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Pusić: Vrdoljak 
predsjednik, Štromar 
zamjenik

Ivan Vrdoljak biti će jedini kandidat 
za predsjednika HNS-a i nasljednik Vesne 
Pusić, potvrdila je još uvijek aktualna 
predsjednica stranke gostujući u emisiji 
Veto Sanjina Španovića na Jabuci TV. 
Župan Varaždinske županije Predrag 
Štromar bit će njegov zamjenik, rekla je 
Pusić.

– Tako se čini – rekla je Pusić na jasno 
pitanje hoće li Vrdoljak biti njezin nasljednik, 
a potom potvrdila kako je upravo njezina 
intencija bila da HNS ima samo jednog, a 
ne više kandidata za predsjednika stranke. 
Dodala je kako se i drugi mogu kandidirati, 
ali da se to vjerojatno neće dogoditi.

– Mogu se ljudi kandidirati i na druge 

načine, možda će biti još kandidata, no 
teško. Predsjedništvo će u subotu predložiti 
Vrdoljaka za predsjednika, a Štromara za 
zamjenika predsjednika – rekla je Pusić.

Upitana zašto je ubijala demokraciju 
u stranci i mogućnost natjecanja, rekla 
je kako unutarstranački izbori i borba za 
predsjednika stranke ostavlja tragove 
poslije izbora, što HNS-u ne treba kao 
stranci. 

Balkanska ruta 
zatvorena

Hrvatsku te o zaključcima Europskog vijeća 
o migrantskoj krizi, donosi Jutarnji.hr.

Premijer Orešković opisao je što je 
sve Vlada poduzimala u protekla dva tjedna 
kako bi Hrvatska izbjegla korektivne mjere 
Europske komisije zbog prekomjernih 
makroekonomskih neravnoteža, te ocijenio 
odluku EK u vezi toga „vrlo pozitivnom 
porukom“.

Što se tiče migrantske krize, premijer 
Orešković je zahvalio ministru Orepiću.

– Komentari od susjeda su iznimno 
pozitivni. Bez ikakvih tenzija smo surađivali 
i danas je situacija vrlo pozitivna za Hrvatsku 
i za naše susjede. Hrvatska, Slovenija i 
Austrija na summitu EU-a u ponedjeljak 
zagovarale su zatvaranje balkanske rute 
za migrante i rezultat toga je da je danas 
u Hrvatsku ušlo nula migranata – naglasio 
je Orešković i dodao da je zajednički stav 
bio da treba zatvoriti balkansku rutu i da 
takva formulacija treba ući u završnu izjavu 
sa summita. 

Predsjednik Vlade Tihomir 
Orešković održao je jučer u Banskim 
dvorima konferenciju za medije, na kojoj 
je govorio o odluci Europske komisije o 
nepokretanju korektivnog postupka za 
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Mađarska zemlja 
partner VBV-a

Varaždin je jučer posjetilo 
izaslanstvo Kulturnog holdinga Zsolnay, 
odnosno grada Pečuha iz Mađarske, koje 
je predvodio zamjenik gradonačelnika 
Őri László. U Gradskoj vijećnici održan 
je radni sastanak na kojem su gosti iz 
mađarskog grada s gradonačelnikom 
Varaždina Goranom Habušom, njegovim 
suradnicima i predstavnicima kulturnih 
ustanova u Varaždinu razmijenili ideje 
i prijedloge za unapređenje kulturne 
suradnje.

– Delegacija iz Pečuha je prije 
svega kulturna delegacija, razgovarali 
smo o suradnji na kulturnom planu. Tu 
su sve ustanove koje s bave kulturom s 
područja grada. Predstavili smo ono što 
radimo, projekte koji bi mogli zajedno 
raditi. Da podsjetim, iduće godine 
Mađarska je zemlja partner VBV-a – 
rekao je gradonačelnik Habuš te dodao 
da varaždinskim kulturnjacima Pečuh 
nije nepoznat grad.

– Surađivali smo s njima i koristili 
njihova iskustva prilikom pripreme za 
kandidaturu za Europsku prijestolnicu 
kulture 2020. Ono što smo rekli, bez 
obzira što nismo uspjeli u tom naumu, 

da i dalje nastavljamo programe u kulturi 
koje smo si zacrtali zbog samog grada i 
zbog toga što smo najprepoznatljiviji po 
kulturi i kulturnom turizmu. Vjerujem da 
će ova suradnja danas, razgovori između 
institucija iz Pečuha i Varaždina uroditi 
novom suradnjom – kazao je Habuš 
naglasivši da je ovo već treći sastanak 
Varaždina i Pečuha.

Zamjenik gradonačelnika Őri 
László istaknuo je da je Pečuh prije pet 
godina bio Europska prijestolnica kulture.

– Taj projekt je grad Pečuh učinio 
središtem kulture u Mađarskoj. Na razini 
države su prepoznate potrebe kulturne 
suradnju našeg garda sa zemljama južno 
od nas. Već smo učinili konkretne korake 
i oprije par tjedana jedna delegacija je 
posjetila Sarajevo, nakon toga Zagreb i 
danas smo u Varaždin. Budući da smo 
kao prijestolnica kulture uspjeli ostvariti 
projekt izgradnje velike koncertne 
dvorane u koju stane oko tisuću 
posjetitelja, očekujemo od umjetnika iz 
raznih zemlja, među njima i Hrvatske, da 
sudjeluju na našim velikim koncertima. 
Očekujemo umjetnike, glazbenike, 
kazališta iz Zagreba, Varaždina i drugih 
hrvatskih gradova da budu gosti u Pečuhu 
i da širimo kulturnu suradnju – rekao je 
zamjenik gradonačelnika Pečuha. 
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Stižu europski 
milijuni u Varaždin

Za izgradnju novog Studentskog 
doma u Varaždinu dodijeljen je 141 milijuna 
kuna nepovratnih sredstava iz europskih 
fondova. O izgradnji Sveučilišnog kampusa 
– Studentskog doma s pratećim sadržajima 
danas će na konferenciji za novinare govoriti 
gradonačelnik Varaždina Goran Habuš, 
predsjednik Upravnog vijeća SC Varaždin 
prof. dr. sc. Josip Mesec, i ravnatelj SC 
Varaždin Nenad Milijaš, mag. inf.

