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grad Solin

Pregled aktivnosti
svibanj – listopad 2011.

Solin, 10.listopad 2011.



ZAKLJUČCI I SMJERNICE ZA 2011.
iz zapisnika sa sjednice 12.svibnja 2011.

� Do početka školske godine 2011/2012. ustrajati na implementaciji 
integralnog koncepta zaštite školskih dvorišta kroz suradnju na relaciji Grad 
– Škole - Policija – Privatna zaštita. Voditelj projekta, Slobodan Marendić
tajnik Vijeća za prevenciju kriminaliteta  

� Nastaviti sa provedbom projekata sigurnih prometnica u zoni obrazovnih 
institucija – obveza stručne službe grada prema usvojenim smjernicama i 
izvedbenim projektima nastalim na u koordinaciji Vijeća – Hrvatskih cesta –
Odjela za sigurnost cestovnog prometa PUSD,

� Priprema Odluke o javnom redu i Odluke o komunalnom redu u skladu 
prijedlogom Odluke o zabrani alkohola na javnim površinama – obveza 
stručne službe grada za Gradsko Vijeće 

� Potpisivanje ugovora, sredstva  i koordinacija sa Policijskom upravom i 
osnovnim školama Solina radi pripreme i provedbe projekta „Mogu ako 
hoću“ u školskoj 2011/2012.god. – obveza stručne službe grada i 
predsjednik Vijeća, gradonačelnik Blaženko Boban



nastavak iz zapisnika od 12.5.

� Priprema dopisa prema županijskom uredu za obrazovanje sa ciljem brige 
o uvjetima prijevoza školske djece na području Solina – obveza člana 
Vijeća, Ile Barišić, voditelj skupine za prevenciju u prometu,

� Osmisliti način promocije i zahvale volonterima Centra za djecu mlade i 
obitelj i dosljednost u podršci radu Centra – obveza predsjednika Vijeća, 
gradonačelnik Blaženko Boban,

� Primijenjeni koncept suradnje na relaciji Vijeće za prevenciju – Savjet 
mladih implementirati u odnosu na sve zainteresirane društvene skupine i 
udruge – obveza predsjednika savjeta mladih i člana Vijeća za prevenciju, 
Stipe Plejić,

� Promocija kulture sigurnosti i prihvatljivog ponašanja kroz javne istupe i 
medijsku zastupljenost – obveza člana Vijeća, Marijana Jelavić – Batarelo,

� Unaprijediti i operativno održavati razinu komunikacije i suradnje društvenih 
institucija na lokalnoj razini sa naglaskom na prioritete sigurnosti – obveza 
članova Vijeća Anñelka Slavić ravnateljica OŠ, Mladen Šerić načelnik PP 
Solin, Boženka Škare voditeljica ispostave Centra za soc. skrb



www.solin.hr                                 
prevencija.kriminaliteta@solin.hr 

Vizija partnera u Vijeću za prevenciju

Solin – grad sigurnog odrastanja

Misija

Razvijena socijalna infrastruktura i 
kontinuitet  planirane intervencije u 

prostoru osmišljene radi 
unaprjeñenja  sigurnosti zajednice



www.solin.hr                                 
prevencija.kriminaliteta@solin.hr 

Pregled aktivnosti – školska dvorišta i 
videonadzor/zaštitari

� Uspostavljena komunikacija na relaciji Grad –
škole- zaštitari – PP Solin

� kroz dva radna sastanka u lipnju i srpnju 
definirane potrebe i nakon snimanja terena 
tvrtka “Markioli zaštita” u srpnju podnosi 
prijedlog sa procjenom troškova za škole Don. 
Lovre Katić i Vjekoslav Parać uz osvježavanje 
nadzora na školi Kraljice Jelene ( rasvjeta, nove 
kamere, IT prijenos )

� Planiran kontakt sa osnivačem ( Županija SD ) 
tijekom zadnjeg tromjesečja 2011. radi 
planiranja proračuna u 2012.



