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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  12.09.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 8 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
8. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 12.09.2019. s početkom u 9,30 sati u 

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

 Lorenzo Tommasi, predsjednik VMO 

 Ivana Sluga, zamjenik predsjednika VMO 

 Šerifa Šepić, članica VMO 

 Gordana Grdinić, član VMO 

 Milan Dragičević, član VMO 
Ostali nazočni  

 Zlatko Meić, predsjednik K.D. „Sv. Kuzme i Damjana“ 

Sjednici nisu bili nazočni: 
  

 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Priprema i organizacija za provođenje programa pod nazivom „Kuzminja 2019.“ 
2. Komunalna problematika 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Predsjednik je podsjetio da se približava 26. rujan - dan Sv. Kuzme i Damjana kao i dan 
mjesta, pa je potrebno krenuti u pripremu programa, definirati program za izradu plakata kao 
i za informiranje medija o događanjima. Gospodin Zlatko Meić nakon što se definira 
cjelokupan program koji do kraja tjedna mora biti složen, preuzima zadatak izrade 
cjelokupnog plakata, koji će se polijepiti po mjestu, te distribuirati u poštanske sandučiće 
mještana. te nadalje informira članove Vijeća da je definiran program iz kulture koji će se 
provesti 24. rujna 2019. Planira se započeti na prostoru Kuzmarske kiparske radionice na 
“Placi” gdje će svečano započeti s izradom svoje skulpture riječka i hrvatska akademska 
kiparica i slikarica, likovna umjetnica Georgette Yvette Ponté, a u galeriji doma Sv. Kuzam 
predstaviti će svoje slike i skulpture. Informira da će se priprema i postava slika u galeriji 
provesti u ponedjeljak 23. rujna, stoga je potrebno obavijestiti korisnike prostora da se taj 
dan neće održavati vježbe u domu.  
Gospodin Lorenzo Tommasi preuzima zadatke vezane uz održavanje crkvenog programa, te 
informira članove Vijeća da se planira na sam dan Kuzminje nakon svečane mise, 



 2/3 

organizirati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam druženje za sve mještane, te preuzima obvezu 
oko same pripreme realizacije istog. 
Što se tiče sportskog dijela pruzeli su zadatke oko organizacije provođenja boćarskog turnira 
Milan Dragičević i Zlatko Meić. Turnir će se obilježiti kao memorjalni boćarski turnir 
Tomislava Pavletića na boćalištu “Placa”. Kako su korisnici prostora mještani koji rekreativno 
igraju stolni tenis u Hrvatskom domu izrazili želju da sudjeluju u sportskom programu 
gospodin Lorenzo Tommasi kontaktirati će s gospodinom Daliborom Blažekom u svezi 
mogućeg uvrštenja turnira u stolnom tenisu u program i definiranja datuma provođenja. 
U cjelokupnom program navesti će se i definirano vrijeme polaganja 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 srijeljanja naših mještana na Kikovici 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- Nakon što se promijenio stup kod sportskog parka i dječjeg igrališta nemamo struje ni na 
reflektorima nogometnog igrališta kao ni u Kiparskoj radionici Sv. Kuzam. Struje nema ni po 
danu, a reflektori i rasvjetni stup ne svijetle ni noću. 
Dolazi obilježavanje crkvenog blagdana Sv. Kuzme i Damjana, pa je prijedlog da se uputi 
dopis Elektroprimorju kako bi zatražili da se do Kuzminje  otkloni kvar, kao i da se odveze 
materijal i očisti – betonira oko stupova koji su se zamijenili. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog. 
 
- Pri obilasku terena na Sv. Kuzmu u blizini objekta kbr.27B uočen je prekop javne površine 
gdje je na dva mjesta uklonjen nogostup uz glavnu prometnicu, te uklonjena ograda. 
Prijedlog je da se o istom obavijesti Direkcija za komunalno redarstvo. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno donijelo mišljenje da  je potrebno o istom obavijestiti 
Direkciju komunalnog redarstva, kako bi se provjerilo da li su za navedene radnje zatražene, 
te dobivene potrebne suglasnosti i rješenja.  
 
- Dolazi nam crkveni blagdan Sv. Kuzme i Damjana, te je potrebno zatražiti od Rijeka 
Prometa da se kroz mjesto ukloni nepoželjna vegetacija (iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam, 
kod pučke šterne, uz skulpturu „Kula“ na ulazu u crkvu Sv. Kuzme i Damjana). 
Isto tako zatražiti će se i od Odjela gradske uprave za komunalni sustav da se u mjestu 
ukloni nepoželjna vegetacija – uredi prostor (sportski park Placa, prostor oko kiparske 
radionice, uz boćarski jog, prostor iza Hrvatskog doma Sv. Kuzam, u parku Vidikovac i u 
parku u centru Sv. Kuzam.) 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog. 
 
- Prijedlog je predsjednika da se prema K.D. Kozali uputi dopis da Mjesni odbor Sv. Kuzam 
obilježava dane mjesta pod nazivom „Kuzminja“ gdje se planira između ostalog da mještani 
iza svete mise idu na groblje gdje će održati odrješenje i blagoslov grobova pokojnika na 
mjesnom groblju. Do obnove mrtvačnice imali smo prilaz rasvjeti – reflektoru, pa će se 
zatražiti da se informira Vijeće da li se može i dalje računati da će reflektor biti u funkciji 
prilikom održavanja navedenog (bili smo zaduženi za ključ gdje se nalazio šalter za 
uključivanje i isključivanje reflektora).  
Nadalje upit je Vijeća Mjesnog odbora da li je mrtvačnica u potpunosti osposobljena za 
ispračaj pokkojnika, zatražiti će se povratna informacija kako bi o istom mogli obavijestiti 
mještane. 
Temeljem ranije dobivene informacije o nekim planiranim radovima na uređenju kosturnice 
trinaestorice streljanih, a kako je bilo obećano, zatražiti će se informacija da li bi do „Svi 
svetih“ bilo moguće izvesti dotične radove.  
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Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno usvojilo prijedlog. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 10,30 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 
 