Inače, 2012. donijeta je Odluka 
Gradskog vijeća Varaždina o darovanju 
zemljišta s građevinama Studentskom 
centru Varaždin. Naredne godine na 
natječaju je odabrano idejno rješenje za 
dom i arhitektonsko za restoran, projekt 
uvršten na indikativnu listu MZOS-a. 2014. 
izgrađen je studentski restoran i projektiran 
novi dom, a iz Fonda za tehničku pomoć 
MZOS dodijeljeno je 678.750,00 kuna. 
Prošle godine dobivena je građevinska 
dozvola za dom, izvršena prijava na Poziv 
za EU sredstva i raspisana javna nabava 
za građevinsko-obrtničke radove i stručni 
nadzor. Sada je donijeta odluka o dodjeli 
sredstava u iznosu od 141.590.368,42 
kuna, odluke o odabiru izvođača radova 
i nadzora, javna nabava za voditelja 
projekta i odluka o odabiru, početak radova 
i javna nabava za 
o p r e m a n j e 
doma. 2017/18. 
a k a d e m s k e 
godine predviđen 
je dovršetak 
objekta, tehnički 
pregled i puštanje 
u rad, ovisno o 
ishodima javnih 
nabava odnosno 
e v e n t u a l n i m 
žalbama.

U financijskoj konstrukciji prihvatljivi 
su troškovi od 1.1.2014., prema Pozivu 
za EU sredstva, 142.269.118,42 
kuna. Dobivena sredstva iz Fonda za 
tehničku pomoć MZOS-a su 678.750,00 
kuna, a dobivena sredstva po Pozivu 
141.590.368,42 kuna.

Novi će dom imati 600 kreveta 
u 243 sobe, 12 jednokrevetnih soba, 
90 dvokrevetnih soba, 129 trokrevetnih 
soba, 3 jednokrevetne sobe za invalide, 
6 dvokrevetnih soba za invalide, 2 
jednokrevetne sobe za profesore i 1 
četverokrevetni apartman s kuhinjom.

Dom će imati podzemnu garažu 
i skladišta, u prizemlju recepciju, urede, 
studentski klub, studentski zbor, ambulantu, 
praonicu i sušionicu rublja, garažu za 
bicikle, te pet katova za smještaj studenata 
sa sobama, 15 čajnih kuhinja, 6 dnevnih 
boravaka i 6 učionica.

Ukupna površina zemljišta 
Sveučilišnog kampusa je  18.099,00 m². 
Tlocrtna površina restorana je 1.180,78 
m², starog doma 1.605,00 m², novog doma 
2.183,50 m², zelenih površina i sportskog 
igrališta 5.332,41 m², a parkinga, ulica i 
šetnica 7.797,31 m².

U Sveučilišnom kampusu će biti 
ukupno 285 parkirnih mjesta, u podzemnoj 
garaži 118 i vanjskih 167, te 385 mjesta 
za bicikle, u garaži za bicikle u prizemlju 
novog doma 340 i na vanjskim stalcima za 
bicikle 45. 
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Birali po mjesnim 
ograncima, slijede 
gradski izbori

Tijekom veljače i ožujka održane 
su sve izborne skupštine u mjesnim 
ograncima Narodne stranke – reformisti 
Gradske organizacije Varaždin. U 
pojedinim mjesnim ograncima potvrđeno 
je dosadašnje vodstvo, dok je u nekim 
mjesnim ograncima izabrano novo vodstvo 
sukladno ostvarenim rezultatima od 
početka djelovanja stranke u Varaždinu, 
navodi se u priopćenju.

„Veliki broj članova koji dolaze na 
izborne skupštine dokaz je da Reformisti u 
Varaždinu imaju veliku podršku. Varaždinci 
prepoznaju projekte, programe i zalaganje 
Reformista, a neupitni su i rezultati koji 
stoje iza ljudi koje su izabrali građani na 

izborima za vijeća mjesnih odbora. Cilj 
izbora po mjesnim ograncima je dati priliku 
svim članovima koji se žele aktivno uključiti 
u rad stranke“, stoji u priopćenju.

Na svim izbornim skupštinama 
sudjelovala je potpredsjednica stranke 
i predsjednica Gradske organizacije 
Natalija Martinčević, a na nekim izbornim 
skupštinama pridružio se i predsjednik 
stranke i saborski zastupnik Radimir Čačić.

Izborna skupština Gradske 
organizacije Varaždin Reformista održat 
će se u Hotelu Turist u petak. 

Varaždin i Toplice 
predstavljaju svoje 
turističke adute

organizira stručna studijska putovanja 
za predstavnike turističkog sektora iz 
Varaždinske i Koprivničko-križevačke 
županije te iz županije Zala.

Tijekom studijskog putovanja u 
Varaždinsku i Koprivničko-križevačku 
županiju koje će se održati 17. i 18. ožujka 
predstavit će se odabrane destinacije i 
turističke atrakcije u Koprivnici, Hlebinama, 
Križevcima, Kalniku, Varaždinskim 
Toplicama i Varaždinu. Studijsko putovanje 
u županiju Zala u Mađarskoj koje će se 
održati 5. i 6. travnja obuhvaća posjete 
odabranim turističkim destinacijama 
Zalakaros, Zalavár, Balatongyörök, Hévíz, 
Zalacsány.

Sudionicima studijskih putovanja, 
predstavnicima turističkog sektora iz 
triju uključenih županija, uz upoznavanje 
turističkih proizvoda i projekata te 
mogućnost umrežavanja, osiguran je 
i smještaj, prijevod i prijevoz tijekom 
programa. 

Županijska komora Varaždin, u 
suradnji s partnerskim organizacijama 
PORA – Razvojnom agencijom Podravine 
i Prigorja, te Trgovinskom i industrijskom 
komorom županije Zala iz Mađarske, 
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U Varaždinu 
regionalni simpozij 
socijalnih radnika

U varaždinskom hotelu Turist održan 
je drugi regionalni simpozij socijalnih 
radnika pod nazivom „Uloga socijalnih 
radnika u promicanju dostojanstva i 
vrijednosti ljudi“. Simpozij je organiziran 
povodom obilježavanja Svjetskog dana 
socijalnog rada, a okupio je preko 240 
socijalnih radnika s područja Varaždinske, 
Međimurske, Koprivničko-križevačke i 
Krapinsko-zagorske županije. Globalni 
je program predvidio da socijalni radnici 
diljem svijeta ovaj dan pokušaju iskoristiti 
kako bi istaknuli ulogu socijalnih radnika u 
promicanju dostojanstva i vrijednosti ljudi, 
u postizanju pozitivnih promjena u svijetu, 
o brizi o svim korisničkim skupinama, 
tj. onim osobama i zajednicama koje se 
nalaze u riziku od siromaštva i socijalne 
isključenosti te drugih nedaća.

