
Tribina HDZ-a o budućnosti varaždinskog obrtništva! 

 

U četvrtak 12. ožujka u organizaciji Gradskog odbora HDZ-a Grada Varaždina, održala se 

javna tribina na temu "Obrtništvo u Varaždinu – simbol ili perspektiva?", na kojoj su uz 

Damira Habijana, predsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždina i predsjednika Gradske 

organizacije HDZ-a Grada Varaždina, sudjelovali Ana Mandac, pomoćnica ministrice u 

Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Mario Milak, predsjednik Obrtničke komore 

Varaždinske županije, Boris Kos, predsjednik Udruženja hrvatskih obrtnika te Branka Šaško, 

v.d. predstojnice HZZ Regionalni ured Varaždin. 

Obrtništvo u Varaždinu ima dugu tradiciju. Iako su dosad bili, i još uvijek jesu suočeni s 

brojnim problemima, obrtnici se ne predaju. Sudjelovajući na tribini pomoćnica ministrice 

Ana Mandac ističe da im Vlada svojim mjerama kontinuirano potpomaže te da su razlike u 

potporama koje obrtnici mogu dobiti nemjerljive s onima do prije nekoliko godina. 

Na tribini je istaknuto da sa 31.12.2017 u Varaždinu posluje 35 obrtnika manje nego 2014. 

godine. Trenutno, u Varaždinu posluje 1366 obrtnika, a zanimljivo je napomenuti kako svi 

obrtnici bilježe porast osim graditeljstva. 

- Što se tiče grada Varaždina, već nekoliko godina postoji poduzetnički fond preko kojeg se 

dodjeljuju sredstva poduzetnicima, ali i obrtnicima, ali bi se ubuduće trebalo razmisliti o 

nekim drugim načinima financiranja, odnosno da manje obrtnika i poduzetnika dobije više 

financijskih sredstava – objasnio je Habijan. 

 

Svi su se složili da je potrebno povezivanje svih faktora iz područja obrtništva, turizma, 

kulture i trgovine kako bi se vratio život u centar grada. Također je potrebno poraditi na 

kreiranju autohtonog varaždinskog suvenira, naglašava Habijan. Mario Milak spomenuo je 

brojne aktivnosti Obrtničke komore u svrhu promocije obrtničkih zanimanja dok je Branka 

Šaško potvrdila da su strukovna zanimanja deficitarna i vrlo tražena na tržištu rada. 

Tribini su prisustvovali brojni varaždinski obrtnici te saborski zastupnici Anđelko Stričak i 

Josip Križanić, kao i novi pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo i sigurnost hrane, 

Damir Tuđan. 

 



 



 





 


