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NASTALOG NA PODRUČJU BIVŠE VOJARNE Počinje studentski »moving« na Trsatu 

Ono što su unatrag nekoliko godina bili tek nacrti na papiru u dvije godine pretvoreno je u 

gigantsko gradilište, a potom i u moderna zdanja u koja će useliti gotovo pet tisuća stanara, 

uglavnom studenata  
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Studentski grad, grad znanja, sveučilišni grad ili pak akropola 

znanja samo su neki od sinonima koje su žitelji Rijeke 

posljednje dvije godine nadjenuli području bivše vojarne na 

Trsatu koje je stasalo u Sveučilišni kampus. Ono što su 

unatrag nekoliko godina bili tek nacrti na papiru u dvije 

godine pretvoreno je u gigantstko gradilište, a potom i u 

opipljiva moderna zdanja u koja će za svega mjesec dana 

useliti gotovo pet tisuća stanara, meĎu kojima većinu čine 

pripadnici studentske populacije. Tim ulaskom studenata u 

novizgraĎene objekte ujedno će se obilježiti i kraj izgradnje prve faze Sveučilišnog kampusa.  

     

»Ulickavanje« detalja 
 

MeĎutim, ulaskom u objekte Filozofskog i Učiteljskog, te GraĎevinskog fakulteta, kao i 

Sveučilišnih odjela i restorana neće početi život u Kampusu, jer studentski život tu već 

egzistira pune četiri godine i to u Akademiji primijenjenih umjetnosti, a društvo im prave i 

stanari prvog hrvatskog Znanstveno-tehnologijskog parka. No, ipak bit će to prvi masovniji 

dolazak studentske populacije koji će novoizgraĎenim objektima udahnuti onaj prepoznatljiv 

studentski »moving« bez kojeg se Kampus svodi tek na pusta bezživotna zdanja, a prostora taj 

»moving« bit će po volji svakoga, jer površina namijenjena Sveučilišnom kampusu iznosi 

imponzatnih 28 hektara nekadašnje zidom omeĎene i graĎanima nedostupne vojarne.  

    Do sada je u to područje uloženo više od 150 milijuna kuna kroz kapitalna ulaganja i 

investicijska održavanja iz državnog proračuna te prvim investicijskim kreditom, dok je 

dodatnih 490 milijuna kuna uloženo je u prvu fazu Sveučilišnog kampusa iz drugoga 

investicijskog zajma. Zdanja koja su u svega dvije godine iz temelja izmijenila sliku koja je 

desetljećima vlada tim dijelom Trsata trenutno još uvijek nastanjuju djelatnici tvrtki 

zaduženih za izvoĎenje radova, radnici raznih profila i inženjeri, a svima im je zadatak 

»ulickati« prostor Kampusa do najsitnijih detalja kako bi prva akademska godina u novim 

objektima mogla započeti za mjesec dana. Svatko sa svojim zadatkom usmjerenim na interijer 

ili eksterijer odraĎuje posljednje radove, a najveći dio posla usmjeren je na ureĎenje okoliša, 

dok se unutrašnji radovi uglavnom svode na montiranje namještaja.  

     

Najviši objekt 
 

Ono što će za mjesec dana dočekati gotovo četiri tisuće studenata i 500 njihovih nastavnika 

ukupno je 58.830 četvornih metara novoizgraĎenog prostora, koliko iznosi površina četiri 

nova objekta. Najveći od njih, objekt Filozofskog i Učiteljskog fakulteta smjestio se uz zgradu 

Akademije, a njegova površina od 21.015 četvornih metara projektirana je kao zajednički 

kompleks triju korisnika jer uz dva fakulteta u njoj će biti smješten i Studentski savjetovališni 

centar. Osnovna karakteristika zgrade je razlomljenost, ali i činjenica da je riječ o objektu koji 

se najviše vinuo u visinu. Naime, zgrada je raĎena iz dva dijela, a veći dio uz podzemnu 

garažu na dva kata koja može primiti 200 automobila ima suteren, prizemlje i osam etaža, dok 

niži dio čine dvije etaže podzemne garaže, suteren, prizemlje te dva kata. Ta će zgrada moći 

primiti 1.960 studenata, kao i 225 osoba nastavnog i administrativnog profila, a ukupno će 
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raspolagati s 20 učionica, četiri računalne učionice, 25 predavaonica, 138 kabineta, četiri 

praktikuma i 18 prostorija za seminare. U prizemlju zgrade našlo se mjesta i za malu kantinu, 

kao i terasu te prostor za studentska okupljanja, a taj će objekt raspolagati i s pet liftova. 

