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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  21.06.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 33 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
33. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 21.06.2017. s početkom u 12,00 sati u 

prostorijama MO Sv. Kuzam, Sv. Kuzam 19. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 

 Nenad Arbanas, član VMO 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 

  
 
Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Provođenje akcije "Biramo najljepšu okućnicu i balkon u 2017." na području Sv. 
Kuzma  

2. Razno 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik VMO upoznaje članove da je od strane tajnice odrađeno slikanje okućnica i 
balkona. Prijavilo se 26 vlasnica okućnica i balkona. Predsjednik predlaže da ove godine 
komisija koja bi dala ocjenu o najljepšim okućnicama i balkonu bude u sastavu članova 
Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam se je složilo s prijedlogom, te članovi komisije za odabir najljepše okućnice i 
balkona su: Milan Dragičević, Šerifa Šepić, Nenad Arbanas, Zlatko Meić i Lorenzo Tommasi. 
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Komisija za odabir najljepše okućnice i balkona u sastavu članova Vijeća Mjesnog Sv. 
Kuzam nakon uvida i pregleda svih okućnica i balkona, donijeli su jednoglasnu ocjenu i 
dodijelili:  
U kategoriji okućnica i balkona: nagradu za najljepši okućnicu i nagradu za najljepši balkon 
dodijeljena je gđi. Marini Šegoti, Sv. Kuzam 45 
Vlasnici gđi. Marini Šegoti kojoj je prema ocjeni komisije dodijeljena nagrada za najljepšu 
okućnicu i balkon uručiti će se nagrada u obliku poklon bona u iznosu od 500,00 kuna koji se 
može iskoristiti u vrtnom centru MBM, Škurinjska cesta 1., za nabavku sadnica cvijeća, 
zemlje i sl. iz asortimana rasadnika. 
Za sve učesnice pripremiti će se priznanja, te prigodan poklon – sadnica koju će se kupiti u 
vrtnom centru MBM. Iznos za nabavku sadnica se je povećao za 500,00 kuna i uz 
dosadašnje planiranih fin. sredstva sada iznosi 2.100,00 kuna. 
Svečana podjela priznanja i nagrada planirati će se održati u utorak 27. lipnja 2017. u 19 sati 
domu Sv. Kuzam. 
 
 
AD 2 

 Predsjednik VMO informira da je održan sastanak s predstavnikom iz K.D. Kozala gosp. 
Srokom koji trenutno mijenja gosp. Feruču Škrobonju na mjesnom groblju Sv. Kuzam. 
Sastanku je prisustvovao osim predsjednika i član Vijeća gospodin Lorenzo Tommasi. 
Gospodina Sroka su upoznali sa lošim čišćenjem Mjesnog groblja, neurednim izvršenim 
radovima na stazi istočno od centralnog križa kao i problema s vodom koja stoji između 
grobova nakon radova na novim grobnicama. Osim toga gosp. Lorenzo Tommasi je iznesao 
svoj zahtjev da se betonira pasica između grobova Margan i Čače. Gospodin Srok je primio 
na znanje i pošto nije nadležan za sve rečeno obećao je sa odgovornim doći sljedeći tjedan. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje. 
 

 Gospodin Zlatko Meić informirao je članove Vijeća o planu održavanja kulturnih 
manifestacija u lipnju i srpnju 2017. koji sljedi: 

 Već četrnaestu godinu u suradnji sa Školom za primjenjenu umjetnost u Rijeci i pod 
pokroviteljstvom grada Rijeka, održava se umjetnička radionica u kojoj učenici škole u tjedan 
dana stvaraju likovne radove. Do sada su to mahom bile komorne skulpture, slike, 
dizajnerski rješenja ili grafike. Posljednje tri godine to je mural! Namjera je da se u sljedećih 
nekoliko godine sve, za to prikladne, površine u Sv. Kuzmu, oslikaju na taj način.  
Ovaj put motiv murala je parafraza čuvene 'Guernice' Pabla Picassa. Nadahnute mlade 
umjetnica razvedrile su sumornu Picassovu poruku i pretvorile 'Guernicu' u primorsko ljeto. 
U četvrtak 29. lipnja 2017. u 19 sati u Svetom Kuzmu na Placi (preko puta crkve) održati će 
se završna svečanost stvaranja murala 'Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar' 
 

 Uz otvaranje 17. kiparske radionice u sklopu projekta Forma Viva Sv. Kuzam - Galerija 
na otvorenom, održat će se dvije svečanosti, odnosno izložbe. 
Stephan Goedecke, kipar iz Koelna, Njemačka izradit će skulpturu 'Wir / We / Mi' u dvorištu 
crkve Sv. Kuzme i Damjana. Skulptura će biti otkrivena na svečanosti 11. srpnja 2017. u 20 
sati. Istovremeno će u samoj crkvi biti postavljena izložba 'Angelina' istog autora. Bit će to pet 
skulptura anđela izrađenih od voska sagorjelih svijeća iz crkava u Koelnu. 
Anita Kontrec, hrvatska i njemačka likovna i konceptualna umjetnica iz Zagreba i Koelna, će 
u isto vrijeme u Galeriji doma Sv.Kuzam postaviti svoju izložbu 'Kuće i snovi u Sv. Kuzmu'. 
Izložba će biti otvorena odmah nakon svečanosti predaje skulpture u crkvenom dvorištu oko 
20.30 sati. 
 
 
 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 


