
SVEUČILIŠTE USKORO NOVI STUDENTI NA TRSATU Građevinski fakultet seli u 

Kampus 

Iako će studenti i nastavnici preseliti za deset do petnaest dana, križevački Radnik nastavit će 

sanirati fasadu uništenu u nevremenu lani u siječnju 

RIJEKA Sveučilište u Rijeci do kraja sljedećeg tjedna planira potpisati 

zapisnik o privremenom preuzimanju zgrade Građevinskog fakulteta na 

Kampusu na Trsatu, čime će se stvoriti uvjeti za preseljenje studenata u 

novi objekt. Nakon što Sveučilište preuzme objekt, Građevinski fakultet 

trebao bi u potpunosti preseliti u nove prostore u sljedećih deset do 

petnaest dana, najavljuje dekanica prof. dr. Aleksandra Deluka-Tibljaš.  

    Iako će studenti i nastavnici Građevinskog fakulteta preseliti u 

Kampus, križevački Radnik, izvođač radova na objektu vrijednom 115,3 

milijuna kuna s PDV-om, tijekom sljedećih šest mjeseci izvodit će 

sanaciju fasade. Poliventilirajuća fasada zgrade Građevinskog fakulteta, 

jednako kao i ventilirajuća fasada na susjednom objektu Sveučilišnih 

odjela, u siječnju 2010. godine nije izdržala haranje jake bure po Trsatu s udarima na mahove 

i preko 200 kilometara na sat. Budući da križevački Radnik pitanje sanacije poliventilirajuće 

fasade u protekle gotovo dvije godine nije u potpunosti riješio, na Sveučilištu su se odlučili na 

međurješenje, prema kojem će zgrada, koja je u potpunosti opremljena, biti predana na 

korištenje fakultetu, a istovremeno će izvođač nastaviti svoju obvezu uklanjanja uočenih 

nedostataka.  

    – Krajem kolovoza obavljen je pregled objekta Građevinskog fakulteta te je napravljen 

popis nedostataka nužnih za funkcioniranje objekta u smislu stabilnosti i sigurnosti zgrade. 

Izvođač je izradio projekt sanacije zgrade, napravljen je statički proračun ovjeren od strane 

ovlaštenog revidenta te projekt sanacije postojeće 

fasade i pristupilo se uklanjan 

ju popisanih nedostataka. Dobiveno je rješenje o 

uporabi objekta od strane Odjela gradske uprave za 

provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 

grada Rijeke. Od šezdesetak uočenih primjedbi, sad je 

preostalo riješiti još svega njih nekoliko. Preostalo je 

od strane Stručnog povjerenstva pregledati postojeću 

fasadu, ojačanje stupova fasade unutar objekta (njih 

28), dati izjavu o sigurnosti postojeće fasade i izraditi 

elaborat o korištenju zgrade za vrijeme sanacije. Kada 

budu uklonjeni svi nedostaci, potpisat će se zapisnik o 

privremenom preuzimanju zgrade te će Sveučilište 

predati zgradu korisnicima, a riječ je o Građevinskom 

fakultetu i Centru za studije Sveučilišta u Rijeci. 

Sveučilište se obavezalo osigurati preduvjete za 

preseljenje u novi objekt, a na korisnicima je 

donošenje konačnu odluku o datumu prelaska na 

Kampus ovisno o njihovim organizacijskim i 

tehničkim mogućnostima vezanim uz nastavu, kaže 

prorektorica za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci 

prof. dr. Nevenka Ožanić. 

Tehnički pregled i uporabna 

dozvola  
     

    Križevački Radnik će nakon 

potpisivanja zapisnika o privremenom 

preuzimanju zgrade Građevinskog 

fakulteta na Kampusu od strane 

Sveučilišta pristupiti saniranju 600 

četvornih metara poliventilirajuće 

fasade i otklanjanju eventualnih 

preostalih nedostataka. Nakon toga 

uslijedit će tehnički pregled te 

izdavanje uporabne dozvole novog 

objekta. Po završetku sanacije bit će 

obavljen i okonačni obračun radova, 

jer izvođaču je dosad, prema zakonu, 

isplaćeno 90 posto ugovorene cijene, 

dok će preostalih oko 10 milijuna 

kuna biti isplaćeno po dobivanju 

uporabne dozvole i potpisivanja 

okončanog obračuna. 
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