Simpoziju je uz socijalne radnike 
nazočio i zamjenik varaždinskog župana 
Alen Kišić, koji je istaknuo zadovoljstvo 
što je Udruga socijalnih radnika 
Varaždinske županije uspjela organizirati 

i stvoriti tradiciju održavanja simpozija u 
Varaždinu.

– Socijalni radnici su ljudi koji 
ispravljaju anomalije u društvu, koji 
bi trebali biti ona finalna instanca kod 
primjerice bračnih problema, što nije 
uvijek lako jer kakvu god odluku donijeli, 
nekoga ćete povrijediti, a ponekad i 
oštetiti. To je vrlo senzibilno zanimanje i 
na ovaj se način ljudi moraju okupljati i 
razmjenjivati iskustva i impresije kako bi 
razinu greške sveli na najmanju moguću – 
rekao je Kišić i pojasnio kako Varaždinska 
županija ima odličnu suradnju s Udrugom 
socijalnih radnika i centrima za socijalnu 
skrb, jer u njima vidi savjetodavca kroz 
Savjet za socijalnu skrb za sredstva 
osigurana u proračunu za programe iz 
socijalne skrbi.

– To nisu mala sredstva, primjerice 
7,7 milijuna kuna decentraliziranih 
sredstava te 2 milijuna kuna iz županijskog 
proračuna iznad zakonskog standarda – 
zaključio je zamjenik Kišić.

Simpoziju se odazvala i 
predsjednica Hrvatske udruge socijalnih 
radnika Štefica Karačić, koja je kazala 
kako je promicanje dostojanstva i 
vrijednosti ljudi temeljna vrijednost 
profesije socijalnog rada. 
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Učenici kao gradski 
vijećnici

simulirane sjednice Gradskog vijeća 
postaviti u poziciju zakonodavne vlasti.

Za vrijeme trajanja „Aktualnog sata“ 
učenici će postavljati pitanja gradonačelniku 
Varaždina Goranu Habušu, a dnevni red 
sjednice uključuje raspravu o aktualnim 
temama za mlade. 

Danas u 11 sati bit će održana 
simulirana sjednica varaždinskog 
Gradskog vijeća u organizaciji Vijeća 
učenika Varaždinske županije. S ciljem 
educiranja učenika o demokratskim 
procesima donošenja odluka, učenici će 
se postavit u ulogu gradskih vijećnika.

Početkom tjedna učenici su već 
održali jednu radionicu o građanskom 
obrazovanju, pravima i dužnostima učenika 
kao građana s naglaskom na procese i 
načine donošenja odluka na lokalnoj razini, 
a u četvrtak će se učenici održavanjem 
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Zvonko Puškadija 
predsjednik 
Gradskog vijeća

Prodaja zemljišta i 
nove investicije

Vijećnici novomarofskog Gradskog 
vijeća održali su u utorak redovnu 
sjednicu na kojoj je izabran novi 
predsjednik Gradskog vijeća, prihvaćeno 
je izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja 
nekretninama, zatim izvješće o radu 
gradonačelnika, a donijeta je i odluka o 
prodaji zemljišta u poduzetničkim zonama 
Novog Marofa.

Na početku sjednice došlo je do 
izbora novog predsjednika Vijeća te 
zamjene upražnjenog mjesta u Gradskom 
vijeću. Naime, nakon što je dosadašnji 
predsjednik Gradskog vijeća dr. Denis 
Kovačić, zbog odlaska na dužnost 
pomoćnika ministra zdravstva, stavio svoj 
mandat u mirovanje, na njegovo mjesto 
u Gradsko vijeće stigao je Kruno Antolić, 
HSS-ov vijećnik iz Sudovca.

Zbog odlaska Kovačića izabran 
je i novi predsjednik Vijeća. Dosadašnji 
potpredsjednik, HDZ-ov Zvonko 
Puškadija, izabran je na to mjesto 
zahvaljujući većini glasova vijećnika 
HDZ-a i HSS-a i nezavisne Štefanije 
Zidar. Izabran je s deset glasova za te šest 
protiv. Protiv su glasali vijećnici HNS-a, 
SDP-a i Narodne stranke – reformisti. 

Nakon točaka koje su se odnosile 
na imenovanja, vijećnici su „odradili“ 
točku otvaranja javnih ponuda za kupnju 
zemljišta na području dviju poduzetničkih 
zona.

Ponudu za kupnju zemljišta u 
poduzetničkoj zoni u blizini autobusnog 
kolodvora dao je Stolarski obrt Nedeljko 
Vever koji namjerava uložiti oko 3 
milijuna kuna u idućih godinu do dvije. 
To bi ulaganje trebalo, prema najavama 
zainteresirane tvrtke, stvoriti oko 20 novih 
radnih mjesta. Za kupnju zemljišta tvrtka 
je ponudila iznos od 307 tisuća kuna.

Za kupnju zemljišta u poduzetničkoj 
zoni u Ključu javila se tvrtka Comet 
koja je za nekoliko parcela ponudila 
nešto više od 307 tisuća kuna. U planu 
imaju daljnje okrupnjavanje zemljišta, 
formiranje građevinske parcele nakon 
čega najavljuju realizaciju gospodarskog 
projekta.

Novi predsjednik Gradskog vijeća 
interes za kupnju zemljišta protumačio 
je kao pozitivne vijesti koje ukazuju na 
pokretanje gospodarskih aktivnosti. 
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Gradonačelnik 
Jenkač: Ništa nije 
slučajno

– Ništa nije slučajno, pa ni ovo nije 
slučajno. Prema mojim informacijama 
bilo je prije raznih pokušaja da uspije 
prodaja zemljišta, ali nije do toga došlo. 
U proteklih godinu dana vodili smo 
dosta razgovora, pregovora i dogovora, 
i na kraju smo uspjeli prodati zemljište – 
zaključio je gradonačelnik Siniša Jenkač.

Prodajom zemljišta Grad će 
prihodovati nešto više od 600 tisuća 
kuna. Odluka o prodaji zemljišta dobila je 
jednoglasnu podršku vijećnika.

Vijećnici su raspravljali i o Izvješću 
o obavljenoj reviziji upravljanja imovinom 
na području grada. Revizija sadrži popis 
nekretnina u vlasništvu Grada kao i njihovu 

vrijednost. Jenkač je najavio, a što je i 
preporuka u revizijskom izvješću, da se 
krenulo u izradu popisa odnosno registra 
imovine. Stvoreni su i preduvjeti da se 
krene u izradu strategije gospodarenja 
imovinom. Na kraju je izvješće dobilo 
jednoglasnu podršku. 

