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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-09/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  13.07.2017. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 34 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
34. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 13.07.2017. s početkom u 11,00 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 33. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj predsjednika K.D. „Sv. Kuzme i Damjana“ o održanoj likovnoj izložbi 
likovne umjetnice Anite Kontrec i otkrivanju skulpture ispred crkve Sv. Kuzme i 
Damjana kipara Stephana Goedecke 

2. Razno 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
 
Dana 11. srpnja 2017. u Sv. Kuzmu su održane dvije likovne svečanosti. Najprije je u 20 sati 
u dvorištu crkve Sv. Kuzme i Damjana svečano otkrivena skulptura njemačkog kipara 
Stephana Goedeckea ‘Mi’ a zatim i izložba ‘Angelina’ istoga autora u prostoru crkve. I 
skulptura i izložba naišle se na odobravnje oko šezdesetak prisutnih. Odmah nakon 
događanja u crkvi, u Galeriji doma Sv. Kuzam otvorena je izložba likovne umjetnica Anite 
Kontrec. pod nazivom ‘Kuće i snovi’. I ova je izložba izazvala veliki interes nazočnih. Ova 
događanja uz 17. kiparsku radionicu programa ‘Forma Viva Sv.Kuzam – Galerija na 
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otvorenom’ specifična je po tome što je kipar skulpturu završio u tri tjedna i to na mjestu na 
kojem je postavljena. Ovaj bogati kulturni program održan je uz minimalna sredstva iz 
proračuna, uz pomoć sponzora.  
Kako je skulptura izazvala veliki interes i prihvaćena je od stanovnika Sv. Kuzma, a kako će 
u crkveno dvorište još biti postavljena skulptura Zvonimira Kamenara data je inicjativa da se 
crkveno dvorište ponovo otvori za pristup javnosti. O ovom će se raspraviti na VMO i s novim 
velečasnim Nikicom Jurić.  
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje uz pohvale za uložen trud. 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO informira o sljedećem: 

 obavljeni su radovi na platou iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam, 

 konačno je popravljeno svijetlo na stupu iza doma koje nije svjetlilo oko godinu dana, 

 popravljena je i obojana ograda iza doma kojom je zaštićen postojeći kanal, 

 okresano je drvo koje je predstavljalo opasnost prilikom jačih vjetrova, ali u potpunosti 
nismo zadovoljni jer na istom drvetu raste bršljan, a nije posječen i predstavlja opasnost da 
se drvo osuši, 

 predsjednik je kontaktirao gđu. Anđelinu Ćobić iz Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav u svezi radova na dječijem igralištu Baraći i postolja za skulpturu prof. Damira Šegote 
kako bi se vidjelo kada će se započeti radovi. Decidiranog odgovora nismo dobili.,  

 kontaktiralo se je i gospodina Lea Kurelića iz Rijeka Prometa u svezi asfaltiranja 
prometnice kroz Sv. Kuzam i platoa oko pučke šterne. Obećano nam je da će radovi 
započeti u rujnu 2017. godine., 

 i posljednji razgovor je obavljen sa gospodinom Feručom Škrobnjom iz K.D. Kozala u 
svezi radova na mjesnom groblju Sv. Kuzam. Ni tu nismo dobili odgovor sa obrazloženjem 
da i sam mora razgovarati sa određenim službama u K.D. Kozala. 
Zaključak:  
Vijeće je primilo na znanje. 
 
 
 
 
 
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 

 


