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Danas u Hrvatskoj - 'Narod odlučuje' predaje Saboru
zahtjev za raspisivanje referenduma
Najavljujemo najvažnija događanja u Hrvatskoj za srijedu, 13. lipnja:
ZAGREB – Međunarodnu konferenciju “Investicije u Hrvatskoj: Potencijali i Realnost” organiziraju Udruženje stranih ulagača u
Hrvatskoj i Deloitte Hrvatska. Konferencija će, ističu organizatori, ugostiti domaće i međunarodne stručnjake s relevantnim
iskustvom na području pravnog i poreznog sustava te njihova direktnog utjecaja na investicije (9,30 sati, Hotel Westin, Ul. Izidora
Kršnjavog 1).
ZAGREB – Na sjednici skupštine Hrvatske gospodarske komore (HGK) biti će uz ostalo predstavljeno izvješće o poslovanju
HGK za 2017., prijedlog plana o izmjenama i dopunama plana gospodarenja nekretninama HGK itd. (12,00 sati, HGK,
Rooseveltov trg 2).
ZAGREB – Hrvatski sabor zasjedanje nastavlja raspravom o Prijedloga zakona o lovstvu nakon kojeg slijedi i Izvješće pučke
pravobraniteljice za prošlu godinu. U izvješću je, u odnosu na postupanja tijela javne vlasti u svim područjima zaštite ljudskih prava i
sloboda, predložena 231 preporuka, Vlada se u svom mišljenju konstruktivno očitovala o 109 preporuka, od kojih je 55 prihvatila,
ali se na više od polovice njih nije se očitovala (9,30 sati, Trg sv. Marka 6).
KRAPINA – U povodu završetka školske godine ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak obići će krapinsku Srednju
školu (10 sati, Šetalište hrvatskoga narodnog preporoda 6, Krapina). Srednja škola Krapina uvela je novi razred CNC operatera
na zahtjev gospodarstvenika, a za modernizaciju strukovnih kurikuluma i razvoj fakultativnih programa u STEM području škola je iz
EU fondova osigurala gotovo tri milijuna kuna. U pratnji ministrice tijekom posjeta bit će ravnatelj Škole Ivica Rozijan, pomoćnik
ministrice Vlado Prskalo, saborska zastupnica Marija Puh te predstavnici Krapinsko-zagorske županije – zamjenica župana za
društvene djelatnosti Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek i zamjenik župana za gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije
Anđelko Ferek Jambrek te krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
ZAGREB – Konferencija za medije Matice hrvatskih sindikata o temi: “Osvrt na demografske mjere predsjednice Republike
Hrvatske” (11,30 sati u Zgradi sindikata, Ulica Florijana Andrašeca 18A, . kat, dvorana Orion) na kojoj će govoriti predsjednik
MHS-a Vilim Ribić.
ZAGREB – Inicijativa Narod odlučuje predat će Hrvatskome saboru Zahtjev za raspisivanje referenduma za pravedniji izborni
sustav. Njezini članovi će se okupiti u povorku ispred kule Lotrščak (u 12 sati) i uputiti na Markov trg, gdje će govoriti predstavnici
Organizacijskog odbora. Ulazak koordinatora s knjigama potpisa u Sabor predviđen je u 12.45 sati, a u 13 sati Organizacijski
odbor predat će Zahtjev predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Izjave za medije su predviđene tijekom trajanja programa te
u zgradi Hrvatskoga sabora nakon predaje Zahtjeva za raspisivanje referenduma za pravedniji izborni sustav.
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ZAGREB – Predstavici HAK-a i tvrtke Odina Asistencija predstavit će na konferrenciji za novinare projekt “Sigurno kroz
Hrvatsku“, koji su razvili za pomoć inozemnim gostima u slučaju prometne nesreće ili kvara. (10,30 sati, HAK, Avenija Dubrovnik
44). Riječ je o spajanju usluga pomoći na cesti i pomoći u naknadi štete iz prometne nezgode u jedinstveni paket usluga namijenjen
isključivo turistima.
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