Gradonačelnik 
podnio izvješće o 
radu

odvodnje oborinskih i otpadnih voda. 
Riječ je o ulaganja od 3,5 milijuna 
kuna. Podsjetio je i na gradnju nekoliko 
nogostupa na području grada, zatim 
gradnju nerazvrstanih cesta kao i uređenje 
šumske prometnice Paka – Čanjevo. 
Prošireno je groblje u Remetincu, a 
sudjelovalo se i u uređenju groblja u 
Margečanu. Kao važno je istaknuo 
i izradu projektne dokumentacije za 
sanaciju odlagališta otpada Čret i planove 
za preseljenje reciklažnog dvorišta u zonu 
iz autobusnog kolodvora.

– Time su stvoreni preduvjeti za 
rješenje problema sanacije odlagališta 
Čret, a ujedno je olakšana i realizacija 
projekta reciklažnog dvorišta na 
primjerenijoj lokaciji – ustvrdio je Jenkač.

Veliki posao napravljen je i vezano 
uz dogradnju vrtića, odnosno izrada 
sve potrebne dokumentacije kako bi se 
spremno dočekalo raspisivanje natječaja 
za mjeru 7.4 Ruralnog fonda. 

Gradonačelnik Siniša Jenkač, u 
sklopu dnevnog reda, podnio je Vijeću 
izvješće o svom radu u prošloj godini.

Kao važnije dijelove istaknuo je 
završetak radova u Grani na ustavu 
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Izvješće na kraju 
dobilo podršku 
većine vijećnika

U sklopu izvješća o radu 
gradonačelnika navedeni su i poslovi 
vezani uz izradu dokumentaciju za 
sustav vodovoda Ključ-Oštrice. Riječ 
je o projektu vrijednom oko milijun 
eura. Grad je napravio i veliki iskorak u 
efikasnijem prikupljanju i razvrstavanju 
otpada. Nabavljena je nova komunalna 
oprema, kante, kontejneri i komunalno 
vozilo, vrijednosti nekoliko milijuna kuna. 
Kao jedan od važnijih segmenata u svom 
radu gradonačelnik je istaknuo napore 
na poboljšanju gospodarske klime 
odnosno na stvaranju povoljnih uvjeta 
za privlačenje novih investicija odnosno 
ulagača. Upravo prodaju zemljišta na 
aktualnoj sjednici Vijeća i najavu jednog 

investitora da će otvoriti nova radna 
mjesta, gradonačelnik vidi kao potvrdu 
dobrog rada na području gospodarstva.

Naveo je i ulaganja Varkoma, 
Hrvatskih voda, HEP-a, Hrvatskih cesta, 
Termoplina, koja zajedno za prošlu godinu 
iznose gotovo 15 milijuna kuna.

U raspravi o izvješću predstavnici 
oporbenih stranaka kritički su se osvrnuli 
na izvješće, a potom je prihvaćeno 
većinom glasova dok je šest vijećnika 
oporbe bilo protiv. 

Obnovljen društveni 
dom u Ivanečkoj 
željeznici

njihove društvene potrebe.
Dom, u čiju je obnovu uloženo 

365.000 kuna i koji je svakako jedna od 
najljepših građevina takve vrste na području 
grada, otvorio je gradonačelnik Ivanca 
Milorad Batinić.

Riječ je o objektu površine 220 
četvornih metara koji su još 2004. godine 
počeli graditi mještani sami. Zahvaljujući 
entuzijazmu i brojnim donacijama, objekt 
su podigli za samo godinu dana, no kako 
je u međuvremenu došlo do krize i smjene 
generacija, dom je godinama stajao 
nedovršen.

Budući da je bio u visokoj fazi 
izgrađenosti i da je bilo šteta što stoji 
neiskorišten, „kormilo“ ovog projekta preuzeo 
je Grad Ivanec. Nakon što je legalizirao 
objekt, projekt njegove energetske obnove 
prijavio je Ministarstvu gospodarstva te za 
njegovu realizaciju povukao 81.000 kuna, 
a ostatak potrebnog novca osiguran je u 
gradskom proračunu. 

Žitelji Mjesnog odbora Ivanečke 
Željeznice proslavili su otvaranje svog 
energetski obnovljenog društvenog doma, 
funkcionalno i moderno uređenog objekta 
koji će im odsad biti na raspolaganju za sve 
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Djeca u Knegincu 
znaju sve

Skroza: Što manje 
otpada u crnoj vreći

Dobre i kvalitetne navike koje nas 
kasnije prate kroz cijeli život stječu se 
od malih nogu. Upravo zbog toga tvrtka 
Čistoća provodi brojne aktivnosti kako bi 
najmlađe učila pravilnom ponašanju kada 
je u pitanju očuvanje prirode i okoliša. Tu 
svakako spada i razvrstavanje otpada 
koje je preduvjet za smanjivanje količine 
otpada.

Naime, komunalna tvrtka Čistoća 
d.o.o. nastavlja sa svojim aktivnostima 
podjele kartonskih kutija, namijenjenih 
za razvrstavanje otpada, po školama 
u gradovima i općinama s kojima ima 
ugovor o prikupljanju otpada. Tako 
je u srijedu akcija podjele održana u 
kneginečkoj Osnovnoj školi, a svaka je 
učionica opremljena s tri kartonske kutije. 
Jedna je za papir i karton, druga za 
plastiku i metal te treća za ostali otpad.

Svaki je učenik dobio i podsjetnik 
što i kako razvrstavati. Direktor tvrtke 
Čistoća d.o.o, Davor Skroza, naglasio 
je da se navike stječu odmalena. 
Osnovnoškolcima je podijelio edukativne 
letke te poručio da svojim primjerom 
poduče prijatelje, braću i sestre, ali i 
roditelje kako se pravilno razvrstava 
otpad. 

– Ne sumnjam da već sada puno 
znate o razvrstavanju otpada i kako 
čuvati našu prirodu i okoliš. Podjelom 
kartonskih kutija sada i u školi možete 
razvrstavati otpad, a cilj je da u kutiji s 
crnom vrećom, vrećom za ostali otpad, 
ne bude ništa ili vrlo malo otpada. Vaš 
zadatak je da u potpunosti savladate 
razvrstavanje otpada, a onda podučite 
i članove svoje obitelji – kazao je 
kneginečkim osnovnoškolcima direktor 
tvrtke Čistoća, Davor Skroza.

