice.
Pozivamo građane da daju prijedloge za postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela.
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3.c
Vijećnici su izviješteni o poduzetim aktivnostima protupožarne zaštite na visokim objektima u
GK Spinut. Tijekom listopada i studenoga 2017. godine održani su sastanci, tribine, obilasci
terena, pripremne vježbe i sama vježba evakuacije i spašavanja na neboderu Jobova 1.
Vijeće kotara zadovoljno je izvedbom svih aktivnosti, posebice završnom vježbom,
medijskim obavještavanjem i sudjelovanjem građana. Procjena je kako je samoj vježbi
nazočilo više od 200 građana. Vježbu su popratili i tiskani (novine) i elektronički mediji
(portali, radio i televizija).
Nositelj aktivnosti bila je Javna Vatrogasna postrojba Grada Splita, a sudjelovali su: Zavod za
hitnu medicinsku pomoć SDŽ, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Hrvatski crveni križ –
Gradsko društvo CK Split, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split, Državna uprava
za zaštitu i spašavanje i službe Grada Splita.
Izvedeni su i izvode se potrebni komunalni radovi za osiguranje nesmetanih prilaza svim
visokim objektima i uz što manji gubitak broja raspoloživih javnih parkirališnih mjesta.
Postignut je visok stupanj koordinacije svih službi, predstavnika suvlasnika i građana.

3.d
Raspravljena je prometna problematika i pristup vozilima u Teslinoj i Rendićevoj ulici pri
dovoženju djece automobilom u školu. Vijećnici su izviješteni o sastanku s Ravnateljicom OŠ
Spinut i prijedlogom za rješavanjem gužvi pri dolasku vozilom.
Vijeće će prijedlog uputiti na daljnju proceduru prema Službama Grada.
Nakon protupožarnih aktivnosti, vijeće će uz podršku JVP, Prometnog redarstva Grada,
Službe za mjesnu samoupravu ponoviti zahtjev za regulaciju ulica u Spinutu; jednosmjerne
ulice i ograničenje brzine u Matoševoj ulici radi povećanja sigurnosti prometa.

3.e
Na sastanku s Ravnateljem Arheološkog muzeja dobivena je suglasnost za pripremu radova
na padini Arheološkog muzeja. Predložena je suradnja s konzervatorskom službom.
Vijeće će zatražiti izradu projekta od Službi i podjelu troškova izvedbe.

3.f
Predsjednik vijeća izvijestio je o suradnji s Umjetničkom akademijom Split i studentima na
odsjeku Dizajna vizualnih komunikacija. Uspostavljen je kontakt sa studenima/profesorom te
će tijekom zimskog semestra studenti analizirati i predlagati vizualna rješenja za Spinut.
Paralelni kolegij bavit će se sociološkom studijom čiji fokus će biti Spinut.
Rezultat aktivnosti bit će izložba koju ćemo medijski popratiti te prezentirati po završetku
semestra tijekom proljeća.
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3.g
Na prijedlog Vijeća za prevenciju GK Spinut, Službenika MUPa, vijeće je kontaktiralo i
predložilo tri predstavnika suvlasnika u „Grupu za Poljud“. To su predstavnici suvlasnika
Rendićeve 14, Karamanove 11 i Karamanove 8.

3.h
Vijeće je raspravilo nedavna puknuća vodovodnih cijevi i reakcije Vodovoda i Kanalizacije.
Nakon dobivenog odgovora „da se održavanje svodi na intervencije kada cijevi puknu“
mišljenja smo kako je održavanje vodovodne infrastrukture veliki problem i potrebno je u
suradnji s Gradom i riješiti ga. S padom temperature i smrzavanjem/odmrzavanjem
očekujemo dodatna puknuća cijevi.
Ukupno smo tijekom prošle godine i pol imali 5 puknuća cijevi (Berislavića, Matoševa,
Matoševa, Gajeva i Jobova) i problem s nepitkom vodom. Vijeće je reagiralo i tražilo dostavu
vode cisternama. Cisterne su dostavljene tijekom onečišćenja vode te zadnja dva puknuća.
Molimo građane da svaki nestanak vode odmah prijave telefonski u kotar ili pošalju email
vijeću na vijecegkspinut@gmail.com.

3.i
Vijeće će ponovo kontaktirati Službu za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju za
dobiti točne informacije u svezi postupka nabave opreme za dječje igralište u ulici Bana
Berislavića. Sredstva za igralište planirana su u proračunima za 2017. i 2018. godinu.

