
PRESS RELEASE 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZIJ 

„ Tematika zaštite okoliša u procesima europskih integracija“ 

„Le tematiche ambientali e integrazione Europea“ 

Petak 18.ožujka 2011. 

Sveučilišni kampus – zgrada Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Rijeka 

 

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Primorsko-goranska županija koju predstavlja 

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, u suradnji sa Arhitektonskim 

fakultetom IUAV iz Venecije i regijom Veneto pod pokroviteljstvom UNESCO-a, 

organizira u petak 18. ožujka 2011. na Sveučilišnom kampusu u zgradi Filozofskog i 

Učiteljskog fakulteta simpozij pod nazivom TEMATIKA ZAŠTITE OKOLIŠA U 

PROCESIMA EUROPSKIH INTEGRACIJA s početkom u 10 sati. 

 

Simpozij će se održati u zadnjoj godini trogodišnje suradnje navedenih institucija u 

provođenju specijalističkog tečaja za održivi razvoj pod nazivom Metodologije i tehnike u 

primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške 

procjene utjecaja plana i programa na okoliš. 

 

Simpozij će otvoriti i pozdraviti Dekanica Građevinskog fakulteta prof.dr.sc. Aleksandra 

Deluka-Tibljaš, u ime Rektora Prorektorica za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. 

Nevenka Ožanić, Župan Primorsko–goranske županije Zlatko Komadina i Generalni konzul 

Italije u Hrvatskoj  Renato Cianfarani. Nakon toga će uvodno predavanje održati prof.dr.sc. 

Giovanni Campeol, IUAV Venezia i prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj JU Zavoda za 

prostorno uređenje PGŽ.  Među predavačima nalaze se autoriteti na području zaštite okoliša 

poput Philippea Pypaerta iz UNESCO-a koji će održati predavanje pod naslovom „Složenost 

tematike okoliša u održivom razvoju: iskustva UNESCO-a na poručju Balkana“ , Jonathan D. 
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Parker iz Opće uprave za zaštitu okoliša Europske komisije „Dopune u području EIA 

(Procjene utjecaja na okoliš) i SEA (Strateške procjene utjecaja na okoliš) od strane Europske 

komisije“, Marialuisa Coppola, Pročelnica za ekonomiju i razvoj, istraživanja i inovacije 

Regije Veneto govorit će o „Ekonomskoj strategiji regije Veneto u prekograničnim 

odnosima“, a odvjetnica Simona Viola o „Pravnim modelima i modelima europske integracije 

u procjeni utjecaja na okoliš“. Usklađivanje s Europskim smjernicama novog prostornog 

plana PGŽ i zaštite okoliša predstaviti će prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj  JU Zavod za 

prostorno uređenje PGŽ, u izlaganju “Izrada novog prostornog plana Primorsko-goranske 

županije u svjetlu ulaska RH u EU“. Simpozij će zaključiti prorektorica za znanost i razvoj 

Sveučilišta u Rijeci, prof.dr.sc. Nevenka Ožanić predavanjem „Sveučilište u Rijeci i održivi 

razvoj“.  

Specijalistički tečaj Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene 

utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš u sklopu 

kojeg se odvija simpozij ove se godine održava treću godinu u nizu. Održavanje tečaja 

najvećim je dijelom financirano od strane Regione Veneto. 

Tečaj obuhvaća predavanja i radionice uvaženih predavača i stručnjaka iz Hrvatske i Italije 

koji se bave navedenom problematikom, a izvodi se u prostorijama Građevinskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci od 13. siječnja 2011. do 27. svibnja 2011. u 7 ciklusa.  

Cilj tečaja je osposobiti polaznike za procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene 

utjecaja plana i programa na okoliš prema direktivama Europske Unije (85/337/CEE, 

92/43/CEE, 2001/42/CE).  

Do sada je tečaj prošlo 59 polaznika, a dodatna 33 bi trebala završiti tečaj do kraja svibnja 

2011.godine.  

 

Normativni sustav EU nameće globalni i strateški pristup svim pitanjima, sukladno 

principima održivog razvoja, radi općeg poboljšanja kvalitete prostora u najširem smislu te 

riječi. U tu svrhu od temeljne je važnosti utvrditi stvarno stanje okoliša te utjecaje zahvata, 

planova i programa na okoliš kako bi se mogla odrediti planska politika koja će dovesti do 

sveopćeg poboljšanja i jamčiti to poboljšanje budućim generacijama.  

Simpozij „Tematika zaštite okoliša u procesima Europskih integracija” još je jedan način 

približavanja polaznicima ove problematike i mogućnost diskusije sa autoritetima na ovom, 

za Hrvatsku, novom području koje je neophodno savladati i implementirati u praksu kako bi 

se adekvatno pripremili za ulazak u EU. 
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Prof.dr.sc. Mladen Črnjar, JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ 

Prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet  

 

 

 