Na podjeli kartonskih kutija u školi 
bio je i načelnik Općine Gornji Kneginec 
Goran Kaniški.

– Jako je bitno da se, zbog sve većih 
količina otpada, učimo razvrstavanju 
odnosno odvajanju sirovina koje se 
onda mogu ponovo iskoristiti. Na taj 
način čuvamo našu prirodu – zaključio je 
Kaniški.

Ovakve akcije Čistoća je već 
provela u samom gradu Varaždinu te 
općinama Vidovec, Trnovec Bartolovečki, 
Cestica i sada Gornji Kneginec. Tvrtka 
Čistoća d.o.o, koja na području grada 
Varaždina te u niz drugih općina u 
županiji prikuplja otpad, provodi značajne 
aktivnosti upravo na edukaciji najmlađih 
vezano uz razvrstavanje otpada. 
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Indijski veleposlanik 
s ivanečkim 
poduzetnicima

Inel Elektroinstalacija Zvonko Ernoić, dok 
je Željko Brezovec iz tvrtke Elmok poslao 
konkretno pismo namjere za suradnju s 
indijskim tvrtkama. Ivan i Drago Križanec 
iz tvrtke Wenker Križanec svoje su već 
potvrđeno sudjelovanje otkazali zbog 
poslovnog puta u inozemstvo.

– Dosad sam u svom nastupnom 
posjetu obišao mnoge gradove u 
Hrvatskoj, međutim, Ivanec je jedini koji 
je organizirao sastanak ovakvog tipa i 
pozvao me da sudjelujem u njegovu radu. 
To je dokaz da postoji interes za suradnju 
s Indijom, a ja ću dati sve od sebe da 
vas poslovno povežem s kompanijama 
i trgovačkim i industrijskim komorama u 
svojoj zemlji – naglasio je Kumar.

Nakon sastanka u Gradskoj 
vijećnici, gdje je dogovoreno da će 
ivanečki poduzetnici svoje poslovne 
inicijative i prijedloge pismeno dostaviti 
na adresu indijskog veleposlanstva u 
Zagrebu, sudionici sastanka uputili su 
se u staru poslovnu zonu, gdje su obišli 
pogone tvrtki koje su u svojim pojedinim 
djelatnostima zainteresirane za 
zajedničke projekte s indijskim tvrtkama. 
Uz domaćinstvo direktora Martina Bunića, 
tamo su obišli pogon Kartonaže, dok ih 
je direktor Božo Dragoslavić proveo kroz 
proizvodne pogone Itasa Prvomajske, 
gdje se vrlo ozbiljno razgovaralo o 
pojedinim poslovnim inicijativama. 

Nakon svog nastupnog posjeta 
Ivancu 11. veljače, veleposlanik Indije u 
Hrvatskoj Sandeep Kumar u utorak je na 
poziv Grada, ponovno stigao u Ivanec, 
gdje je razgovarao s predstavnicima 
desetak ivanečkih tvrtki zainteresiranih 
za razne oblike poslovne suradnje s 
indijskim kompanijama. Naime, prilikom 
svog prvog boravka u Ivancu veleposlanik 
je ponudio svoje posredovanje u 
povezivanju ivanečkih tvrtki s indijskim 
kompanijama koje pokazuju velik interes 
za ulaganja u pojedine gospodarske 
grane, ali i za razvoj raznih drugih oblika 
poslovne suradnje s tvrtkama i to naročito 
na sjeveru Hrvatske.

Grad je ovaj sastanak organizirao u 
najkraćem vremenu, a u Gradskoj vijećnici 
vodio ga je gradonačelnik Milorad Batinić. 
U radu skupa sudjelovali su direktor 
Itasa Prvomajske Božo Dragoslavić, 
financijska direktorica Ivančice d.d. 
Ivanec Tajana Gotal, direktor Jedinstva 
– Kartonaže Martin Bunić, direktor 
Jedinstva – Lamela Vinko Friščić, direktor 
tvrtke Bezak MTP Robert Bezak, direktor 
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Provalio u župni 
dvor i razbijao

Varaždinska je policija izvijestila da 
je u utorak u 18.30 sati na Trgu hrvatskih 
ivanovaca u Ivancu nepoznati počinitelj 
iz trgovine otuđio dvije boce alkoholnog 
pića i kutiju slatkiša, nakon čega je u 
Ulici Rudolfa Rajtera provalio u župni 

www.aktualno.hr

DNEVNE NOVOSTI IZ SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

dvor gdje je konzumirao alkoholno piće i 
porazbijao inventar. Na mjesto događaja 
izašli su policijski službenici Policijske 
postaje Ivanec, koji su zatekli 34-godišnjeg 
muškarca. Uhićen je i doveden u Policijsku 
postaju. Policijski službenici nastavljaju 
kriminalističko istraživanje na utvrđivanju 
svih okolnosti ovih kaznenih djela, navodi 
se u redovnom izvješću iz PU varaždinske.

Tijekom noći s ponedjeljka na utorak 
u Nazorovoj ulici u Petrijancu nepoznati 
je počinitelj provalio u više kancelarija 
poduzeća kojem je sjedište na istoj adresi. 
Porazbacao je stvari i otuđio novac. Visina 
materijalne štete procjenjuje se na više 
stotina kuna.

U utorak u Vinogradskoj ulici u 
Jalžabetu nepoznati je počinitelj provalio 
u obiteljsku kuću vlasništvo 25-godišnjaka 
iz koje je otuđio zlatni i srebrni nakit. 
Materijalna šteta se procjenjuje na više 
tisuća kuna. 
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Igrajte i donirajte
Učenici varaždinske 

Elektrostrojarske škole u suradnji s 
učenicima 2. gimnazije organiziraju 
drugo po redu humanitarno natjecanje 
u igri League of Legends. Kvalifikacije 
za natjecanje održat će se 2. travnja s 
početkom u 8 sati, a finale natjecanja 
9. Travnja na Elektrostrojarskoj školi u 
Varaždinu. Natjecanje je otvoreno za 
natjecatelje svih uzrasta, a prijaviti se 
mogu timovi od 5 igrača do 28. ožujka.

Na prošlom humanitarnom 
natjecanju prijavilo se preko 100 sudionika 
u više od 20 timova te je prikupljeno 2.300 
kuna koje su učenici donirali gradskoj 
pučkoj kuhinji. Ohrabreni uspjehom prvog 
natjecanja, učenici Elektrostrojarske škole 
odlučili su organizirati drugo natjecanje i u 
organizaciji uključiti učenike 2. gimnazije 
Varaždin.

