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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-09/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  31.08.2015. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 11 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
11. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 31.08.2015. 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 

 Sandra Sertić, članica VMO 

 Zlatko Meić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 
Ostali nazočni  

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Priprema i podjela zadataka u svezi održavanje proslave "Kuzminje 2015." 
2. Razno 

 
 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik je upoznao članove Vijeća da je veći dio programa obilježavanja Kuzminje 2015. 
usuglašen prema planiranom i to: 
- dana 23. rujna u 10 sati provesti će se polaganje vijenaca pri  centralnom križu na groblju Sv. 
Kuzam i uz kosturnicu trinaestorici strijeljanih u NOB-u; u spomen-parku u Svetome Kuzmu; te 
na mjestu strijeljanja mještana Svetoga Kuzma na Kikovici (Temeljem financijskog plana 
osigurana su financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna). Lorenzo Tommasi će u 
međuvremenu pogledati što treba na mjesnom groblju očistiti, urediti kako bi se o istom moglo 
obavijesti K.D. "Kozala" kako bi do dana polaganja vijenaca bilo isto i realizirano.  
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- u četvrtak 24. rujna održati će se u galeriji Hrvatskog doma Sv. Kuzam otvaranje izložbe 
slikara Dražena Filipovića Pegle.  
- u petak 25. rujna u 17 sati održati će se malonogometni turnir na igralištu "Placa" za koji je 
zadužen Tomislav Smojver, a za održavanje boćarskog turnira na boćalištu "Placa" zadužuje se 
Tomislav Pavletić. Za održavanje turnira po Finacijskom planu Vijeće raspolaže s 1.500,00 
kuna, to su sredstva koja će biti dovoljna za nabavku pehara za malonogometni turnir kao i 
pehara i medalja za boćare. Od ostatka sredstva nabaviti će se lopte za malonogometni turnir. 
Zadužuju se predsjednik i zamjenik Milan Dragičević i Zlatko Meić kao i Tomislav Smojver za 
nabavku istih. Također iz Financijskog plana vidi se da je osigurano 1.500,00 kuna za glazbeno 
zabavni program. Zamoljavaju se svi prisutni Vijećnici da nakon Mirjane Bobuš, Alena Polića i 
Žarka Žeželića – Prdele pokušaju iznaći novog gosta. 
Daje se u zadatak tajnici da kontaktira s gospodinom Zoranom Tadićem iz Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav kako bi se na vrijeme pokosio i očistio sportski park i dječije 
igralište "Placa". 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Zlatko Meić, član Vijeća i predsjednik K.D. "Sv. Kuzme i Damjana" upoznaje članove Vijeća da 
već duže vremena postoji inicijativa da Kuzmarska kiparska radionica osim dosadašnjeg rada s 
kamenom krene se i s keramikom na Sv. Kuzmu. Nadalje informira da je u međuvremenu 
ruševna kuća kod šterne postala ponovo aktivna tj. i dalje je na raspolaganju za otkup. Ideja je 
otkupa ove, u potpunosti autohtone građevine, nažalost sada ruševne, vezana uz Projektni plan 
Forma Viva – Sveti Kuzam, s ciljem da se u perspektivi ova kuća pretvori u centralnu instituciju 
likovne kulture, vjerujemo regionalnog, pa i međunarodnog značaja, s naglaskom na tradiciju 
umjetničke obrade kamena. Bio bi to radni i izložbeni prostor. Renoviranje kuće postiglo bi se 
apliciranjem na evropske izvore financiranja. Temeljem navedenog predsjednik Mjesnog odbora 
Milan Dragičević i zamjenik predsjednika Zlatko Meić prilikom otvaranja kiparske radionice u Sv. 
Kuzmu koja je održana 21. srpnja razgovarali su s gradonačelnikom Vojkom Obersnelom u 
svezi kupnje ruševne kuće, te su se obavezali da će i dopisom obavijestiti gradonačelnika o 
uvjetima otkupa. Ujedno je gosp. Zlatko Meić razgovarao s gosp. Ivanom Šararom, pročelnikom 
Odjela gradske uprave za kulturu u svezi planova suradnje Mjesnog odbora Sv. Kuzam i 
navedenog Odjela u razvoju daljnjih aktivnosti. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
Predsjednik kontaktirao s nadležnima u Energu u svezi prijavljenih oštećenih stupova javne 
rasvjete na Njivinoj, te je dobivena informacija da će tijekom 9 mjeseca stupovi biti postavljeni. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
Predsjednik kontaktirao s nadležnim u Rijeka Prometu u svezi prijavljene potrebe ocrtavanja 
prometnice prema raskršću Škrljevo, te je dobivena informacija da će biti realizirano tijekom 
rujna mjeseca. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
Predjednik informira da je potrebno zatražiti od nadležnog Odjela da se sagleda mogućnost 
izrade i montaže željeznih vrata (portuna) na dnu stepeništa koje vode na prvi kat Hrvatskog 
doma Sv. Kuzam, iz  razloga što se često susreće sa neredom na stepeništu (flaše,čaše,papiri, 
opušci), a ovog ljeta i vršenje velike nužde. To se sve događa u noćnim satima, a kako se u 
blizini nalaze tri ugostiteljska objekta. postavljanjem portuna spriječiti će se nepoželjni izgredi. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje te će se od Odjela gradske uprave za upravljanje 
imovinom zatražiti postava istog. 
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Predsjednik informira da je održao sastanak na terenu s gospodinom Borisom Škorićem iz 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav u svezi popravka šterne na Sv. Kuzmu, te je dobio 
obećanje da će doći novi poklopac na grlo šterne (predana im je skica), da će se obnoviti ručna 
pumpa kao i novi željezni poklopac na šahtu koja se nalazi kod crkve Sv. Kuzme i Damjana. 
 
 

 

 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Milan Dragičević 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


