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U subotu, 31. kolovoza, varaždinski Špancirfest obišlo je Predsjedništvo Mladeži Hrvatske 

demokratske zajednice na čelu s predsjednikom Mladeži Ivanom Vidišem. Njega, 

potpredsjednika Mladeži i načelnika Općine Dubrava Tomislava Okrošu, glavnog tajnika 

Mladeži Matiju Žugeca, međunarodnog tajnika Mladeži Tomislava Leku, predsjednicu 

Mladeži HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije Juditu Emić i predsjednika Mladeži HDZ-a 

Istarske županije Paola Deltina po Varaždinu su proveli domaćini – Sven Bunta, 

predsjednik gradske Mladeži HDZ-a, Tin Jurak, predsjednik županijske Mladeži HDZ-a, 

Ivan Salopek, predsjednik Odbora za mlade HDZ-a Varaždinske županije i Anđelko 

Stričak, saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a u Varaždinskoj županiji. Posebno su 

ugostili člana Predsjedništva Mladeži HDZ-a i zastupnika u Europskom parlamentu Karla 

Resslera.

Uz obilazak Špancirfesta, u pratnji predsjednika Županijske skupštine Alena Runca obišli 

su i Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, gdje ih je proveo prorektor Sveučilišta 

Sjever Goran Kozina.



– Ovo je prvi posjet jednog eurozastupnika Sveučilištu, i to mladog eurozastupnika. Drago 

mi je da su mladi ljudi došli čuti informacije o tome kakve uvjete i mogućnosti njihovi 

vršnjaci imaju za studij na Sveučilištu Sjever. Ubrzano se razvijajući kao mlado sveučilište,

dosegli smo razinu da nudimo studentima ne samo smjerove koje tržište rada traži, već u 

nekim segmentima i najmoderniju opremu u Hrvatskoj koja prati kvalitetan nastavni proces

– istaknuo je Kozina.

Karlo Ressler, član Predsjedništva Mladeži HDZ-a i zastupnik u Europskom parlamentu 

rekao je kako je zadovoljan što će zapuštene zgrade koje je Sveučilište Sjever dobilo u 

svoje vlasništvo postati dio mladog i modernog Sveučilišta Sjever.

Predsjednik Mladeži HDZ-a Ivan Vidiš istaknuo je kako Sveučilište Sjever, kao jedno od 

osam hrvatskih javnih sveučilišta, ima stratešku ulogu u razvoju sjevera Hrvatske.

– Osim što Varaždin i Koprivnicu čini akademskim središtima, mladima iz četiri županije 

koje imaju oko 600 tisuća stanovnika, osigurava dostupnost relevantnih vještina i smjerova

obrazovanja za suvremeno tržište rada. Ohrabrujuća je činjenica da postoji velik interes za

upisivanje deficitarnih zanimanja, ali i za svih 26 smjerova koje Sveučilište izvodi. Kroz 

obilazak prostorija Sveučilista, uvjerili smo se kako Sveučilište studentima nudi 

najsuvremenije uvjete rada uz opremu i mentorstvo. S prorektorom smo se usuglasili kako 

je potrebno još snažnije jačati studentski standard, ulaganjem u studentsku infrastrukturu, 

socioekonomske i STEM stipendije, što će zasigurno potaknuti ostanak naših vršnjaka u 

njihovom rodnim gradovima i sredinama, u Varaždinskoj i drugim okolnim županijama 

sjevera domovine. Mladež je svjesna izazova s kojima se suočavaju studenti, jer mnogi od

nas još studiraju. Drago nam je da je u mandatu Vlade Andreja Plenkovića prepoznata 

važnost visokog obrazovanja i kvalitetnog studiranja: napravljen je značajan pomak i 

izjednačena su prava izvanrednih i redovitih studenata, povećan je prag za oporezivanje 

studentskog rada, podignuta je minimalna studentska satnica, a politika stipendiranja 

nikada nije bila izdašnija. Zadovoljni smo što smo imali priliku gostovati u Varaždinu, jer 

ovakvi posjeti pomažu nam upoznati se s izazovima drugih dijelova Hrvatske što će nam 

pomoći oblikovati naše buduće ciljeve za mlade – rekao je Vidiš.



Sven Bunta, predsjednik Mladeži HDZ-a Grada Varaždina i član Predsjedništva 

Županijskog odbora Mladeži HDZ-a Varaždinske županije, istaknuo je kako ni jedna Vlada 

nije ulagala u mlade kao aktualna Vlada premijera Andreja Plenkovića.

– Kako bi nadoknadili statistički manjak visokoobrazovanog stanovništva na sjeveru 

Republike Hrvatske u odnosu na ostale krajeve zemlje te kako bi namirili potrebe lokalnog 

gospodarstva i tržišta, 2015. godine je osnovano Sveučilište Sjever, na kojem trenutno 

studira 3800 studenata u 26 smjerova, a koji namiruju spomenute potrebe. Interes za 

studiranjem na Sveučilištu Sjever je iz godine u godinu sve veći, što dovodi do nedostatka 

prostora za kvalitetno izvođenje nastave. Kako bi se riješila ta problematika, Sveučilište 

Sjever je, zahvaljujući angažmanu Vlade premijera Andreja Plenkovića, u vlasništvo dobilo

prvu nekretninu u Varaždinu, dio bivše vojarne „Ivan V. Drašković“ u Optujskoj ulici – rekao

je Bunta.

Tin Jurak, predsjednik Mladeži HDZ-a u Varaždinskoj županiji, istaknuo je kako je gotovo 

petina stanovništva Varaždina upravo studentske populacije.

– Upravo je grad Varaždin, gledano po broju stanovnika, najstudentskiji grad u Hrvatskoj. 

Gotovo je svaki peti stanovnik – student. Tu se vidi značaj ulaganja u studentsku 

infrastrukturu i Sveučilište Sjever. Ulaganja u obrazovanje su ulaganja u budućnost, a 

smisao im je da motiviraju studente da uče, da se razvijaju i da budu, na temelju znanja 

koja će steći tijekom svog obrazovanja, konkurentni na tržištu rada u Hrvatskoj, u Europi i 

svijetu – rekao je Jurak.

Ivan Salopek, predsjednik Odbora za mlade HDZ-a Varaždinske županije podsjetio je da je

grad Varaždin kandidat za Europsku prijestolnicu mladih.

– Europska prijestolnica mladih je titula koju dodjeljuje Europski forum mladih od 2009. i to

na razdoblje od jedne godine. Kada bi Varaždin pobijedio u jakoj konkurenciji, otvorila bi 

mu se vrata prema Europi – veća međunarodna suradnja i veća međunarodna vidljivost. 

Upravo spomenuti segmenti doveli bi do ekonomskog razvoja grada što bi dovelo do još 

većih ulaganja u obrazovanje i znanost, a educirani mladi ljudi su najveće bogatstvo koje 

naša zajednica ima – rekao je Salopek.


