Kotizacija za pristup iznosi 30 kuna 
po igraču, a prikupljeni iznos novca donirat 
će se udruzi Novi put čiji je cilj promicanje, 
razvoj i unapređenje skrbi o beskućnicima. 
Kotizacija se plaća u računovodstvu 
Elektrostrojarske škole u sobi A25. 
(Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin) i 
uplatnica služi kao dokaz o plaćanju. 

Za najbolje nagrade humanitarnog djelovanja. Pozivamo 
sve zainteresirane, neovisno o dobi, 
da se pridruže akciji i uz dobru zabavu 
naprave nešto korisno – rekao je Ivan 
Kostanjevac, organizator natjecanja i 
učenik Elektrostrojarske škole Varaždin.

Humanitarno natjecanje podržali 
su i tvorci igre – Riotgames. Najbolje 
sudionike očekuju i vrijedne nagrade – 
prva tri mjesta nagradit će glavni sponzor 
Alpha-m računala, a nagrade za prva 
četiri mjesta osigurat će RiotGames u 
Riotpoints-ima.

Prijave na natjecanje su putem 
online obrasca: http://goo.gl/forms/
kWX385P3Tw, a svaki natjecatelj dužan 
je potpisati ugovor kojim će preuzeti 
odgovornost ako dođe do povrede 
imovine. Maloljetnim natjecateljima 
ugovor moraju potpisati roditelji. Više 
informacije nalazi se na službenom 
Facebook događaju -II. League of 
Legends Humanitarno natjecanje. 

– Drago nam je da se veliki broj 
mladih uključuje u naše natjecanje 
jer osim dobre zabave, pomažemo 
onima kojima je to najpotrebnije. Kroz 
natjecanje pokušavamo poticati fairplay, 
ali i osvijestiti učenike o važnosti 
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Moderna metoda u 
nastavi Vježbenička 
tvrtka

U Gospodarskoj školi u Varaždinu 
počela je edukacija profesora i učenika o 
korištenju edukativnog softvera u nastavi 
Vježbenička tvrtka. Riječ je o obrazovno-
informacijskom sustavu Vježbenički ERP 
koji će učenicima olakšati savladavanje 
teorijskog znanja u simuliranom 
poslovanju poduzeća te im tako povećati 
konkurentnost na tržištu rada i omogućiti 
lakšu samozapošljivost.

Razvoj ERP sustava je financiran 
iz Europskog socijalnog fonda u sklopu 
projekta „Interdisciplinarni kurikulum 
srednjih strukovnih škola“ čiji je nositelj 
Gospodarska škola Varaždin i koji traje 
od 11.5.2015. do 10.5.2016. godine. 
Projekt se provodi u okviru poziva za 
dodjelu bespovratnih EU sredstava 
Modernizacija školskih kurikuluma u 
strukovnim školama. Ukupna vrijednost 
projekta je 2.198.788,80 kuna.

Partneri na projektu su Škola za 
dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, 
Srednja škola M. A. Reljković Slavonski 
Brod i varaždinsko softversko poduzeće 
Evolva d.o.o. koje je razvilo sustav i koje je 
svojim bogatim iskustvom u informatizaciji 
poslovnih procesa omogućilo upotrebu 

informacijsko-komunikacijske tehnologije 
za modernizaciju nastave Vježbenička 
tvrtka prema realnoj poslovnoj praksi.

Učenici su imali prilike isprobati 
kako se u Vježbeničkom ERP-u rade 
evidencije, kreiraju poslovni dokumenti 
i odrađuju ostali zadaci iz područja 
administracije, marketinga, nabave, 
prodaje i računovodstva, a pri tome 
bilježe sve obavljene radne aktivnosti u 
učenički dnevnik kako bi nastavnik mogao 
ocjenjivati njihov rad. Osim što ostvaruje 
ciljeve koje je Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih 
propisala za program Vježbeničke 
tvrtke u Hrvatskoj, ERP za vježbeničke 
tvrtke predstavlja upotrebu suvremenih 
tehnologija za učenje strukovnih 
sadržaja i poduzetničkih vještina te time 
donosi značajne koristi nastavnicima 
i učenicima, ali i općenito hrvatskom 
obrazovnom sustavu i gospodarstvu, 
ističu iz Gospodarske škole.

U tijeku je završni razvoj ovog 
softverskog rješenja, a finalni sustav će 
biti prezentiran na ovogodišnjem Sajmu 
vježbeničkih tvrtki. Iz Gospodarske 
škole pozivaju sve zainteresirane škole 
koje žele svojim učenicima olakšati 
savladavanje gradiva i stjecanje 
poduzetničkih kompetencija da dođu na 
Sajam kako bi se upoznali s ovom novom 
nastavnom metodom. 
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Otvorena izložba 
Anne Frank 
– povijest za 
sadašnjost

Svečanosti otvorenja nazočio je 
zamjenik varaždinskog župana Alen 
Kišić, koji je istaknuo kako se u tužnoj 
sudbini 16-godišnja Anne Frank koja 
nije imala djetinjstvo zbog nečijih suludih 
misli i želja, jako dobro oslikava činjenica 
da moramo prihvaćati druge i drugačije.

– „Dnevnik Anne Frank“ jedna je 
od knjiga koje su zaista obilježile moje 
djetinjstvo. Posebno mi je drago da 
gimnazijalci kao buduća elita društva, 
prihvaćaju toleranciju i prihvaćaju da 
postoje drugi i drugačiji, baš kao i temeljna 
poruka ove izložbe. Posebno mi je drago 
da se mladi gimnazijalci od formativnih 
godina opredjeljuju za to kao nešto što je 
dobro i plemenito i to daje nadu društvu 
da ćemo izbjeći današnje teme poput 
ustaša i partizana – rekao je Kišić.

Izložba je već obišla četrdesetak 
zemalja, a u Hrvatskoj je već bila 
u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, 
Čakovcu, Daruvaru, Vrgorcu, Zadru, 
Puli, Labinu, Opatiji, Slavonskom Brodu, 
Krku i Virovitici. Posjetitelje kroz izložbu, 
koja je besplatna, vode posebno obučeni 
učenici, volonteri na izložbi. Otvorena je za 
javnost do 20. ožujka u prostorima Druge 
gimnazije Varaždin, Hallerova aleja 6a, 
gdje će se održavati i organizirani grupni 
posjeti za srednje i osnovne škole. 

