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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SV. KUZAM 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-18 
Rijeka,  10.10.2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 9 SJEDNICE VMO SV. KUZAM 

 
9. sjednica VMO Sv. Kuzam održana je 10.10.2019. 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  

  

Sjednici nisu bili nazočni: 
  

 
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Sv. Kuzam: 
 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 

DNEVNI RED 
 

 
1. Izvješće o provedenom programu pod nazivom „Kuzminja 2019.“ 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
Održana je još jedna proslava Kuzminje, dana Sv. Kuzme i Damjana. Obilježavanje proslave 
započelo je u subotu 21. rujna 2019. u 17,00 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam s turnirom u 
stolnom tenisu. 
U ponedjeljak 23. rujna 2019. na sjećanje na sve pokoje Kuzmare položen je vijenac i 
zapaljena svijeća na centralnom križu mjesnog groblja Sv. Kuzam, na kosturnici trinaestorice 
streljanih u vrijeme drugog svjetskog rata od strane talijanskih okupatora, uz spomenik palim 
borcima u parku Sv. Kuzma. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za za odlazak i polaganje 
vijenca uz spomenik “Kikovica” na mjestu 13-torice streljanih mještana Sv. Kuzma i okolice 
isto je odgođeno, te će se provesti kada za to budu odgovarali vremenski uvjeti. 
U utorak 24. rujna 2019. u 18,00 sati održana je Sveta misa za sve pokojne Kuzmare u crkvi 
Sv. Kuzme i Damjana i odrješenje za pokojne na groblju u Sv. Kuzmu. 
U 19 sati na prostoru Kuzmarske kiparske radionice na “Placi“ održano je  otvaranje 18. 
Kiparske radionice Forma Viva Sv. Kuzam gdje je svečano započela s izradom svoje 
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skulpture riječka i hrvatska akademska kiparica i slikarica, likovna umjetnica Georgette 
Yvette Ponté. 
Svečano su se uručila i priznanja učenicima Škole za primijenjenu umjetnost Rijeka za 
uspješno mentorstvo u 16. likovnoj radionici 'Dlijetom i kistom Svetome Kuzmu na dar' 
održanoj od 10. do 13. lipnja 2019. godine u Svetome Kuzmu. 
Likovna radionica održana je u suradnji Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Kulturnog 
društva Sv.Kuzme i Damjana, te Vijeća mjesnog odbora Sveti Kuzam, a ovaj je puta 
Svetome Kuzmu poklonjen nadahnuti mural. 
U 19,30 sati u Hrvatskom domu Sv. Kuzam održano je svečano otvaranje i predstavljanje 
slika i skulptura pod nazivom „Žena kao more, zemlja…“ kiparice i slikarice Georgette Yvette 
Ponté. 
U četvrtak 26. rujna 2019. u 10,30 sati održana je Blagdanska sveta misa u crkvi Sv. Kuzme i 
Damjana  - predslavi vlč. Nikica Jurić, župnik Župe Sv. Andrije Apostola iz Bakra.  
U 18,00 sati održan je koncert crkvenog zbora Sv. Kuzme, a u 18,30 sati pjevana svečana 
koncelebrirana misa u crkvi Sv. Kuzme i Damjana - predslavi vlč. Petar Belanić, župnik Župe 
Sv. Ane - Volosko. U svečanoj misi sudjelovao je crkveni pjevački zbor Sv. Kuzme. 
Iza mise u Hrvatskome domu Sv. Kuzam nastavljeno je uz pjesmu i ples zajedničko druženje 
svih mještana i gostiju, a za počašćivanje pobrinule su se vrijedne mještanke i gošće koje su 
za tu priliku pripremile domaće kolače. 
U petak 27. rujna 2019. u 17,00 sati na jogu Sv. Kuzam održan je memorijalni boćarski turnir 
Tomislava Pavletića na boćalištu 'Placa'.  
Nakon dodjele nagrada boćarskim ekipama i učesnicima u stolnom tenisu nastavljeno je 
druženje uz pripremljenu zakusku za sve učesnike i posjetioce. 
Održavanje Kuzminje uz financijska sredstva VIjeća pomogli su i sponzori:  caffe bar „Joks“, 
Ugostiteljski obrt „Zelena dolina“, „Hirter“ – HI – Ka d.o.o., Pekara Arbanas. U boćarskom 
dijelu turnira osigurali su nabavu namjernica za domjenak sumještanin Zlatko Meić i Branimir 
Pavletić. Predsjednik je zamolio da ubuduće sponzori specificiraju danu donaciju koji bi se 
dodao izvještaju o provedenoj programskoj aktivnosti.  
Predsjednik se osvrće da se za ubuduće za svako događanje točno zna tko će voditi koji 
program i tko su mu suradnici za pomoć u realizaciji. Isto tako voditelj programa pri pripremi 
programa za realizaciju pripremiti će specifikaciju troškova s kojom će upoznati Vijeće MO. 
Predsjednik se obavezuje da preuzima vođenje programa vezano uz druženje mještana. 
Zaključak:  
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Lorenzo Tommasi daje sljedeće informacije: 
- U svezi zatraženog od obitelji Krpeta da se zamijeni dotrajali drveni telef. stup koji je uz  
ulaz u dvorište obiteljske kuće kbr.17, isti je zamijenjen. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Temeljem zatraženog od strane Vijeća MO, dobiven je odgovor od Direkcije za 
komunalno redarstvo da je izvršen izvid na lokaciji Sveti Kuzam kod kbr.27b pri čemu je 
utvrđeno da je privatni investitor uklonio nogostup na dva mjesta na državnoj cesti D40 Sveti 
Kuzam zbog prilaza na privatne parcele. Nakon razgovora u Direkciji investitor radova je 
upućen u Grad radi daljnjeg riješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno podnošenja 
zahtjeva, te potom ishođenje potrebnih suglasnoti za radove. O navedenom će se Vijeće 
izvjestiti. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
- Vijeću Mjesnog odbora obratila se je mail-om voditeljica Bibliobusne službe GKR u kojem 
upoznaje da mogu omogućiti usluge Gradskog bibliobusa na području Sv. Kuzam ali ih 
zanima da li bi postojao interes. Bibliobus je pokretna stanica Gradske knjižnice Rijeka i 
dolazi na isto stajalište svakih 14 dana, uvijek u isto vrijeme. Za Sv. Kuzam bi mogli odvojiti 
neko crijeme između 12 i 14 sati ovisno o drugim stanicama koje posjećuju. 
Zaključak 
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VMO Sv. Kuzam je jednoglasno podržalo ideju, međutim za ispitati koliki je interes mještana 
za ovom uslugom potrebno je da Bibliobus provede nekoliko dolaska na Sv. Kuzam i tako će 
se najrelevantnije uvidjeti i interes mještana. 
 
