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Zaklada hrvatskog državnog zavjeta u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer 

organizirala je Zimsku školu 12. generacije Političke akademije Zaklade hrvatskog 

državnog zavjeta u Rovinju, 11.-13. siječnja 2019 godine, gdje su prisustvovali i 

predstavnici HDZ-a Varaždinske županije, Ivan Salopek i Tin Jurak. Pozdravnim 

govorom, polaznicima 12. generacije Političke akademije obratio se Srećko Prusina, 

ravnatelj Zakladne uprave Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, zaželivši im 

dobrodošlicu i uspješno pohađanje Zimske škole te je naglasio važnost političkog 

obrazovanja i evaluacije istog.  

 



 

 

U ime Zaklade Konrad Adenauer nazočne je pozdravio voditelj ureda u Zagrebu Holger 

Haibach. 

Zimska škola tradicionalni je seminar na kojem predavači i polaznici Političke 

akademije kroz niz interaktivnih predavanja i radionica zaokružuju stečena znanja 1. 

semestra te evaluiraju cjelokupni nastavni proces. 

Prvoga dana Zimske škole predavanje na temu evolucije Europske unije - od početka 

do danas, održao je prof. dr. sc. Mladen Puškarić sa Hrvatskog studija. 

Drugoga dana Zimske škole nizom zanimljivih predavanja polaznicima su približene 

teme vezane za demokršćanske vrijednosti, nastajanje zakona i međunarodnu 

sigurnost. U jutarnjem dijelu programa o politici i religiji te temeljima obitelji i 

suvremenim kontroverzama govorio je prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta. O temama vezanim za demokršćanske vrijednosti u politici i 

društvu te poveznicama morala i suvremenog društva govorio je prof. dr. sc. Danijel 

Labaš sa Hrvatskih studija. U poslijepodnevnom dijelu programa temu nomotehnike - 

kako nastaju zakoni sudionicima je prilbližio Karlo Ressler, savjetnik predsjednika 

Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. O temi Policy making - kako nastaju 



politike i međunarodnim sigurnosnim izazovima govorio je prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, 

dekan Veleučilišta VERN'. O međunarodnoj sigurnosti i izazovima govorio je doc. dr. 

sc. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova RH. Nakon predavanja održana je 

Panel diskusija u kojoj su sudjelovali doc. dr. sc. Davor Božinović, prof. dr. sc. Vlatko 

Cvrtila i Karlo Ressler. 

Trećega dana Zimske škole o važnosti i izazovima političke komunikacije te političkim 

govorima i nastupima polaznicima je govorila dr. sc. Nikolina Borčić s Veleučilišta 

VERN'. Predavanja na teme političke komunikacije i javnim nastupima u elektroničkim 

medijima održao je doc. dr. sc. Ivan Tanta s Veleučilišta VERN'. Radionice simulacije 

snimanja TV emisije i evaluaciju radionice na temu Rada s medijima održali su dr. sc. 

Zdravko Kedžo sa Svučilišta u Dubrovniku i doc. dr. sc. Ivan Tanta. 

Zimska škola završila je prezentacijom 23. broja Akademičara, tradicionalnog lista 

Političke akademije. 

 

 

 

 

Ovom prilikom se zahvaljujemo organizatorima na stečenom znanju i neponovljivom 

iskustvu, ali i saborskom zastupniku i županijskom predsjedniku HDZ-a Varaždinske 



županije Anđelku Stričaku te predsjedniku Gradskog vijeća i gradskom predsjedniku 

HDZ-a Grada Varaždina Damiru Habijanu na odabiru i povjerenju. 

 

 



 



 



 