Zgradu su prema projektu tima Hildegard Auf Franić, Tina Svena Franića i Vanje Ristera 

izradili djelatnici splitske tvrtke Lavčević, a sukladno njenim impozantnim gabaritima 

vrijednost zgrade iznosi 158 milijuna kuna.  

     

Toranj na 8 etaža 
 

Prvi susjedi studentima Filozofskog i Učiteljskog fakulteta bit će polaznici Sveučilinih odjela. 

Taj se objekt smjestio odmah iza zgrade Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, a poput susjedne 

zgrade, i taj se objekt sastoji iz dva dijela, nižeg u koji 

će se smjesti Za nastavak nema novca 

 

    Iako je to donedavno gigantsko 

gradilište poprimilo svoj konačni 

oblik prema planovima Sveučilišta 

studentima koji će se u listopadu 

useliti u Kampus graĎevinski strojevi 

još dugo će praviti društvo, jer riječ je 

tek o završetku prve  faze izgradnje. 

Ono što bi trebalo uslijediti izgradnja 

je studentskog smještaja, a potom i 

druga faza gradnje kampusa, koja će 

podrazumijevati graĎenje Pomorskog 

i Ekonomskog fakulteta, Sveučilišne 

knjižnice, sportskih terena, dodatnih 

smještajnih kapaciteta te Društveno-

kulturnog centra. MeĎutim, ono što 

trenutno nedostaje za realizaciju tih 

planova financijska su sredstva. 

    – Kriza je i teško je predvidjeti 

kada će se to točno realizirati. 

Kandidirali smo izgradnju tri 

studentska paviljona za europske 

strukturne fondove, dok izgradnju 

drugih paviljona mislimo realizirati 

kroz  javno-privatno partnerstvo. 

Jedini način da osiguramo sredstva za 

nastavak izgradnje bit će kombinacija 

različitih financijskih izvora, 

najavljuje rektor. 

Sveučilišna avenija 

 

    Istovremeno s dovršenjem prve 

faze izgradnje Sveučilišnog kampusa 

izgraĎene su i nove prometnice koje 

će taj prostor povezivati s ostalim 

dijelom Trsata. Riječ je o Sveučilišnoj 



ti laboratoriji te takozvanog tornja koji se proteže na 

osam etaža. Zgrada raspolaže s četiri lifta, a vanjski 

dio objekta u najvećem je dijelu obložen aluminijem, 

dok je južni dio ostakljen. Studenti sveučilišnih odjela 

za fiziku, matematiku i informatiku, te biotehnologiju 

društvo će u tom objektu praviti i regionalni centar 

CARNET-a, Informacijski centar, IT akademija i 

Centar za e-učenje riječkog Sveučilišta, te prva 

podružnica Sveučilišne knjižnice kojoj će se ustupiti 

površina od 400 četvornih metara. Svi će ti sadržaji 

raspolagati s 15 učionica, 17 praktikuma, 10 

seminarskih dvorana, 15 laboratorija i 92 kabineta, 

koji su smješteni na 16.350 četvornih metara i to 

prema projektu Daria Gabrića, dok je za izgradnju 

objekta »teškog« 113 milijuna kuna bila zadužena 

tvrtka GP Krk.  

