
Adamićeva 10/IV., HR-51000 Rijeka 
T ++385 51 351616  F ++385 51 351646  E kabinet@pgz.hr; pgz.mediji@pgz.hr W www.pgz.hr 

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 
 

 KABINET ŽUPANA 
KLASA: 032-01/14-01/2 
URBROJ: 2170/1-01-02/1-14-110 
Rijeka, 30. travnja 2014. godine 
 
 MEDIJIMA 

-SVIMA- 
 

PREDMET: „Proljeće u Opatiji“ – predstavljanje umjetničkog školstva            
                     - PRIOPĆENJE, DOSTAVLJA SE - 
 
           Pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije, u subotu, 3. svibnja 2014., ispred 
opatijske Ville Angioline, od 9 do 14 sati, održat će se manifestacija pod nazivom "Proljeće u 
Opatiji", prva manifestacija u Hrvatskoj koja će okupiti umjetničke škole.  

Najavili su to na konferenciji za novinare ravnatelj Škole za primijenjenu umjetnost 
Damir Šegota, ravnateljica Ugostiteljske škole Sibila Roth, ravnatelj Glazbene škole "Ivan 
Matetić Ronjgov" Danijel Trinajstić i pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita 
Stilin koja je dodala da će na ovoj jedinstvenoj manifestaciji predstaviti i Škola suvremenog 
plesa Ane Maletić iz Zagreba. 

Projekt "Proljeće u Opatiji" pokrenut je s idejom da se okupi dio umjetničkog 
obrazovanja Hrvatske - likovnog, glazbenog i plesnog. Kroz četiri  škole koje sudjeluju u 
projektu predstavit ćemo javnosti djelovanje umjetničkog školstva,  pojasnio je Damir Šegota. 
Kako je i kuhanje umjetnost, u manifestaciju se uključuju i učenici Ugostiteljske škole Opatija 
i to pripremom bezalkoholnih koktela, slatkih i slanih jela. "Prilikom otvorenja naši učenici 
organizirat će domjenak na kojem ćemo pripremati koktele i sendviče", rekla je Roth. 
 Ravnatelj Glazbene škole Danijel Trinajstić rekao je da je manje važno što se ovaj tip 
manifestacije po prvi put održava u Hrvatskoj, već je bitnije ponuditi kvalitetan program. 
"Ponovno će Primorsko-goranska županija biti predvodnica koja će pokazati kako škole 
mogu zajednički napraviti kvalitetan projekt", rekao je Trinajstić. 
U glazbenom dijelu programa nastupit će gudački orkestar pod vodstvom profesora Maura 
Šestana. Na programu će biti glazba plesnog karaktera. 
 Primorsko-goranska županija je pokrovitelj manifestacije "Proljeće u Opatiji" i gotovo 
je u potpunosti financirala taj događaj. Ukupno će sudjelovati stotinjak učenika. 

Unaprijed zahvaljujemo na objavi. 
          

S poštovanjem,  
       

                                                                                           Voditeljica Kabineta Župana 
 

                                                                                     Ermina Duraj 
 
 
 
DOSTAVITI:                                 
1.NASLOVU 
2.ARHIVA, ovdje 
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