U varaždinskoj 2. gimnaziji 
svečano je otvorena izložbe „Anne 
Frank – povijest za sadašnjost“, koja je 
ostvarena u sklopu projekta „Povijest za 
svijest“ financiranog od strane Europske 
unije. Organizatori izložbe su Hrvatska 
edukacijska i razvojna mreža za 
evoluciju sporazumijevanja (HERMES) 
i Kuća Anne Frank iz Amsterdama, a 2. 
gimnazija Varaždin je uz pomoć lokalnih 
donacija osigurala domaćinstvo izložbe, 
koja će za učenike, ali i posjetitelje biti 
otvorena do 20. ožujka.

Putujuća izložba „Anne Frank – 
povijest za sadašnjost“ na tridesetak 
izložbenih panela donosi brojne detalje 
iz života židovske djevojčice i njezine 
obitelji s kraja Drugog svjetskog rata, 
ali i aktualizira pitanje ponovne pojave 
nacističke ideologije u suvremenom 
svijetu.
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Klub mecena primio 
nove članove

Klub mecena Varaždinskih 
baroknih večeri ove će godine obilježiti 
20 godina postojanja, a uvertira u 
slavljeničku godinu bila je godišnja 
skupština članova Kluba, na kojoj se u 
klubu Europa media varaždinskog HNK-a 
raspravljalo o prošlogodišnjem festivalu, 
poslovanju Kluba, kao i planovima za 
ovu godinu, kako Varaždinskih baroknih 
večeri, tako i Kluba mecena.

Osvrt na prošlogodišnje 45. 
Varaždinske barokne večeri dali su 
ravnatelj VBV-a Davor Bobić i ravnatelj 
Koncertnog ureda, izvršnog organizatora 
Festivala, Raymond Rojnik, te najavili 
kako će ove godine zemlja partner VBV-a 
biti Španjolska.

Varaždinske su barokne večeri 

jedini festival koji i ima svoj ekskluzivni 
Klub mecena, čijih tridesetak članova 
pomaže održavanju Festivala, a na 
Skupštini su primljena i četiri nova 
člana. U Klub mecena pristupili su Daria 
Vuger Kovačić, Tamara Bosak, Ljiljana 
Čulek i Siniša Koščak, a prema riječima 
predsjednice Kluba Zagorke Mintas 
u ovoj slavljeničkoj godini Klub će se 
posvetiti svom daljnjem širenju i pružanju 
potpore Festivalu. 

Varaždinske 
„Balade“ na 
Gumbekovim 
danima

produkcija hrvatskih kazališta i kazališnih 
družina. Program uključuje i večeri stand-
up komedije, šlagera, filmskih songova i 
kazališnih performansa i jednu predstavu 
za djecu. Festival u Histrionskom domu 
danas će otvoriti predstava Glumačke 
družine Histrion „Na zlu putu“ u režiji 
Dražena Ferenčine.

Festival, uspomena na legendarnog 
člana Histriona Mladena Crnobrnju 
Gumbeka, u jedanaest dana donosi 14 
izvedbi, a osim zagrebačkih, predstavit će 
se i kazališta, kazališne družine, izvođači i 
komičari iz Varaždina, Splita i Koprivnice.

U utorak, 15. ožujka, u Histrionskom 
domu gostuje Hrvatsko narodno kazalište 
Varaždin s „Baladama Petrice Kerempuha“ 
Miroslava Krleže u režiji majstora Georgija 
Para, sa sjajnim varaždinskim kazališnim 
prvacima Ljubomirom Kerekešom, 
Sunčanom Zelenika-Konjević, Janom 
Kerekešom, Ljiljanom Blagojević, Hanom 
Hegedušić i Zdenkom Brlekom. 

Deveto izdanje festivala Gumbekovi 
dani u Zagreb publici od 10. do 21. 
ožujka predstavlja novi niz kabaretskih 
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Felt Duatlon – 
trening liga

Varaždinski Trkački klub Marathon 
95 organizira jedinstvenu duatlon ligu 
koja će se održavati u travnju i svibnju 
na prostorima SRC Aquacity kod 
Varaždina. Liga je jedinstvena po tome 
što se na startu svakog pojedinog kola 
nalaze natjecatelji s MTB i s „cestovnim“ 
biciklima, ali s razlikom da se za svaku 
kategoriju bicikla vodi poseban poredak.

Liga će se odvijati na stazi na kojoj 
je i prijašnjih godina održavana duatlon 
i triatlon liga. Start svake utrke je kod 
boćarskog igrališta na Aquacity-u, trči 
se prilaznom cestom prema Podravskoj 
magistrali, dok se bicikl vozi na sporednoj 
cesti iza SRC-a.

Natječe se u sprint duatlonu (5 km 
trčanje + 20 km bicikl + 2,5 km trčanje), 
super sprint duatlonu (2,5 km trčanje + 14 
km bicikl + 1,25 km trčanje) i klasičnom 
duatlonu (10 km trčanje + 40 km bicikl + 

5 km trčanje), a kola su u nedjelje, 10. i 
24. travnja te 8. i 22 svibnja, sa startom u 
9 sati. U posljednjem kolu u 11 sati krenut 
će utrka starih Pony bicikala.

Prijave za ligu su od 7.30 do 
8.40 sati kod boćarskog igrališta svako 
pojedino kolo. Kotizacije za kadete i 
kadetkinje nema, juniori i juniorke plaćaju 
20 kuna po kolu ili 80 kuna za cijelu 
ligu, dok seniori i seniorke te veterani i 
veteranke plaćaju 30 kuna za svako 
pojedino kolo ili 120 kuna za cijelu ligu.

Organizator osigurava majicu za 
svakog sudionika, okrepu na stazi i u 
cilju na svakom kolu. Nagrade su pehari 
i medalje.

Svaki natjecatelj se uz potpisanu 
suglasnost natječe na vlastitu 
odgovornost. Za maloljetne natjecatelje 
obavezna je potpisana suglasnost 
roditelja ili staratelja. Cesta neće biti 
zatvorena za promet te su natjecatelji 
obavezni pridržavati se prometnih propisa, 
s napomenom da svaki natjecatelj mora 
koristit zaštitnu kacigu i ostalu zaštitnu 
opremu. 
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VArAžDIN

HrVATSKO NArODNO KAZALIŠTE:
Augusta Cesarca 1, blagajna otvorena 
dnevno 10 - 12 i 18 - 19.30, nedjeljom samo 
na dan predstave jedan sat prije početka,  
www.hnkvz.hr
Velika scena, 7. Tjedan smijeha Kerekesh 
teatra, Gradsko satiričko kazalište Kerempuh 
Zagreb, Vladimir Đurđević: „Ne igraj na 
Engleze“, 20.00

GrADSKI MUZEJ VArAžDIN:
Stari grad - Strossmayerovo šetalište 1, 
palača Sermage - Trg Miljenka Stančića 3, 
palača Herzer - Franjevački trg 10, otvoreno: 
utorak - petak 9 - 17, subota i nedjelja 9 - 
13, ponedjeljak i državni blagdani zatvoreno,  
www.gmv.hr
Palače Sermage i Herzer, izložba “Varaždin 
pod krunom Habsburgovaca”, otvorena do 
2.10.2016.

