
ZAPISNIK 

4. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 31. siječnja 2018. s početkom u 14 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 
Kralja Zvonimira 8, Zagreb. 

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. emer. dr. sc. 
Nada Čikeš, mr. sc. Anđelka Bedrica, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, dr. sc. Martina Kolar 
Billege, Paula Pavletić, Petra Lojen. 

Ispričani: red. prof. art. Mladen Janjanin. 

Bilješku sastavile: Petra Lojen i Paula Pavletić 

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran i zahvalio svima na 
dolasku. Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG; 

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Organizacija predavanja „Kako pronaći i privući bivše studente u alumni 

organizacije“ 
4. Razno. 

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva Saveza jednoglasno 
prihvaćaju zapisnik s 3. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 20. 
prosinca 2017. 

Mario Šafran osvrnuo se na zanimljive i korisne ideje izrečene na posljednjoj sjednici 
Predsjedništva i zamolio članove Predsjedništva da u budućem vremenu kod predlaganja 
određenih ideja i aktivnosti predlagatelj provede predloženo ili da se za provedbu zaduži 
drugi član Predsjedništva ili neki drugi suradnik. Tako bi konkretna provedba predloženih 
ideja i aktivnosti bila jednostavnija budući da bi u realizaciji sudjelovao inicijator. 

Ad.2.  

Mario Šafran izvijestio je da je 29. siječnja u podlistu Jutarnjeg lista „Universitas“ objavljen 
tekst o djelovanju Saveza ALUMNI UNIZG kao i najava predavanja „Kako pronaći i privući 
bivše studente u alumni organizacije“ koje će se održati 8. veljače 2018. godine u auli 
Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuo je da je verzija teksta objavljenog u spomenutom časopisu u 
vidu naslova i podnaslova, odlukom urednika časopisa, malo izmijenjena u odnosu na 
poslano, međutim te sitne promjene nisu narušile prvobitnu ideju i nisu značajno utjecale na 
tekst. Također je izvijestio kako je, ususret predavanju, u suradnji sa Uredom za odnose s 
javnošću Sveučilišta u Zagrebu dao intervju koji je emitiran na Z1 televiziji u sklopu emisije 
Sveučilišni Zagreb. 

Predsjednik Saveza, prof. Šafran istaknuo je da bi bilo korisno kada bi se tekstovi vezani uz 
alumne i njihove aktivnosti češće objavljivali pa je predložio da se u budućem vremenu, na 
sastanku Predsjedništva, dogovore teme koje će članovi Predsjedništva obraditi i iznijeti 
mogućnosti koje mogu napraviti kako bi aktivnosti bolje zaživjele. Naglasio je također, da će 
u koordinaciji s Uredom za odnose s javnošću selektirati vijesti značajne za alumni teme i one 



najvažnije će u formi newslettera plasirati na ciljane adrese, a sve s ciljem evolucije 
komunikacije koja je u duhu današnjeg vremena.  

Prof. emer. dr. sc. Mladen Franz izvijestio je kako je početkom godine organiziran susret 
koji je okupio 80-ak inženjera strojarstva i brodogradnje koji su 1967. godine upisali FSB, pa 
ih je on kao predsjednik udruge AMAC-FSB upoznao sa aktivnostima te podijelio obrasce za 
upis u udrugu. Kao način povezivanja, naveo je i mrežu LinkedIn na kojoj postoji grupa bivših 
studenata Fakulteta strojarstva i brodogradnje kojoj se svi zainteresirani mogu pridružiti. 
Istaknuo je da problem predstavlja nepostojanje podataka o godinama kada su osobe 
diplomirale na tome fakultetu, iako su podaci o godini upisa na studij poznati.  

Ad.3. 

