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NATJECANJE : HRVATSKO STABLO 2019. GODINE  

ZA EUROPSKO STABLO 2020. GODINE 

 
Nacionalno natjecanje Hrvatsko stablo godine prvi je put održano 2017. godine kada je 

Environmental Partnership Association, nositelj imena Tree of The Year, prihvatio kandidaturu 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 

za nacionalnog koordinatora u ime Republike Hrvatske, čime se našoj zemlji  omogućilo 

sudjelovanje na međunarodnom natjecanju Europsko stablo godine. 

 

Međunarodno natjecanje Europsko stablo godine prvi je put održano 2011. godine. Inspirirano 

je popularnim festivalom Stabla godine koji  već godinama u Češkoj Republici organizira 

tamošnja udruga za zaštitu okoliša Nadace Partnerství. 

Europsko stablo godine završnica je natjecanja u kojem sudjeluju pobjednici nacionalnih 

natjecanja. 

Svrha natjecanja je istaknuti značenje starih stabala u prirodnoj i kulturnoj baštini koja 

zaslužuju našu brigu i zaštitu. Europsko stablo godine, za razliku od drugih natjecanja, ne 
usmjerava se na ljepotu, na veličinu ili dob stabla, nego na priču o stablu i njegovu povezanost 

s ljudima. Traže se stabla koja su postala dio šire zajednice, stabla ukorijenjena u život i rad 

ljudi. 

Ovaj projekt nastoji promicati stabla i njihove priče kao prirodne spomenike na isti način kao 

što UNESCO promiče svjetsku baštinu. 

Svake godine na natjecanju sudjeluje više stotina tisuća ljudi. Broj uključenih zemalja povećava 

se iz godine u godinu, a svrha natjecanja je promocija biološke raznolikosti i prirodnih 

bogatstava diljem Europske unije. 

Organizatori natjecanja su Environmental Partnership Association,  the European Landowners 

Organisation i TeraPark u suradnji s Europskom unijom, a za sve je mjerodavan povjerenik 

Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella. 

Do 2017. godine u projektu je sudjelovalo sedamnaest europskih zemalja (Njemačka, Češka, 

Španjolska, Francuska, Belgija, Škotska, Engleska, Wales, Bugarska, Litva, Irska, Sjeverna 

Irska, Engleska, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija), a 2017. priključila se  i Republika 

Hrvatska. 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 

u suradnji sa Šumarskim fakultetom u Sveučilišta Zagrebu, Hrvatskim šumama d.o.o. i 

Hrvatskim agrometeorološkim društvom, provodi izbor za Hrvatsko stablo godine 2019. 

godine, te će pobjednika, u ime  Republike Hrvatske, kandidirati na finale natjecanja Europsko 

stablo 2020. godine. 

Natjecanjem i promocijom priča o pojedinim stablima značajnim za život lokalne zajednice želi 

se podignuti svijest javnosti o značenju i važnosti očuvanja bioraznolikosti za život čovjeka i 

opstanak čovječanstva. Tim se natjecanjem također nastoji privući ljude i potaknuti  lokalne 

zajednice da se uključe u zaštitu prirode i lokalne baštine. Na natjecanjima sudjeluje više stotina 

tisuća ljudi, a broj uključenih zemalja povećava se iz godine u godinu.  

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Home


 
2 

Nositelj titule Hrvatskog stabla godine za 2017. godina bila je Platana na trgu u Trstenom, 

stablo staro oko 400 godina i jedini živi svjedok daleke prošlosti Trstenog ( 2018. godine na 

europskom natjecanju osvojila 7. mjesto ), dok je titulu za 2018. godinu dobila Gupčeva lipa u 

Gornjoj Stubici, stablo staro preko 400 godina i jedini živi svjedok Velike seljačke bune 1573. 

godine ( 2019. godine na europskom natjecanju osvojila 11. mjesto ). 

 

Natjecanje za Hrvatsko stablo 2019. godine : 

− Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine u 00:00h i trajat će do 15. rujna 2019. 

godine do 00:00h.  

− Pobjednik natjecanja proglasit će se na svečanoj ceremoniji 22. listopada 2019. godine 

na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  

− Pobjednika nacionalnog natjecanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u ime  Republike Hrvatske, kandidirati će na 

finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine, a što je sukladno pravilima natjecanja 

potrebno do 04. studenog 2019. godine. 

 

Upute za glasovanje:  

• Stranici za glasovanje se pristupa direktno putem poveznice - https://zastita-prirode-

dnz.hr/glasaj-za-hrvatsko-stablo-godine/. Također stranici se može pristupiti putem 

službene stranice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Dubrovačko-neretvanske županije (https://zastita-prirode-dnz.hr/). 

• Glasati se može za samo jednog kandidata. Nakon odabira željenog kandidata 

potvrdite svoj glas klikom na internet stranici. 

• Glasati se može samo jednom s istog računala, prijenosnog računala i/ili mobitela. 
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