- K.D. Kozala dostavila je odgovor Mjesnom  odboru Sv. Kuzam da radovi na sanaciji 
mrtvačnice Sv. Kuzam su u potpunosti dovršeni i ista je osposobljena za korištenje. 
Kosturnica trinaestorice streljanih je uređena i očišćena. Ujedno podsjećaju Vijeće da su 
sukladno ranijim razgovorima na istom groblju izrađena dva grobna mjesta, te očekuju da ih 
zainteresirane stranke kontaktiraju u što skorijem vremenu. Prema zatraženom od strane 
Mjesnog odbora dana 24. rujna od 18,30 do 20,30 te dana 26. rujna od 18,30 do 21,30 sati 
bili su upaljeni reflektori. 
Prijedlog predsjednika je da se zatraži da se i u dane obilježavanja blagdana Svi Svetih i 
Dušnog dana od 18 sati do 22 sata uključi reflektor na mjesnom groblju Sv. Kuzam. 
Isto tako zatražio bi se jedan zajednički sastanak na kojme bi se upoznalo nazočne iz K.D. 
Kozale o manjim zahvatima koje je potrebno napraviti prije zime, a odnosi se na: farbanje 
ograde na spomeniku trinaestorice streljanih, rješavanje odvodnje vode uz špinu, stanje 
čempresa na drugom polju, nabave posude sa zemljom i lopatice, na oglasnu ploču postaviti 
informacije s slobodnim mjestima i gdje da se obrate za kupnju stih. 
Nadalje Vijeće je upoznato da je u planu do kraja godine izvesti opremanje i zadnje od 3 
planirana grobna mjesta u ovoj godini, pa se Vijeće nada i njenoj realizaciji. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno suglasno s predloženim. 
 
