
KAMPUS PRODUŢENI ROKOVI USELJENJA ZBOG NEUKLONJENIH 

NEDOSTATAKA NA VENTILIRAJUĆIM FASADAMA Građevinski fakultet seli do rujna, 

odjeli na čekanju 

Moguće je da će se dio pune fasade morati ukloniti i zamijeniti, a dio fasade sa rešetkama 

eventualno poboljšati u smislu stabilnosti i sigurnosti a moguće je i neko treće rješenje, 

objašnjava prof. dr. Oţanić 

RIJEKA Ciljani datum preseljenja u novu zgradu 

Građevinskog fakulteta na sveučilišnom Kampusu na Trsatu je 

početak rujna, odnosno do početka sljedeće akademske 

godine. Prema riječima prorektorice za znanost i razvoj 

Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Nevenke Oţanić, okončanje 

useljenja u zgradu do rujna ovisi o rješavanju problema fasade na zgradi, odnosno njezinoj 

sanaciji.  

    – Fasada je i dalje problem, a dio posla riješit će se ojačavanjem postojeće fasade prema 

novom proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti, dok će prema istom proračunu oko šest 

stotina četvornih metara poluventilirajuće fasade na najosjetljivijim dijelovima, što uključuje 

ploču i potkonstrukcije, trebati zamijeniti. Hoće li zakazani cilj useljenja u objekt do 1. rujna 

biti ispunjen, ovisi o tome koliko će izvođaču, kriţevačkom Radniku, trebati za narudţbu 

materijala i obavljanje potrebnih radova, kaţe prorektorica Oţanić.  

     

Neotporno na buru 
 

Što se tiče objekta Sveučilišnih odjela, vjerojatnost za useljenje studenata do početka sljedeće 

akademske godine, znatno je manja nego kod 

Građevinskog  

fakulteta. Ono što Sveučilištu i izvođaču radova na 

objektu, splitskom Konstruktoru, stvara probleme 

ventilirajuća je fasada, koja poput poliventilirajuće 

fasade na zgradi Građevinskog fakulteta, u oţujku 

prošle godine, nije izdrţala haranje jake bure po Trsatu 

s udarima na mahove i preko 200 kilometara na sat.  

    – Na objektu Sveučilišnih odjela postoje daleko 

veće primjedbe vezane uz mehaničku otpornost i 

stabilnost izvedene fasade. Uočeni nedostaci daleko su 

veći i rješenje sanacije značajnije sloţenije. Moguće je 

da će se dio pune fasade morati ukloniti i zamijeniti, a 

dio fasade sa rešetkama eventualno poboljšati u smislu 

stabilnosti i sigurnosti, odnosno sa novim tehničkim 

rješenjem. Zamjenu pune fasade je moguće izvesti 

istom vrstom fasade uz odgovarajuću, poboljšanu, 

ugradnju ili nekom drugom vrstom fasade, a moguće 

je i neko treće rješenje, objašnjava prof. dr. Oţanić.  

     

Moguće naknadno rješenje 
 

Na Sveučilištu razmišljaju i o varijanti da se eventualno objekt Sveučilišnih odjela useli ovu 

jesen, pa da se problemi na fasadi rješavaju naknadno. Međutim, ova varijanta ovisi o nizu 

faktora između ostalog i o uvjetima stabilnosti i sigurnosti zgrade za sve korisnike zgrade.  

    Kako god bilo, problem rješavanja nedostataka ventilirajuće fasade na objektu Sveučilišnih 

odjela dodatno oteţavaju i druge teškoće samog izvođača radova splitskog Konstruktora, što 

Mobilnost studenata zaživjela  
     

    Sastavnice Sveučilišta u Rijeci 

odobrile su svih 14 prijava, kojima 

inozemne visokoškolske ustanove 

nominiraju svoje Erasmus studente za 

studijski boravak na riječkom 

Sveučilištu u zimskom semestru 

akademske godine 2011/2012., što je 

članove Senata na jučerašnjoj sjednici 

navelo da ustvrde kako je mobilnost 

studenata zaţivjela u punom smislu te 

riječi. Na sjednici Senata u više 

znanstveno-nastavno zvanje, u 

trajanju od pet godina, potvrđeni su 

dr. sc. Danijela Bačić-Karković i dr. 

sc. Silvana Vranić s Filozofskog 

fakulteta, te Dalibor Martinis s 

Akademije za primijenjenu umjetnost. 

http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285A28582863285F2863285A2858285928592863287A287128632863285D285E285D285B2859285D28632863286328592863U
http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285A28582863285F2863285A2858285928592863287A287128632863285D285E285D285B2859285D28632863286328592863U
javascript:openWindow('aspx/showimage.aspx?id=565315',690,444,'');


se odrazilo i na neplaćanje podizvođača, o čemu je naš list pisao u veljači. Na sve to 

Sveučilište kao investitor ne moţe previše utjecati, ali ta je situacija dovela do opetovanog 

produţavanja konačnih rokova useljenja svih objekata prve faze u Kampusu, koji su trebali 

otvoriti vrata studentima još na proljeće. 