    Ono čime se može podičiti nova zgrada 

GraĎevinskog fakulteta definitivno je najimpozantnija 

aula na koju se nadovezuju dvije multimedijalne 

predavaonice s mogućnošću spajanja u jednu veliku 

dvoranu, već u potpunosti opremljenu koja može 

primiti čak 320 slušača. Prizemlje zgrade s gornjim je 

katovima povezano staklenim mostovima i 

stepenicama, a na 14.225 četvornih metara uz osam 

predavaonica, devet laboratorija, 15 praktikuma i 83 

kabineta svoje će mjesto naći i Sveučilišni centar za 

studije. Jedna od posebnosti zgrade su i fotonaponske 

ploče postavljene na krovu, a objekt je graĎen prema 

projektu Olge Magaš. U investiciju čija vrijednost 

iznosi 115,3 milijuna kuna ukomponirana je i garaža s 

200 parkirnih mjesta.  

     

Mjesta za predah 
 

Kako studentski život nisu samo predavanja, vježbe i 

seminari, već njegov sastavni dio čini i pokoja ćakula 

uz kavu, ali i predah uz topli obrok, jer nova je znanja 

teško usvajati prazna želuca, tik uz GraĎevinski 

fakultet smjestio se objekt prehrane koji će studentima 

pružiti mogućnost opuštanja na 7.240 četvornih metara 

prostora. Na toj će se površini utaboriti rastoran sa 600 

mjesta i kuhinja čiji će dnevni kapacitet biti 4.500 

obroka, a dio prostora zauzet će i slastičarnica, te kavana s velikom terasom i pogledom na 

Kvarnerski zaljev, dok se u prizemlju nalazi garažni prostor sa sto parkirnih mjesta.  

    Uz restoranske sadržaje studentima se kao mjesto za predah nudi jedna od četiri šetnice čije 

je opremanje klupicama i raslinjem u tijeku. Istovremeno se ureĎuju i ostale zelene površine 

poput travnjaka izmeĎu zgrada Filozofskog i Učiteljskog fakulteta te Sveučilišnih odjela koji 

će imati i navodnjavanje. MeĎutim, prema najavama rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pere 

Lučina, zelene površine neće biti do kraja ureĎene.  

    – Jedan od razloga je što nam nedostaju sredstva, pa ćemo se morati snalaziti putem 

aveniji koja je duga 275 metara, a ima 

12 metara kolne širine, te će se u 

svakom smjeru voziti u dvije trake. 

Ujedno je za napravljen produžetak 

Dukićeve ulice koja se nadovezuje na 

Sveučilišnu aveniju, a novoizgraĎena 

prometnica ima 380 metara, a 

predviĎena su i mjesta za autobusna 

ugibališta pa čak i za parking. Na 

kraju te ulice i tri prometne trake, 

takoĎer za dvosmjeran promet. 

Ukupna vrijednost te investicije s 

pripadajućom infrastrukturom kreće 

se oko 13,3 milijuna kuna, a ta je 

sredstva osigurao Grad Rijeka. S 

drugom fazom izgradnje cijelog 

Kampusa istovremeno bi trebala 

započeti i druga faza izgradnje 

Sveučilišne avenije, kada će ona 

dobiti produžetak uz sjeverni rub 

Kampusa i spoj na cestu Orehovica – 

Kačjak. 

KAMPUS U BROJKAMA 

 

    POVRŠINA: 28 hektara  

    NOVOIZGRAĐENI PROSTOR: 
71.000 četvornih metara  

    OBJEKATA: 6  

    VRIJEDNOST INVESTICIJE: 
640 milijuna kuna  

    UČIONICA: 39 

    PREDAVAONICA: 33  

    KABINETA: 363  

    PRAKTIKUMA: 21 

    SEMINARSKIH DVORANA: 28  

    LABORATORIJA: 24 

    NOVIH PROMETNICA: 655 

metara  

    PARKIRNIH MJESTA: 500 

garažnih 



donacija i radnim akcijama, a drugi je razlog to što nema smisla urediti okoliš do kraja, jer još 

će se graditi, navodi rektor.  

    Dodajući kako će se prilikom ureĎenja okoliša nastojati sačuvati stabla ispred i iza 

Akademije rektor najavljuje da će prema sadašnjim procjenama zgrada Filozofskog fakulteta 

biti prva spremna za useljenje i to već kroz dva tjedan, a potom će useliti i ostali stanari 

studentskog grada.  
 