- Turistička zajednica Rijeke i Grad Rijeka su dana 27. rujna 2019. u 12 sati u Gradskoj 
Vijećnici Grada Rijeke održali  podjelu nagrada i priznanja povodom završetka ovogodišnje  
akcije „Volim Rijeku“. Vijeće MO Sv. Kuzam  dobilo je poziv u svezi uručenja priznanja koje 
je dodijeljeno Mjesnom odboru Sv. Kuzam za uključivanje u akciju kroz provedbu akcije 
„Birajmo najljepšu okućnicu i balkon”, te se je predsjednik odazvao u ime Vijeća MO 
prisustvovao svečanosti i preuzeo priznanje koje je dodijeljeno Mjesnom odboru Sv. Kuzam. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
- U Gradskoj vijećnici dana 21. listopada 2019. održana je prezentacija projekata te dodjela 
zahvalnica sudionicima u prošlogodišnjem Riječkom programu lokalnog partnerstva. Na 
svečanost su bili pozvani sa Sv. Kuzma svi koji su kao volonteri svojim radom sudjelovali u 
realizaciji projekta uređenja prostora Place na Sv. Kuzmu pod nazivom “Obnova povijesnog 
konačišta i pripadajućih suhozida”, a gdje se i nadalje izvode radovi na dovršetku uređenja. 
Nazočni svečanosti bili su Lorenzo Tommasi, Zlatko Meić, Rajka Pevletić i Domagoj Pavletić. 
Gospodin Zlatko Meić peuzeo je zahvalnice u ime svih pozvanih volontera koji nisu mogli  
prisustvovati, gosp. Lorenzo Tommasi preuzeo je zahvalnicu u ime Vijeća MO i tvrtki koje su 
pomogle pri realizaciji projekta. Gđa. Rajka Pavletić preuzela je zahvalnicu u ime pok. 
Tomislava Pavletića koji je volonterski sudjelovao u izvođenju radova).  
 
- Gospodin Milan Dragičević podsjeća da postoji potreba da se doda pjesak na dječijem 
parku “Placa. Predsjednik podsjeća da je u planu zamjena sprava prema usvojenom 
prioritetu, pa bi se moglo kontaktirati s gđom Anđelinom Ćobić i zatražiti da se doveze pjesak 
koji bi se rasplanirao nakon postave novih dječijih sprava. Gospodin Milan Dragičević se 
nadovezuje na prijedlog da ako se odobri i osigura dostava pijeska može se planirati da će 
volonteri sa Sv. Kuzma rasplanirati  i postaviti pjesak. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno suglasno da se dostavi gđi Anđelini Čobić u Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav mail u kojem će se zamoliti da se obavi zajednički obilazak 
dječijeg parka “Placa” gdje postoji potreba da se prilikom zamjene dječijih sprava doda tj. 
nasipa pjesak. Članovi Vijeća imaju prijedlog da su voljni ako se osigura pjesak organizirati 
akciju čišćenja i raplanirati i postaviti osigurani pjesak. Nadalje na zajedničkom sastanku 
zatražila bi se informacija koje su dječije sprave u planu za postavu. 
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- Gospodin Milan Dragičević informira da je potrebno pregledati rasvjetu iza Hrvatskog 
doma Sv. Kuzam (senzori za paljenje i gašenje ako je oblačno ne rade i jedno rasvjetno tijelo 
uopće ne gori.) 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je jednoglasno suglasno da se o istom obavijesti gosp. Vlado Jauk iz Odjela  
gradske uprave za komunalni sustav. 
 
- Predsjednik informira da je jučer bio na terenu s gosp. Mirom Badrićem iz Rijeka Prometa 
u svezi reklamacije na radove koji su izvedeni u Ketinoj tj. ispred kbr.45. Nakon izvedenih 
radova a za vrijeme kiša sva voda slijeva se na ulazu i u dvorište. Gospodin Miro Badrić 
obećao je da se planira postaviti i spojiti još jedna rešetka.  
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
- U svezi planiranja programa dočeka Sv. Nikole Vijeće Mjesnog odbora dobivena je od Ri 
Teatra ponudu za izvoođenje predstave za djecu “Vrtuljak želja”, predviđa se vrijeme trajanja 
30 minuta i troškovi predstave iznose 3.000,00 kuna. Ponuđeni termini su 01. ili 08.12.2019. 
Mišljenje predsjednika je da je ponuda preskupa, te je prijedlog da se kontaktira s Udrugom 
Karmelino, klaunima koji anirmiraju i zabavljaju se s djecom. Članica Vijeća Ivana Sluga je 
imala prilike vidjeti njihov nastup kada su u vrtiću gdje je njezin sin, puhali i izrađivali balone i 
anirmirali djecu, te svakako  podržava prijedlog predsjednika.  
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je podržalo prijedlog predsjednika. 
Predsjednik zamoljava članove Vijeća da do druge sjednice Vijeća razmisle da li će na 
popisu biti djeca koje prijavljuju nonići i none ili samo roditelji.  
 
 
- Predsjednik je predložio da se ove godine posjete bolesni mještani sa Sv. Kuzma koji žive 
na Sv.Kuzmu kao i u domovima za umirovljenike. Za tu priliku osigurani su skromni poklon 
paketi. 
Zaključak 
VMO Sv. Kuzam je podržalo prijedlog predsjednika. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 10,30 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
                  Jasna Rendulić 

            Predsjednik VMO "Sv. Kuzam":  
                        Lorenzo Tommasi 

 
 


