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Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović nazočila je svečanoj 

akademiji u prigodi obilježavanja 70. obljetnice Pomorskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci te u obraćanju istaknula značenje pomorske tradicije i 

veliku važnost hrvatske pomorske orijentacije. 

  
Današnja proslava podsjeća na sve naše pomorce i njihove obitelji, koje su živjele od 
pomorstva, kazala je Predsjednica osvrnuvši se na dugačku povijest Pomorskog fakulteta u 
Rijeci za kojeg je kazala da se „naslanja i na povijest stariju od sedam desetljeća“. Pri tom je 
zahvalila profesorima, zaposlenicima i studentima koji su kroz proteklih sedam desetljeća 
gradili i unaprjeđivali fakultet da bi postao ono što je danas, uvaženi dio velike tradicije 
hrvatskoga pomorskoga školstva. 
            
Predsjednica je kazala kako Pomorski fakultet danas ima veliko značenje za hrvatsko 
gospodarstvo, a znanstveni i istraživački rad usmjeren je k primjeni suvremenih znanstvenih 
dostignuća u pomorstvu u sklopu potreba hrvatskog pomorskog gospodarstva, uključivši 
očuvanje prirodnih i drugih bogatstava mora i priobalja, kao i hrvatske pomorske baštine. 
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„A sve je to dio onoga što zovemo pomorskom orijentacijom Hrvatske. Jadransko more daje 
Hrvatskoj strateško geopolitičko značenje. Upravo Rijeka i riječka luka predstavljaju najkraći 
most prema zemljama srednje Europe, sve do Baltika. Bilo je tako i u prošlosti, kada je Rijeka 
bila najvažnija luka na Mediteranu za cijelu srednju Europu kao njezin prirodni izlaz na more i 
glavna pomorska točka razvoja gospodarstva“, kazala je Predsjednica. 
  
Moramo priznati da tu činjenicu u neovisnoj Hrvatskoj nismo dovoljno vrednovali, navela je 
predsjednica Grabar-Kitarović, dodavši kako je to jedan od razloga zašto je s poljskim 
predsjednikom pokrenula Inicijativu triju mora. 
            
Izrazivši uvjerenje da pomorstvo možemo mnogo više iskoristiti kao jednu od poluga 
ukupnoga našega gospodarstva, ali i kao oslonac susjednim i drugim europskim državama, 
Predsjednica je dodala kako je turizam važna, ali ne smije biti jedina grana naše pomorske 
orijentacije. „Maritimne djelatnosti i ukupni gospodarski život priobalja i otoka moraju u 
našoj ukupnoj razvojnoj strategiji dobiti mnogo snažnije mjesto nego do sada“, istaknula je 
predsjednica Grabar-Kitarović. 
  
Nadalje, Predsjednica je naglasila mogućnosti povezivanja gospodarskog razvoja 
kontinentalnih krajeva s razvojem primorske Hrvatske. „Zvati se pomorskom zemljom ne 
smije biti samo odjek slavne prošlosti ili pukog zemljopisnog položaja. To mora biti naše 
strateško razvojno opredjeljenje. Očekujem stoga i od ove i od budućih Vlada da našoj 
pomorskoj orijentaciji posvete veću pozornost, kako bismo optimalno iskoristili sve njezine 
prednosti“, kazala je. 
  
Istaknuvši kako je važno razvijati naše brodarstvo, predsjednica Grabar-Kitarović poručila je 
kako Pomorski fakultet ima jednu od ključnih zadaća kao stožer izobrazbe kvalitetnog kadra 
koji može upravljati složenim brodskim i brodarskim sustavima te prinositi drugim 
djelatnostima našeg pomorskog razvoja. 
 
 
 
 
 


