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Gradonačelnik je 26. ožujka 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Imenuju se članovi programskog tijela za provedbu projekta Europske prijestolnice 
kulture Rijeka 2020. u izvanrednim uvjetima izazvanih širenjem epidemije izazvane virusom Covid 
19, kako slijedi: 

 Emina Višnić, direktorica TD RIJEKA 2020 d.o.o.
 Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grad Rijeke i predsjednik Nadzornog odbora TD

RIJEKA 2020 d.o.o.
 Irena Kregar Šegota, direktorica partnerstava i sudjelovanja u TD RIJEKA 2020 d.o.o.

2. Zadaće programskog tijela iz točke 1. ovog zaključka su: 
a. revidirati kulturni i umjetnički programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., koji 

uključuje izradu novog nacrta kulturnog i umjetničkog programa te vremenski i financijski plan 
provedbe aktivnosti,

b. redovito izvještavati Gradonačelnika o tijeku postupka revidiranja programa i drugim 
aktivnostima u novonastalim izvanrednim okolnostima 

c. informirati i komunicirati sa svim partnerima o novonastaloj situaciji i reviziji programa
d. ostalo u skladu s odlukama nadležnih tijela koje će se donositi u daljnjem razdoblju 

trajanja izvanredne situacije izazvane epidemijom.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za kulturu,
n/r Ivana Šarara
2. TD Rijeka 2020. d.o.o., n/r Emine Višnić
i Irene Kregar-Šegota
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Obzirom na trenutnu kriznu situaciju vezanu uz širenje korona virusa te izvanredne mjere koje se donose, 

kao i novonastalih financijskih i drugih okolnosti, izvjesno je da program Rijeka – Europska prijestolnica 

kulture 2020 neće biti moguće provesti u skladu s programskim planom u razdoblju od siječnja 2020. do 

veljače 2021. godine. 

Slijedom navedenog, u novonastalim i neizvjesnim okolnostima, predlaže se donošenje sljedećih odluka:

1. Imenovati krizno programsko tijelo, čiji su članovi:
Emina Višnić, direktorica Društva RIJEKA 2020
Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grad Rijeke i predsjednik Nadzornog odbora T.D. RIJEKA 2020
Irena Kregar Šegota, direktorica partnerstava i sudjelovanja

2. Zadatak kriznog programskog tima je:
a. revidirati kulturni i umjetnički programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., koji 
uključuje izradu novog nacrta kulturnog i umjetničkog programa te vremenski i financijski plan 
provedbe aktivnosti.
b. redovito izvještavati gradonačelnika o procesu revidiranja programa u drugim aktivnostima u 
novonastalim okolnostima
c. informirati i komunicirati sa svim partnerima o novonastaloj situaciji i reviziji programa
d. ostalo u skladu s odlukama koje će se donositi u narednom razdoblju
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