MUZEJ ANĐELA:
Kranjčevićeva 14, otvoreno: ponedjeljak 
- petak 10 - 13 i 17 - 20, subota 10 - 14,  
www.angelsmuseum.com
Izložba „Portret žene“ Mirjane Zajec Vulić, 
otvorena do 20.3.

GALErIJA ZLATI AJNGEL:
Gajeva 15, otvoreno: utorak - petak 18 - 
20, subota i nedjelja 10 - 12, ponedjeljak i 
praznik zatvoreno, www.ajngel.hr
Izložba „Oblikovanje prostora i oblikovanje u 
prostoru“, otvorena do 26.3.

GALErIJSKI CENTAr VArAžDIN:
Uska 7, otvoreno: 10 -13, www.gcv.hr
Izložba slika Gregora Pratnekara, otvorena 
do 30.3.

KErAMEIKON:
Galerija K10, Kukuljevićeva 10, otvoreno: 
utorak, srijeda i petak 18 - 20, subota i 
nedjelja 10 - 12, www.kerameikon.com, za 
posjet nazvati na: 091/1744000

GALErIJA rUKOTVOrINA OrEH:
Zagrebačka 3, otvoreno: ponedjeljak, 
utorak, srijeda i petak 16 - 19.30,  
četvrtak i subota 9 - 13

GrADSKA KNJIžNICA I ČITAONICA 
METEL OžEGOVIĆ:
Odjel za odrasle (Trg slobode 8a), Odjel 
za djecu (Augusta Cesarca 10), otvoreno: 
ponedjeljak - petak 7.30 - 19.30, subota 
7.30 - 13, Ogranak Banfica (Nikole 
Tesle 20), Odjel za mlade i Odjel strane 
literature (A. Cesarca 10), otvoreno: 
ponedjeljak - srijeda 13.30 - 19.30, 
četvrtak i petak 7.30 - 15, subota 7.30 - 13,  
www.knjiznica-vz.hr
Studijska čitaonica, predstavljanje knjige 
pjesama Ernesta Fišera „Doba nevremena“, 
19.00

KINO GALErIJA:
Gajeva 1, www.kino-galerija.hr
Igrani film „S one strane“, 19.30

CISOK:
Kukuljevićeva 12, radno vrijeme: ponedjeljak 
- petak 8 - 18, prijave za aktivnosti: 042/302-
179, cisok-varazdin@hzz.hr
Radionica „Kvalitetna prijava za posao“, 
11.00

BIVŠA SINAGOGA:
„Poezija u dvorištu“, 19.00

LUDBrEG

GrADSKA KNJIžNICA I ČITAONIOCA 
MLADEN KErSTNEr:
Trg Sv. Trojstva 19, otvoreno: ponedjeljak 
- petak 7.30 - 19.30, subota 7.30 - 12,  
www.knjiznica-ludbreg.hr

GALErIJA ZB ArT:
Petra Zrinskog 24, www.artum.hr

VArAžDINSKE TOPLICE

ZAVIČAJNI MUZEJ:
Trg slobode 16, Stari grad, otvoreno: 
ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak 9 - 14.30, 
utorak 9 - 16 , subota i nedjelja samo uz 
prethodnu najavu za grupe, www.zmvt.com.hr

NOVI MArOF

KULTUrNI CENTAr IVAN rABUZIN:
Antuna Mihanovića 3, radno vrijeme 7 - 15; 
radno vrijeme blagajne: ponedjeljak - petak 
10 - 12, tri dana prije programa i na dan 
programa 17 - 19, 

http://www.angelsmuseum.com
http://www.ajngel.hr
http://www.kerameikon.com
http://www.kerameikon.com
http://www.knjiznica-ludbreg.hr
http://www.artum.hr
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www.kulturni-centar.novi-marof.hr 
Koncert saksofonista i bubnjeva Kug-Sax-
Sippia, 20.00

GrADSKA KNJIžNICA I ČITAONICA:
Antuna Mihanovića 3, radno vrijeme: 
ponedjeljak - petak 7 - 19, subota 8 - 12,  
www.gknm.hr

IVANEC

GrADSKA KNJIžNICA I ČITAONICA 
GUSTAV KrKLEC:
Akademika Ladislava Šabana 3, otvoreno: 
ponedjeljak i četvrtak 13 - 19 sati, utorak, 
srijeda i petak 7 - 15, subota 8 - 12
Zatvorena do 20.3.

SrEDNJA ŠKOLA:
Velika scena, 7. Tjedan smijeha Kerekesh 
teatra, Kazalište Virovitica, „Kabaret kod 
veselih muškaraca“, 19.00

LEPOGLAVA

SPOrTSKA DVOrANA:
Velika scena, 7. Tjedan smijeha Kerekesh 
teatra, „Ljubaf“, 19.00

TrAKOŠĆAN

DVOrAC TrAKOŠĆAN:
Radno vrijeme: 9 – 16, 
www.trakoscan.hr

GOrNJI KNEGINEC

KINO: 
Cinestar - Lumini centar:
avantura, SF „Trilogija Različita: Odana“ 
17.00, 18.15, 20.45
biografija, drama, sportski „Utrka“ 16.00, 20.50
komedija, drama „Dječak“ 18.40
komedija „(Ne)profesionalac“ 20.15, 22.05
animirani „Zootropola“ 16.00, 18.00
drama, romansa „Brooklyn“ 19.00
komedija, drama, mjuzikl „Ave, Cezare!“ 21.55
biografija, drama „Dankinja“ 19.30
akcijski, avantura „Bogovi Egipta“ 21.15
animirani „Robinson Crusoe: Otkrijte pravu 
priču iza legende“ 17.00
akcijski, avantura, ZF „Deadpool“ 18.15, 20.30
animacija, avantura, komedija „Alvin i 
vjeverice: Velika alvintura“ 16.15
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