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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  27.07.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 10 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
10. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 27.07.2015. s početkom u 19,00 sati u 

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

 Milan Dragičević, predsjednik VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Lorenzo Tommasi, član VMO 
 

Ostali nazočni  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 Sandra Sertić, članica VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvještaj s proslave – "Fešte od kamika" koja se je održala 21. srpnja 2015. prema 

programu Mjesnog odbora i K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" 
2. Priprema za održavanje proslave "Kuzminje 2015." 
3. Razno 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik izvještava prisutne  
- Na platou Kiparske radionice "Placa" započela je "Fešta od Kamika". Prisutne goste među 
kojima su bili gradonačelnik gospodin Vojko Obersnel, pročelnik Odjela za kulturu gospodin  
Ivan Šarar i direktor Turističke zajednice Petar Škarpa pozdravio je predsjednik Vijeća Mjesnog 
odbora, a potom dao riječ predsjedniku K.D: "Sv. Kuzme i Damjana" gospodinu Zlatku Meiću. 
Gospodin Zlatko Meić se je prisutnima obratio s nekoliko riječi kako bi ih upoznao sa započetim 
radovima kipara Zvonimir Kamenara i Bruna Paladina. Gospodin Kamenar izrađuje skulpturu 
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pod nazivom "brod" u kamenu,a gospodin Paladin na platou ispred crkve Sv. Kuzme i Damjana 
izrađuje skulpturu pod nazivom "vječna kula". Domaćini i gosti su se tu zadržali neko vrijeme, a 
potom su krenuli na "pučku šternu" gdje je bio pripremljen program za goste. Do kasnih 
večernjih sati goste je zabavljao duo Davor Tolja i Sejo. Domaćini su iskoristili prigodno 
druženje kako bi svoje goste gradonačelnika Vojka Obersnela, pročelnika Ivana Šarara i 
direktora TZ Petra Škarpu  upoznali sa svojim daljnjim aktivnostima. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik napominje prisutnima kako s približavanjem 26-tog rujna – dana Sv. Kuzme i 
Damjana treba započeti sa pripremama organizacije proslave "Kuzminje 2015." Iako je program 
poznat, a i način proslave uhodan zamoljava prisutne da do sljedećeg sastanka budu 
pripremljeni sa prijedlozima i idejama kao bi organizacija protekla bez ili s čim manje problema. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Gospođa Senka Šepić upoznaje prisutne sa zahtjevom mještana naselja Ketine koji žele da se 
na tom predjelu postavi jedna klupa za sjedenje i jedna oglasna ploča, kao i problem neispravne 
kante za odlaganje kućnog smeća između kbr.31 i 33. Predsjednik je odgovorio da do sljedeće 
sjednice ti isti mještani kažu gdje bi se trebala postaviti klupa kako kasnije ne bio došlo do 
nesuglasica sa susjednima. 
 
Gospodin Lorenzo Tommasi je postavio upit tko izdaje dozvole za cisterne koje se parkiraju na 
određenim platoima u blizini mjesta.  
Također napominje da reflektor koji osvjetljava toranj crkve je krivo usmjeren (vjerojatno ga je 
pomaknula bura) a osim toga svakih se nekoliko minuta pali i gasi. 
 
Predsjednik napominje  da imamo problema i sa rasvjetom na malonogometnom igralištu 
"Placa" zbog toga jer se reflektor kad padne kiša zbog vlage ne daju upaliti sa čime je upoznat 
gospodin Vladimir Jauk iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav pa se nadamo da će to 
biti rješeno. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
 

 

 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 
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