Pregled aktivnosti – javne površine

� U rujnu 2011. na lokalitetu 
Gradina instalirana  pilot 
kamera  - videonadzor
(multimegapikselni)

� Prijedlog Vijeća: nastaviti 
projekt kroz nadogradnju na 
lokacijama : Dom Zvonimir, 
Širina, Poslovni centar, PP 
Solin, OŠ K Jelene)

� Predloženi sustav nadogradiv 
je i prilagoñen zahtjevima 
sigurnosti na javnim 
površinama te uvjetima rada 
( vandalizam, meteo uvjeti)

� Uvezan na PP već daje 
rezultate ( 4.10, hvatanje 
počinitelja razbijanja klupa 
na Gradini)



Pregled aktivnosti – prometnice u zoni 
OŠ

� Prometnica u zoni OŠ 
DLK ureñena 
temeljem visokih 
standarda sigurnosti i 
opreme cesta



Pregled aktivnosti – prometnice u zoni 
OŠ

� Uz pametni semafor u 
ulici Don Frane Bulića
( prijelaz za djecu OŠ
VP ), u zoni OŠ KJ 
provodi se temeljita 
rekonstrukcija prilazne 
ceste, izmještanje
autobusnog stajališta 
uz opremanje 
signalizacijom.



Pregled aktivnosti – kontinuitet 
edukacija i prisutnosti policajaca u zoni 
škola

� U rujnu i listopadu nastavlja se 
ciljana prisutnost policajaca u 
zoni OŠ ( vrijeme početka i kraja 
nastave )

� Nastavljena edukacija u 
koordinaciji Škola – PP Solin –
AŠ Semafor ( rujan – listopad 
2011)



Pregled aktivnosti – prometna kultura

� Upućen dopis ŽSD 
i tijelima 
ovlaštenima za 
nadzora prijevoza 
školske djece 
( rezultiralo i 
isključivanjem 
autobusa iz 
prometa )



Pregled aktivnosti – Centar za djecu 
mlade i obitelj

� Volonteri CDMO realizirali 
izlet i druženje na 
slapovima Krke

� CDMO nastavlja aktivnosti 
od početka školske godine 

( npr.pomoć u učenju)
� Uz rad volontera nastavljen 

i rad savjetovališta za 
disfunkcionalne obitelji 
( tri puta tjedno) u suradnji 
sa ispostavom CZSS Solin)



Pregled aktivnosti – prevencija nasilja i 
ovisnosti

� Potpisan sporazum 
i pripremljeni 
materijali za 
realizaciju projekta 
“Mogu ako hoću”, 
PUSD

� Projekt počinje sa 
svim četvrtim 
razredima u Solinu 
tijekom zadnjeg 
tromjesečja 2011. 



Pregled aktivnosti – partneri zajednice



Pregled aktivnosti – Dan obitelji, 
14.5.2011.

Vijeće za prevenciju kao partner,
Grad 

Savjet mladih
Dom kulture 
Udruga MI 

TV Dalmacija
Solinska Kronika

Slobodna Dalmacija
OTK Zvonimir

PP Solin



Pregled aktivnosti – promocija 
partnerstva 

� Gradonačelnik i 
tajnik u Vijeću kao 
predavači na 1. 
forumu o urbanoj 
sigurnosti, Zagreb 
28.9.2011. 



Pregled aktivnosti – zahvala 

� Povodom Dana policije i 
Sv. Mihovila, 30.9.2011, 
Gradonačelnik kao 
predsjednik VPK uručio 
zahvalnicu Policajac –
prijatelj zajednice,

� Uručenje u Centru za 
djecu mlade i obitelj, 
prisutni predstavnici 
Grada, CDMO, Savjeta 
mladih, PP Solin, TV 
Dalmacija, Slobodna 
Dalmacija i Solinska 
Kronika



Pregled aktivnosti – zahvala medijima

� Solinska kronika, TV Dalmacija ( Panorama 
grada Solina), Slobodna Dalmacija, Radio 
Salona, www.solin.hr

HVALA



Planiranje – kratkoročno/dugoročno

� Do kraja 2011. nastaviti predstavljene 
projekte ( promet, MAH, javne površine )

� Inicirati nova partnerstva posebno kroz 
aktivnost u Centu za djecu mlade i obitelj,

� Analiza parametara sigurnosti zajednice 
kroz radne skupine

� Priprema Strategije 2012 – 2013.
� Sjednica Vijeća ( listopad/studeni 2011.)



Nije sve idealno – put do ostvarenja 
vizije dugačak je 

Solin – grad sigurnog 
odrastanja



Odgovorni i odlučni partneri uz 
dosljednost i upornost u provedbi 

pomoć su žrtvi i počinitelju  



www.solin.hr                                 
prevencija.kriminaliteta@solin.hr 


