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Poštovani potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske i ministre graditeljstva i prostornoga
uređenja,
Poštovana predsjednice Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe i zamjenice
ministra održivoga razvoja i turizma Crne Gore,
Poštovana izvršna tajnice Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe,
Poštovani i cijenjeni uzvanici, dragi gosti,

osobita mi je čast i zadovoljstvo, u svojstvu članice Izaslanstva Hrvatskoga sabora u
Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, čestitati vam današnji Međunarodni dan krajobraza.
Već drugi put, istim povodom, okupljaju se visoko kompetentni, uspješni i
prepoznati stručnjaci. Namjerno koristim riječ već umjesto tek, jer sam mišljenja da je
početak najteži – sve ovo što dolazi nakon pokazatelj je da postoje sve predispozicije kako bi
današnje obilježavanje postalo dugogodišnja, uspješna i hvale vrijedna tradicija.
Krajobraz.
Vjerujem kako se radi o riječi koju, u svakodnevnom govoru, čujemo vrlo rijetko. Međutim,
sve što predstavlja je itekako stalno prisutno i podrazumijeva ono što, promatrajući golim
okom, zamjećujemo u svojoj okolini. Konkretno rečeno, taj rezultat međusobnog djelovanja
prirodnih i ljudskih čimbenika čini jedinstvenu sastavnicu našega okruženja.
Krajobraz ne poznaje granice!
Zaista, on nije usko određen i ne može ga se ograničiti, svuda je oko nas, a kao
takav je idealan da bude sredstvo kroz koje će se dolaziti do prekograničnih suradnji. U tom
kontekstu, valja spomenuti i Konvenciju o europskim krajobrazima Vijeća Europe koja potiče
upravo na prekograničnu suradnju lokalne i regionalne razine kroz izradu i provođenje
krajobraznih programa.
Struka je ta koja će dati konačnu riječ o onome što po pitanju krajobraza valja činiti, ali mi
koji smo u poziciji raditi za dobrobit naše zemlje i Europske unije u cjelini, svakako ćemo
štititi interese krajobrazne politike.
Kroz odnos nadležnih tijela javnih vlasti poduzimat ćemo mjere koje za konačni cilj
imaju upravljanje i planiranje krajobrazom. Također, krajobraz ćemo štititi, njime ćemo
upravljati osiguravajući mu redovitu brigu, a sve kako bismo uvažavali promjene koje nastaju
uslijed socijalnih ili ekonomskih utjecaja na sam okoliš. Konačno, krajobraz ćemo i, na
krilima vaših sugestija, planirati. Budućnost nam je svima najbitnija, ono što ostavljamo iza
sebe, a tu vjerujem kako smo svi suglasni – krajobraz želimo očuvati, unaprijediti i obnoviti
za one koji tek dolaze.
Posebnu čestitku želim uputiti organizatorima konferencije – Konvenciji o europskim
krajobrazima Vijeća Europe, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja kao i

Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj. Ne želim izostaviti niti one koji su usko surađivali s
organizatorima – Ministarstvo kulture, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svima vam čestitam na uspješnom i kvalitetnom
angažmanu!
Svim tijelima državne uprave koja provode neke od ciljeva Konvencije želim obilje uspjeha u
daljnjem radu. Vjerujem kako će i programi koje će nam danas predstaviti visokoškolske
ustanove biti iznimno zanimljivi kao i konkretni projekti vezani uz pojedine teme.
Nisam stručnjak o temi koja nas je danas okupila, ali sam sretna što sam s vama i što mogu
učiti upravo od onih koji u ovom polju vode glavnu riječ. Kombinacija hrvatskih predavača i
inozemnih stručnjaka pravi je pogodak i jedan od argumenata zašto mislim da će se o
današnjem događaju čuti još puno. Ako je suditi prema onome što ja vidim – s potpunim
pravom!
Hvala vam!

