ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD SPLIT
G.K.Špinut
A.G.Matoša 29
Split,20.01.2015.g.

Z A P I S N I K
s 5. sjednice Vijeća GK Špinut održane 20.01. 2015 g. u prostorijama GK Špinut
s početkom u 19.00. sati.
Prisutni: A.Čaljkušić, Z.Sambol, M.Planinić, S.Krželj, M.Vuković
Odsutni: R.Britvić, T.Vrgoč (opravdano)
Predsjednik Vijeća GK Špinut Andrija Čaljkušić predložio je sljedeći

D N E V N I

R E D

1. Verifikacija zapisnika s 4.sjednice Vijeća
2. Edukativno vatrogasna pokazna vježba
3. Analiza zahtjeva obitelji Bego, Kragić, Reić, Ivančić i Tvrdić, vezanog za njihovo zemljište
u Špinutu
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1.
Nakon što su vijećnici pročitali zapisnik s 4.sjednice Vijeća, jednoglasno su ga prihvatili.
Ad 2.
Predsjednik Vijeća je izvijestio vijećnike da će se edukativno pokazna vatrogasna vježba u
organizaciji Službe za mjesnu samoupravu Grada Splita održati 22.01.2015. u 16.15. sati na
igralištu OŠ Spinut. Tajnik GK je izvijestio Vijeće o aktivnostima koje su poduzete na

mobilizaciju građana na dolazak na ovu vježbu (plakati, kontakti sa školama i predstavnicima
suvlasnika). Cilj vježbe je edukacija građana kod postupaka gašenja početnih požara.
Ad 3.
Vijeće GK je zaprimilo zahtjeve obitelji Bego, Kragić, Reić, Ivančić i Tvrdić vezanog za
njihovo zemljište u Špinutu. Naime, spomenute obitelji su vlasnici oko 15 000 m2 zemljišta,
koje je denacionalizacijom (zbog neprivođenja svrsi) vraćeno tim obiteljima, a nalazi se u
zoni Gradskog projekta Poljud. Iskazali su nezadovoljstvo time što zemljište godinama stoji
zapušteno, te traže da Vijeće GK Špinut dade sugestivno mišljenje Gradu koje bi išlo u smjeru
izmjene i dopune GUP-a ili izdvajanja spomenutih parcela iz GP Poljud.
Nakon rasprave, Vijeće je zaključilo da se prije donošenja odluke koja bi bila upućena Gradu,
kontaktiraju stručnjaci iz područja urbanizma. Iste će kontaktirati vijećnik Stipe Krželj, te će
nakon toga izvijestiti Vijeće.
Ad4.
Zbog češćih zahtjeva građana za dodatnom lokacijom za išetavanje pasa, Vijeće je nakon
rasprave donijelo odluku da se Gradu uputi prijedlog da područje iza kontejnera na kraju
Tesline ulice (br.27-29), a pruža se prema autobusnom stajalištu u Kaštelanskoj ulici, bude
dodatna lokacija za kućne ljubimce.
Vijeće je zaključilo da se organizira sastanak dijela vijećnika s komunalnim redarom i
kotarskim policajcem u cilju boljeg komunalnog reda i veće sigurnosti građana i objekata u
kotaru.
Donesen je i zaključak da se ide u obnovu kotarske prostorije, koja je nedavno oštećena kod
prokišnjavanja krova, s ciljem jačanja društvenog života u kotaru.
Zaključeno je da Predsjednik Vijeća kontaktira predstavnike GK Varoš radi zajedničkih akcija
dvaju kotareva (semafor Matoševa-Nazorov prilaz, igralište u Plinarskoj, zajednička
organizacija DDK).
Također, primljen je i zahtjev grupe građana za uređenjem prolaza koji spaja Mandalinski put
i Gajevu ulicu, te je zaključeno da se kontaktiraju izvođači radi davanja ponuda za iste.
Vijeće je završilo s radom u 21.00.
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Vijeća GK Špinut

Dinko Pocrnjić

Andrija Čaljkušić