Mario Šafran ukratko se osvrnuo na nadolazeće predavanje i naglasio da je iz svoje udruge,  
AMAC-FSC, između ostalog pozvao i mlađe ljude baš zbog nužnosti buđenja svijesti o 
važnosti alumni djelovanja i među mlađom generacijom. Još jednom je zamolio članove 
Predsjedništva da animiraju i potaknu ljude da dođu na predavanje kako bi što više alumna, 
posebno aktivnih u udrugama, dobilo informacije vezano uz ostvarivanje kontakata s 
alumnima. Ponovio je da će uz njega kao moderatora, uvodnu riječ održati rektor Sveučilišta 
u Zagrebu, prof. Boras dok će samo predavanje održati izv. prof. dr. sc. Davor Lauc, tajnik 
alumni udruge Filozofskoga fakulteta. Prof. Lauc će govoriti o mogućnostima i alatima koji bi 
mogli pomoći pri traženju bivših studenata Sveučilišta u svrhu boljeg umrežavanja istih.   

Paula Pavletić rekla je da je obavijest o predavanju poslana prema alumni@unizg.hr 
adresama u čijim se bazama nalazi nešto manje od 300 adresa, kao i članovima Predsjedništva 
i dekanatima.  

Ad.4.1.  

Anđelka Bedrica osvrnula se na posljednju sjednicu Predsjedništva Saveza te pitala je li stigao 
odgovor Uprave Sveučilišta o radu Zaklade Sveučilišta u Zagrebu, na što joj je prof. Šafran 
odgovorio da odgovor još uvijek nije stigao.  

Nada Čikeš istaknula je da bi odgovor trebali dobiti obzirom da Zaklada ima svoje funkcije i 
između ostaloga bi trebala posredovati s alumnima.  

Mario Šafran zamolio je da se predloži konkretno pitanje, odnosno prijedlog vezano uz 
suradnju Saveza i alumna sa Zakladom kako bi se formulirao tekst upita prema Upravi 
Sveučilišta u Zagrebu kako bi se dopis mogao ponoviti. 

Anđelka Bedrica također, kao i prof. Čikeš smatra važnim dobivanje odgovora vezanog uz 
Zakladu kako bi se ista između ostaloga mogla promovirati.  

Paula Pavletić je predložila da se dogovori zajednički sastanak rektora Borasa sa prof. 
Šafranom, predsjednikom i prof. Čikeš, potpredsjednicom Saveza na kojem bi se raspravile 
mogućnosti suradnje sa Zakladom Sveučilišta u Zagrebu te raspravilo o mogućnostima 
povezivanja sa alumnima. 

Ad. 4.2. 

Paula Pavletić podsjetila je da je nakon posljednje sjednice Predsjedništva Saveza, u 
neformalnom dijelu razgovora, gospodin Davor Domijan, u ime AMCA-e Paris, predložio 



mogućnost održavanja sastanka u Parizu te je zamolila članove Predsjedništva da iznesu svoje 
mišljenje.  

Nada Čikeš istaknula je da bi se kroz izvjesno vrijeme sastanak mogao održati ali je potrebno 
unaprijed osmisliti jasne i konstruktivne ciljeve tog sastanka. Jedino se na takav način može 
doći do temeljite, kvalitetne i diplomatski napravljene suradnje. 

Zaključeno je kako će Paula Pavletić u ime Predsjedništva dalje kontaktirati AMCA Paris 
radi dogovora oko konkretnih aktivnosti vezano uz organizaciju mogućeg sastanka 
Predsjedništva u Parizu.  

Ad.4.3. 

Paula Pavletić je vezano uz buduće održavanje sjednica Predsjedništva zamolila prisutne 
članove da se izjasne žele li unaprijed definirati termin održavanja sjednica Predsjedništva, 
kao npr. zadnja srijeda u mjesecu ili će se na kraju svake sjednice definirati termin održavanja 
iduće sjednice. Članovi Predsjedništva složili su se i odlučili da će na kraju svake sjednice 
dogovoriti termin održavanja sljedeće sjednice. 

Mario Šafran je zaključio sjednicu u 15:30 sati, a sljedeća sjednica Predsjedništva Saveza 
zakazana je za srijedu, 21. ožujka 2018. godine u 14 h. 

 
 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 

 

 

 


