Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci sudjelovao na 20. Obrtničkom
i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije i Okruglom stolu: „Strukovno
obrazovanje i cjeloživotno učenje u skladu s potrebama gospodarstva“
U petak 10. studenoga 2017. u Križevcima je svečano otvorena najveća županijska
manifestacija posvećena promociji obrtništva i gospodarstva – jubilarni 20. Obrtnički i
gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije.
Sajam se održao u sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima od 10. do
12. studenoga, a ove godine svoje proizvode i usluge predstavilo je 216 izlagača iz Hrvatske i
inozemstva na 1.700 m2 unutarnjeg i 2.500 m2 vanjskog prostora.
Dobrodošlicu gostima i izlagačima poželio je župan Darko Koren, ujedno i predsjednik
Organizacijskog odbora Sajma, uputivši zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u
organizaciji, a posebno domaćinu Gradu Križevcima, Obrtničkoj komori Koprivničkokriževačke županije, partneru manifestacije Šibensko-kninskoj županiji te pokrovitelju
Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
O gospodarstvu Grada Križevaca govorio je gradonačelnik Mario Rajn, naglasivši kako je
važno poslati poruku optimizma i zalaganja za jasne odluke u obrazovanju i gospodarstvu.
Sajam je službeno otvorenim proglasio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir
Majdak, ujedno i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića,
najavivši veliku reformu koja objedinjuje nekoliko zakona, poput Zakona o poljoprivrednom
zemljištu i Zakona o trgovačkoj praksi.
Nakon otvorenja, održan je tradicionalni izbor najstražarice Križevačke djevojačke straže, a
ove je godine najboljom proglašena Ana Tomašegović . Na kraju svečanosti otvorenja održan
je program krštenja mošta po Križevačkim štatutima, u kojemu je gostovao i župan Šibenskokninske županije Goran Pauk.
Područni ured Križevci sudjelovao je na Sajmu i prezentirao usluge HZZ-a s naglaskom na
paket mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“.
Tema ovogodišnjeg Sajma bila je strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te je na tu temu
11. studenoga 2017. godine organiziran Okrugli stol: „Strukovno obrazovanje i cjeloživotno
učenje u skladu s potrebama gospodarstva“, koji su organizirali Obrtnička komora Koprivničkokriževačke županije, HGK Županijska komora Koprivnica i Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Križevci.
Na Okruglom stolu ispred Područnog ureda Križevci sudjelovala je Vesna Kuterovac, v.d.
predstojnice. Okrugli stol okupio je ravnatelje strukovnih škola, poduzetnike i ostale
zainteresirane, a dobrodošlicu im je, kao domaćin, poželio gradonačelnik Križevaca Mario
Rajn, naglasivši kako je to doprinos rješavanju problema nedostatka kvalificirane radne snage.
Zamjenik župana Ratimir Ljubić dodao je kako Županija radi na rješavanju tog problema te
kako će inicirati radni sastanak na temu upisa i usklađivanja potreba gospodarstva i upisnih
kvota, kao i na temu uvođenja novih zanimanja. Vesna Kuterovac predstavila je stanje na
tržištu rada Koprivničko-križevačke županije i mjere aktivne politike zapošljavanja s posebnim
naglaskom na mjere vezane uz obrazovanje nezaposlenih osoba koje provodi Zavod s ciljem
usklađivanja ponude i potražnje. Posebnu pozornost posvetila je mjeri osposobljavanja na
radnom mjestu.

