
Adaptacija nebodera u Prvomajskoj
ulici
   
    Istovremeno s izgradnjom tri
studentska paviljona na Trsatu, krenut će
se i s adaptacijom bivšeg nebodera HŽ
Infrastrukture u Prvomajskoj ulici koji je
odlukom Vlade, Agencije za upravljanje
državnom imovinom te nekoliko
ministarstava darovan riječkom
Sveučilištu. Riječ je o neboderu visokom
15 katova čija vrijednost iznosi gotovo 25
milijuna kuna, a s obzirom da je zgrada u
prilično derutnom stanju, zahtijeva
kompletnu adaptaciju koja će se,
najavljuje rektor, izvršiti po modelu javno-
privatnog partnerstva.
    – Očekujemo da ćemo krajem ovog
tjedna potpisati ugovor vezano za taj
objekt te ćemo nakon toga ići u
raspisivanje natječaja. Adaptacijom
nebodera dobit ćemo studentski smještaj
koji će biti i komercijalnog karaktera, jer
će se koristiti i kao hostel, dok smještajni
kapaciteti u Kampusu neće imati tu
namjenu, već će se isključivo koristiti za
potrebe smještaja studenata, te u ljetnim
mjesecima za organizaciju programa
cjeloživotnog obrazovanja i ljetnih škola,
najavljuje prof. dr. Lučin.
    Nekadašnje željezničko prenoćište
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VELIKO GRADILIŠTE UZ STUDENTSKU ULICU DO EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016. NIKNUT ĆE NOVE ZGRADE

STROJEVI STIŽU U KAMPUS
Na Trsatu počinje izgradnja novog studentskog doma

Tri objekta s ukupno 650 ležajeva gradit će splitska tvrtka Lavčević, investicija je vrijedna oko 150 milijuna kuna, a obuhvaća i
izgradnju prateće infrastrukture, šetnica te opremanje smještajnih objekata

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

RIJEKA » Sveučilišni kampus na Trsatu idućeg će tjedna ponovo postati
veliko gradilište jer počinje izgradnja tri objekta studentskog smještaja za
čijeg je izvođača radova izabrana splitska tvrtka Lavčević. Riječ je o
izvođaču koji je bio zadužen i za izgradnju zgrade Filozofskog i Učiteljskog
fakulteta, a na natječaju za izgradnju budućih studentskih paviljona izabran
je između osam pristiglih ponuda. Nakon više od dvije godine, koliko je
prošlo od izgradnje posljednjeg objekta, u Sveučilišni kampus idući će
tjedan ponovo useliti građevinski strojevi, a u idućih 500 kalendarskih
dana, koliki je rok izgradnje, niknut će tri objekta s ukupno 650 ležajeva.

Gradnja sva tri paviljona, kaže rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin, financira se iz europskih
strukturnih fondova, a istovremeno s gradnjom prve faze studentskog smještaja priprema se dokumentacija za
drugu fazu gradnje koja podrazumijeva sedam do osam objekata koji će imati više od dvije tisuće ležajeva.
   

Odmah druga faza

Prema očekivanjima gradnja objekata iz druge faze, koji će se također financirati iz europskih strukturnih
fondova, trebala bi započeti do kraja ove godine.
    – Procjenjujemo da će izgradnja ta tri objekta prve faze stajati oko 150 milijuna kuna, jer tu se ne radi samo
o izgradnji paviljona, već i o pratećoj infrastrukturi, šetnicama te opremi paviljona – ističe rektor.
    Smještajni objekti moraju biti gotovi do početka Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016., a prema
projektu zagrebačke tvrtke x.3.m. d.o.o. paviljoni će biti smješteni uz Studentsku ulicu, te će dva paviljona biti
dijelom na stupovima. Sva tri objekta imat će pet etaža i suteren, a na posljednjem katu svakog objekta bit će
smješten zajednički dnevni boravak s malom čajnom kuhinjom i natkrivenom terasom, dok će se u suterenu
objekata nalaziti prostori za bicikle.
    U prvom paviljonu na površini od 6.791 četvornih metara smjestit će se 65 četverokrevetnih soba, pet
jednokrevetnih soba za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te 32 jednokrevetne sobe. Ukupno se
radi o 297 ležajeva, a na sjevernom kraju objekta nalazit će se trim kabinet s dvije dvorane za vježbanje, dvije
odvojene garderobne jedinice sa sanitarijama te garderobom i sanitarijama trenera, kao i blok ureda i
ambulanti sa sanitarijama.

   
Studentski servis

U drugom će se pak paviljonu na 6.782 četvornih metara ukupno
smjestiti 289 ležajeva koji će biti raspoređeni u 65 četverokrevetnih
soba te pet jednokrevetnih soba za osobe s invaliditetom i 24
jednokrevetna apartmana za nastavnike, dok će posljednji paviljon
imati površinu od 5.097 četvornih metara i ukupno 42
četverokrevetne sobe, odnosno 168 ležajeva. Na prvom katu tog
objekta smjestit će se Studentski centar koji će raspolagati velikom
šalter-salom Studentskog servisa s prostorom za čekanje i
informiranje studenata te uredskim prostorima Studentskog centra
koji podrazumijevaju kancelarije uprave i računovodstva, sobu za
sastanke, sanitarije te čajnu kuhinju. U tom će se objektu smjestiti i
studentska praonica s pultovima za vraćanje i preuzimanje
posteljine te strojevi na žetone za pranje i sušenje osobnog rublja
studenata. Na prostor studentske praonice nadovezat će se i
prostor centralne praonice Sveučilišnog kampusa. Uz praonice i
Studentski centar, u taj će se paviljon smjestiti i tehnički pogon,
ured domaćice studentskog doma i spremište, toplinska
podstanica za pripremu tople vode i medija za grijanje i hlađenje te
radionica kućnog majstora s uredom voditelja. Predviđena je i
transformatorska stanica kojom će se riješiti napajanje električnom
energijom za objekte prve i druge faze studentskog smještaja.
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služit će za smještaj studenata onih
fakulteta koji se neće uskoro preseliti u
Sveučilišni kampus, a riječ je o neboderu
koji ima površinu od sedam tisuća
četvornih metara, a uz 252 sobe koje su
smještene na 14 etaža, na posljednjem,
petnaestom katu nekada se nalazio
restoran. Uz restoran u objektu je bila
smještena i ambulanta, kao i praonica
rublja, te natkrivena garaža površine 238
četvornih metara. Adaptacijom nebodera
Sveučilište će dobiti još šestotinjak
ležajeva, a cijeli posao renoviranja vodit
će sveučilišna tvrtka Strip d.o.o.. 
   
Gotovo dvostruko više ležajeva
   
    Izgradnjom tri paviljona u Kampusu i
adaptacijom nebodera HŽ Infrastrukture
studenti riječkog Sveučilišta napokon će
dobiti adekvatan studentski smještaj te
će se okončati desetljećima prisutan
problem nedovoljnih studentskih
smještajnih kapaciteta. Naime,
Studentski centar Rijeka za 650 ležajeva,
koliko trenutno iznosi smještajni
kapacitet, svake godine zaprimi tri puta
više molbi, a planiranim radovima iduće
godine nudit će im se oko 1.200 novih
ležajeva.
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