
PREDSJEDNIK JOSIPOVIĆ U RIJECI OTKRIVENA SPOMEN-PLOČA 

DIPLOMANTIMA CARSKO-KRALJEVSKO VOJNO-POMORSKE AKADEMIJE 

Admirali iz cijele Europe znanje stjecali u Rijeci 

Najvažniji europski prometni koridori možda će ići preko Rijeke, i ako budemo znali i htjeli, 

Rijeka će imati veliku prometnu budućnost, istaknuo je predsjednik Ivo Josipović 

RIJEKA Spomen-ploču posvećenu admiralima koji su 

diplomirali na Carsko-kraljevskoj Vojno-pomorskoj akademiji 

u Rijeci jučer je na riječkom Pomorskom fakultetu otkrio 

predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Imena najviših 

mornaričkih časnika, istaknuo je Josipović, rječito govore o 

bogatoj pomorskoj povijesti Hrvatske i Rijeke kao centra 

visokoškolskog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada u 

pomorstvu, sa stoljeće i pol dugom tradicijom.  

    – Prilika je ovo da se prisjetimo slavne prošlosti, ali i da 

razmislimo o budućnosti. Ako razumno pogledamo u 

budućnost, vidjet ćemo da je more njezin neizostavan dio koji do sad nismo dovoljno 

iskoristili. Najvažniji europski prometni koridori možda će ići preko Rijeke, i ako budemo 

znali i htjeli, Rijeka će imati veliku prometnu budućnost. Velikim koracima razvija se i 

riječko sveučilište kao i Pomorski fakultet – rekao je Josipović, kazavši kako je i povijest 

njegove obitelji čvrsto vezana uz pomorstvo jer su mu oba djeda bili pomorci.  

     

Duga tradicija  
 

Predsjednik Josipović položio je vijenac na spomen-ploču, a isto je učinio i zapovjednik 

Hrvatske ratne mornarice Ante Urlić, koji je tom prilikom podsjetio na četrnaest stoljeća dugu 

tradiciju pomorstva meĎu Hrvatima, koji su došavši na Jadran baštinili pomorska znanja i 

vještine starosjedilaca. Urlić je podsjetio na dvadesetu obljetnicu imenovanja prvog 

zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, admirala Svete Letice te na slavne hrvatske admirale 

iz prošlosti koji su obrazovanje stekli u Rijeci.  

    – Posebno valja istaknuti jednog od najpoznatijih časnika austro-ugarske mornarice i prvog 

zapovjednika mornarice Države Slovenaca, Hrvata i Srba, hrvatskog admirala Janka 

Vukovića-Podkapelskog, koji je takoĎer školovan u Rijeci na Carsko-kraljevskoj mornaričkoj 

akademiji čiju tradiciju danas nastavlja riječki Pomorski fakultet. Pomorski fakultet vodeća je 

znanstvenoistraživačka i obrazovna institucija u pomorstvu ne samo u Rijeci i Hrvatskoj nego 

i na širem prostoru Mediterana – kazao je Urlić.  

     

Neizbrisiv t 

»Đir« s predsjednikom Ivom 

Josipovićem oko bazena 

    Predsjednik Josipović obišao je 

riječki bazenski kompleks na 

Kantridi, gdje je u društvu 

gradonačelnika Vojka Obersnela i 

župana Zlatka Komadine, te direktora 

Rijeka sporta Zlatana Hreljca prošao 

»Ďir« po cijelom kompleksu, do 

unutarnjeg i vanjskog bazena do nove 

skakaonice.  

    Izjavio je da je riječki bazenski 
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rag 
 

Okupljenim uzvanicima obratili su se i riječki 

gradonačelnik Vojko Obersnel, župan primorsko-

goranski Zlatko Komadina, rektor riječkog sveučilišta 

Pero Lučin te dekan Pomorskog fakulteta SerĎo Kos 

koji je podsjetio na velik broj visokorangiranih časnika 

ratnih mornarica zemalja čitave srednje Europe koji su 

obrazovanje stekli na riječkoj Akademiji. Osim 

obrazovanja mornaričkih časnika, istaknuo je Kos, 

Akademija je bila i centar znanstvenih istraživanja, od 

kojih je najpoznatije ono fizičara Ernsta Macha, koji je 

upravo u Rijeci dokazao svoju teoriju probijanja 

zvučnog zida te istraživao nadzvučne brzine.  

    – Vojno-pomorska akademija i admirali koji su se 

na njoj školovali ostavili su neizbrisiv trag koji svi mi 

moramo i dalje slijediti – zaključio je Kos.  

    Na kraju svojeg posjeta Pomorskom fakultetu 

predsjednik Josipović je svečano otvorio navigacijski GNSS laboratorij. Riječ je o 

laboratoriju za proučavanje učinaka »svemirskog vremena« koji je prvi laboratorij te vrste 

otvoren u Hrvatskoj.  

Marinko GLAVAN 

 

kompleks jedan od ljepštih koje je 

vidio, i pohvalio je činjenicu da Grad 

Rijeka puno ulaže u mlade i sport. 

Predsjednik je na Kantridi bio u 

povodu Europskog juniorskog 

prvenstva u vaterpolu koje traje od 

11. do 18. rujna. 

    U popodnevnim satima Josipović je 

na Korzu popio kavu s graĎanima, u 

Malom caffeu, što je već postalo 

uobičajena praksa pri posjetima šefa 

države Rijeci. Doduše, uz njega je 

bilo više lokalnih političara nego 

graĎana, ali vjerojatno je razlog bio u 

tome što se predsjednik prošetao 

Korzom oko 15 sati, kad je središte 

grada relativno pusto. (T. T.) 


