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ZAGREB - Dvodnevna konferencija OBRAD (obrazovanje i rad), koju zajednički organiziraju
Veleučilište VERN, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska udruga poslodavaca , uz zemlju partnera
Izrael, počela je danas u Muzeju suvremene umjetnosti. Premostiti ponor i povezati poslodavce
i obrazovni sektor bila je intencija u organizaciji ovog skupa, ističe dekan Veleučilišta Vern
Vlatko Cvrtila, a s time se slažu i Davor Majetić, direktor HUP-a i Damir Boraš, rektor
Sveučilišta u Zagrebu.Osim njih na svečanosti otvorenja govorila je i veleposlanica Izraela Zina
Kalay Kleitman.Posjetitelje očekuju korisna predavanja, prezentacije dobre prakse, paneli,
okrugli stolovi i radionice na temu mogućih aspekata suradnje između obrazovnog sustava i
gospodarstva. ZAGREB - Zagrebačka županija, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih
poslova, danas je bila domaćin posjeta izaslanstva Diplomatsko-gospodarskog zbora u
Republici Hrvatskoj, a uz to Županiju su posjetili i predstavnici Europske komisije i Ministarstva
financija. Oni su boravili u Zagrebačkoj županiji u promatračkoj misiji sustava unutarnjih
kontrola korištenja javnih financija. Zadovoljan viđenim u Zagrebačkoj županiji je voditelj tima
EK Ravmond Hill koji je naglasio, kako se,osim zakonitosti financijskog poslovanja, u Županiji
nastoji trošiti javni novac u interesu svih građana. Zadovoljan takvom ocjenom, bio je župan
Stjepan Kožić koji je istaknuo kako već 10 godina od Ureda državne revizije Zagrebačka
županija za financijsko poslovanje dobiva bezuvjetno mišljenje. U Zagrebačkoj županiji boravilo
je i 40-ak međunarodnih diplomatskih i trgovinskih predstavnika koji su upoznati s
potencijalima poslovanja i ulaganja te su nakon sastanka obišli i nekoliko poduzetničkih tvrtki u
Svetoj Nedelji i Pisarovini. ZAGREB - Radovi na rekonstrukciji i uređenju Trga kralja
Tomislava, ušli su u završnu fazu te će sve biti gotovi za mjesec dana, točnije 1. srpnja. Za
uređenje Tomislavca iz gradskog proračuna je izdvojeno 7,5 milijuna kuna, a završetak radova
bit će obilježen 2. srpnja velikim koncertom 2Cellosa koji će Zagrebačkim koncertom zatvoriti
svoju svjetsku turneju i proslaviti peti rođendan. ZAGREB - U globalnoj kampanji Biciklom na
posao kojoj je cilj bio potaknuti građane da automobil tijekom svibnja zamjene biciklom, u
Hrvatskoj je sudjelovao 650 tvrtki čiji su zaposlenici prešli više od 250 tisuća kilometara.
Najviše prijavljenih bilo je upravo iz Zagreba. Više o bicikliranju može se saznati od danas do
subote, 4. lipnja, u parku Ribnjak, gdje će se održati Pedalafest - trodnevni festival posvećen
biciklu. U sklopu festivala bit će održan niz predavanja, performansa, radionica, revija bicikala i
zanimljivih radionica za djecu. ZAGREB - Zagrebačka županija najsigurnija je u Hrvatskoj,
prema broju kaznenih djela na 100.000 stanovnika , istaknuo je načelnik PU zagrebačke Željko
Prsa u izvješću o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Zagrebačke
županije u 2015. godini. Lani je na području Županije zabilježeno je 2.590 kaznenih djela,
2.092 prometnih nesreća, 44.030 prekršaja u prometu, te 3.961 prekršaja protiv javnog reda i
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mira i drugih zakona. U odnosu na isto razdoblje 2014. kaznena djela su u padu za 2,7 %, a
razriješeno je 1.355 kaznenih djela odnosno 52,3 posto od ukupno prijavljenih. Područje
Zagrebačke županije s aspekta sigurnosti ocijenjeno je kao izuzetno sigurno i poželjno za
život. ČAKOVEC - Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca u povodu Dana
Grada, uručena su i najviša gradska priznanja pojedincima, skupinama i tvrtkama koje su
svojim zaslugama zadužile grad. Za djelovanje na području udruga nagradu Grada Čakovca
dobile su Čakovečke mažoretkinje, za područje socijalne skrbi Caritas župe svetog Nikole
Biskupa, za gospodarstvo Centar energetske efikasnosti, za zasluge na području sporta i
tehničke kulture Vlado Bošnjak, na području kulture i umjetnosti Ladislav Varga, a na području
odgoja i obrazovanja,Nataliya Nikitina. Nagradu za životno djelo ove godine, posthumno je
dobio prof. Anto Dragić, a Zlatnik Grb Grada Čakovca za dugogodišnji značajan doprinos
razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Čakovca ove godine dobiva Društvo Naša djeca
Čakovec. Počasnom građankom Čakovca proglašena je Lili Caki Legenstein. VARAŽDIN Izaslanstvo parlamentarne Bugarsko-hrvatske skupine prijateljstva Narodnog sobranja danas
je u posjetu Varaždinskoj županiji. U izaslanstvu je predsjednica Bugarskohrvatske skupine
prijateljstva Narodnog sobranja Snežana Georgieva Dukova, a u pratnji su voditelj Hrvatskobugarske međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatskog sabora Mario Habek i
veleposlanica Bugarske u Hrvatskoj Tanja Dimitrova. U maloj dvorani županijske palače u
Varaždinu oni će se sastati sa zamjenicima župana Varaždinske županije Alenom Kišićem i
Alanom Košićem. Razgovarat će se o bilateralnoj gospodarskoj suradnji, razmjeni iskustva u
privlačenju sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU te iskustvu u vezi s razvojem
industrijskih zona. KOPRIVNICA - Ugovore o sufinanciranju djelatnosti dadilja podijelio je u
Koprivnici zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić. Koprivnica sufinancira
djelatnost dadilja s tisuću kuna po djetetu i to za djecu s prebivalištem na području Koprivnice
čiji roditelji žive u zajedničkom kućanstvu. Grad također može odobriti inicijalna sredstva za
pokretanje obrta pružanja usluga dadilja u Koprivnici u iznosu do 12 tisuća kuna. U Koprivnici
je za sada šest obrta za čuvanje djece u kojima je trenutno njih 67-ero. BEDEKOVCINA Festival Igrajte nam mužikaši bit će održan ove nedjelje od 16,00 sati na Bedekovčanskim
jezerima. Nove pjesme na 48. po redu festivalu izvest će Ansambl Kajtoneri, Bersa, Bozo
Pustajec i Drago Sastić kao ex Bakus, F band, Irena Grden, Krijesnice, Miner Oberkrainer,
Siniša Miklaužić, Skupina Jovibend, Trio Fantastik, Zlatko Deveničar i Zvuči Zagorja. Poseban
šou program, koji će sigurno privući pažnju svih posjetitelja Bajera, priredit će popularne
Frajerke, gošće iz Slovenije. U prekrasni prirodni zagorski ambijent bajke na dlanu, zajedno
pozivaju organizatori Krapinsko-zagorska županija, Općina Bedekovčina, Kaj scena i Radio
Kaj.
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