
Čisti se brodogradilište da primi važnog gosta:  
Za Sanadera cvijeće od 10 tisuća kuna 

 

 

"PREMIJER Ivo Sanader posjetit će sutra riječko brodogradilište 3. MAJ. Nakon kratkog 
obilaska i susreta s a radnicima nazočit će svečanosti potpisivanja Ugovora o gradnji 
dvaju brodova za Tankersku plovidbu Zadar i pet Ugovora o potpori za gradnju brodova 
domaćih brodara", kratka je obavijest sa satnicom koja je stigla iz Vladina ureda za 
odnose s javnošću. 

Čudo se sprema 

S druge pak strane u Rijeci, škverani su se našli u čudu jer se ispred njihovih očiju 
odvijaju brzinski radovi na šminkanju brodogradilišta. 

Naime, još od ponedjeljka obavljaju se završne pripreme za dolazak visokog gosta pa se 
užurbano krenulo u ličenje čeličnih stepenica koje se nisu imale kada očistiti od hrđe, već 
se boja nanosila izravno na površinu. Šahtovi koji se gotovo nikad nisu ni ličili dobili su 
"frišku" crnu boju, a unutar kompleksa napokon su ucrtane crte na asfaltu i to bijela 
isprekidana po sredini, te žuta uz kraj. 

Škverani očekuju i zastavice 

Kako nam pričaju škverani, nakon toliko godina obnavlja se i fasada na zgradi, pa čak i 
prozori se čiste za koje oni "pred mirovinom" tvrde kako su zadnji puta očišćeni prije 
dvadesetak godina. U proizvodnoj hali oličene su dizalice i to u žurbi bojom direktno na 
zamašćene površine, a škverani se nadaju kako će izdržati do četvrtka kada dolazi važan 
gost. 



Unutar brodogradilišta očišćeno je ono malo zelenih površina od smeća, a navodno je 
naručeno i cvijeće koje je stajalo oko 10 000 kuna. Škverani tako u čudu promatraju sve 
te brzinske radove, a navodno se među njima proširio i glas kako će sutra dobiti zastavice 
kojima će trebati mahati jer je čak i sindikati pozvao da se uveliča posjet premijera. 

"Hvala ti Ivo!" 

Ovoj informaciji dodajmo i kako se oko dolaska Sanader u brodogradilište oglasila i 
Mreža anarhosindikalista i anarhosindikalistkinja iz Rijeke koja je uputila otvoreno 
pismo. U pismu stoji kako su iz kontakata sa škveranima doznali kako se za uređenje 
povodom premijerova dolaska potrošilo čak više od pola milijuna kuna. 

"Anarhisti" tvrde i kako je direktor brodogradilišta Željko Starčević odaslao nalog službi 
održavanja da se izradi desetak transparenata od kojih je jedan trebao glasiti "Hvala ti, 
Ivo". U slučaju neizvršavanja naloga direktora škverani će dobiti izvanredan otkaz 
ugovora o rada, stoji u pismu. Uprava brodogradilišta demantirala je otvoreno pismo 
"anarhista" priznavši tek kako su uređivali okoliš. 
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