3.j
Ravnateljica OŠ Spinut na sastanku održanom s predstavnicima kotara izvijestila nas je o
poduzetim aktivnostima na igralištu u svezi povećanja sigurnosti korisnika. Vijeće je suglasno
s planiranim aktivnostima.

3.k
Vijeće je analiziralo dosadašnji učinak „Protokola za tajnike po GK i MO“. Zaključak je kako
je svakodnevna aktivnost pretjerana te predlažemo slanje izvještaja najviše dva puta tjedno.
Istodobno treba tajnike opremiti prikladnom opremom jer nije u redu koristiti osobne mobilne
telefone i trošiti svoje novce za prijenos podataka.
Mišljenja smo kako željeni učinak poboljšanja kvalitete infrastrukture (brzine reakcije) i
otklanjanja povreda komunalnog reda nije postignut jer su u rješavanja problema nepotrebno
uključene dodatne službe.
Dodatni problem je nepostojanje povratne informacije o statusu rješavanja i rješenju
prijavljenih problema.
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Ad 4.

4.a
Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku o održavanju Božićne humanitarne akcije podijele
paketa socijalno ugroženim sugrađanima. Akcija će biti održana u ponedjeljak 18.12.2017.
godine s početkom u 18:00 sati.
Ponude će se uputiti trgovačkim društvima. Sredstva za pakete osigurat će se kotarskog
proračuna za 2017. godinu. U slučaju nedostatnih sredstava predlažemo korištenje kotarskih
sredstava od najma prostora.

4.b
Vijeće je donijelo odluku o službenom upitu statusa korištenje tri garaže na području GK
Spinut kojima upravlja javno gradsko poduzeće Split parking. Tražit će se sljedeći podaci:
kapaciteti garaža te popisi korisnika imenom, prezimenom i mjestom stanovanja.

4.c
Vijeće je odobrilo prema zahtjevu Župe PBDM Spinut kontakt prema konzervatorima te
podmirenje troškova čišćenja zida kapelice od grafita iz sredstava proračuna za narednu
godinu.
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Ad 5.

5.a
Vijeće je donijelo odluku da se u 4. tjednu siječnja 2018. održi tribina u cilju izrade
„Programa rada GK Spinut za 2018. godinu“. Na tribini će se ispunjavati papirnata anketa.
Vijeće će pripremiti prijedlog točaka za Plan društvenih aktivnosti i Plan manjih komunalnih
zahvata te elektroničku anketu za građane Spinuta.
Po donošenju proračuna Grada Splita (6.12.2017.) rok za dostavu programa vijeća GK i Mo je
90 dana (6. ožujak 2017.)
Vijeće će raspraviti dobivene prijedloge, odrediti im važnost i izvedivost te ih prioritizirati.

5.b
Započeto je „Planiranje projekata iz zajedničkih sredstava Mjesne samouprave“. Riječ je o
većim komunalnim zahvatima za koje su sredstva kotarskog proračuna nedostatna.
Od razmotrenih jedanaest mogućih projekata dva su za sada istaknuta kao prioritetni:
1. Projekt povećanja kapaciteta javnih garaža Rendićeva II. i Jobova
2. Izrada pločnika sjeverna strana Bakotićeva ulica
Kotar može dijelom sredstava proračuna financirati izradu planova, no potrebna je pomoć
Stručnih službi grada kako i planiranju, tako i u izvedbi.
Prijedlozi ostalih projekti:
• Projekt jednosmjernih ulica Spinuta
• Projekt iscrtavanja parkirališnih mjesta na svim javnim površinama koje se sada
koriste za parkiranje (Rendićeva istok i zapad), Teslina, Kaštelanska 2-6,
Karamanova, Plančićeva, Jobova 1-3, Gajeva
• Uređenje Gajeve ulice - perivoja
• Izrada dječjeg igrališta Rendićeva 26
• Izrada projekta StreetWorkout Rendićeva
• Uređenje površine između Kaštelanske 6 i 8
• Osvjetljenje školskog igrališta OŠ Spinut
• Projekt za kolnopješačku prometnicu Spinutska od križanja s Bakotićevom do križanja
s ulicom 8. mediteranskih igara
• Izrada projektne dokumentacije javnih parkirališta Teslina i Gajeva (prema GUPu)
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Ad 6.
Vijeće je poslušalo prijedloge predstavnika Udruge „Zeleni Dalmacije“ u svezi gospodarenja
otpadom i aktivnostima protupožarne zaštite.

Vijeće je završilo s radom u 20:30

Zapisnik sastavio:

Zoran Sambol
predsjednik vijeća GK

MP
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