
ZAPISNIK          

 

16. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 17. lipnja 2020. s početkom u 10:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti, 
Vukelićeva ul. 4, Zagreb.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. emer. dr. sc. 
Nada Čikeš, prof. dr. sc. Damir Boras, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen 
Franz, doc. dr. sc. Martina Kolar-Billege, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Paula Pavletić, 
Petra Lojen.  

Ispričani: Krešimir Mustapić, mr. sc. Anđelka Bedrica. 

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 15. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 

2. Priprema redovite Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 
3. Priprema sljedećeg broja Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG 
4. Razno. 

Predsjednik Saveza, Mario Šafran  na početku je pozdravio članove Predsjedništva te potom 
dao riječ dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Tomislavu Josipu 
Mlinariću. 

Tomislav Josip Mlinarić  uvodno je pozdravio članove Predsjedništva Saveza iskazavši 
zadovoljstvo što se sjednica Predjedništva održava u prostorijama Fakulteta prometnih 
znanosti. Istaknuo je kako su na Fakultetu prometnih znanosti prepoznali važnost alumna 
kao važan segment budući oni predstavljaju neprocjenjiv kapital. Nadalje je napomenuo da 
su kroz Gospodarski savjet Fakulteta, koji čine tvrtke iz sektora prometa, logistike i 
aeronautike uspostavili suradnju s gospodarstvom i uključili gospodarstvo u sve segmente 
nastavne i istraživačke djelatnosti. Na kraju je svim članovima Predsjedništva poželio puno 
uspjeha u budućem radu.  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik s 15. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 26. veljače 2020. 
godine. 

Ad.2. Priprema redovite Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG  

U okviru ove točke Mario Šafran izvijestio je da su alumni aktivnosti u nekoliko posljednjih 
mjeseci značajno oslabile obzirom na okolnosti uzrokovane pojavom pandemije 
koronavirusa (COVID-19) te potresa koji je 22. ožujka zahvatio šire zagrebačko područje. 
Stoga je odgođeno i već najavljeno predavanje "Moja alumni priča“ gosta predavača Radwana 
Joukhadara. Budući da je riječ o specifičnoj akademskoj godini i smanjenim aktivnostima, 
Mario Šafran predložio je da se redovita Skupština Saveza ALUMNI UNIZG odradi 
elektroničkim putem u razdoblju od 15.-17. srpnja, dok će se točan termin naknadno odrediti. 
Rekao je da će materijali za Skupštinu biti unaprijed poslani te će članovi Saveza biti pozvani 
da pošalju dodatne priloge ukoliko žele o nečemu izvijesiti ili potaknuti raspravu o određenoj 
temi, što su članovi Predsjedništva podržali.  

Ad.3. Priprema sljedećeg broja Glasnika Saveza ALUMNI UNIZG 



Mario Šafran rekao je da, unatoč najavi, ali zbog već spomenutih okolnosti, 29. broj Glasnika 
Saveza neće izaći u lipnju, već je predložio da se izlazak novog broja planira za listopad ili 
studeni. Podsjetio je da su za spomenuti broj Glasnika već pripremljena dva priloga dobivena 
od udruga AMA SFZG i  AMCA-Paris, a ostale udruge biti će obaviještene da do kraja rujna 
pošalju svoje priloge za isti. Također je napomenuo da će Glasnik uključivati prilog o 
posljedicama potresa koji je zahvatio zagrebačko područje 22. ožujka 2020., a na prijedlog 
rektora Borasa, kontakti za izradu članka su prorektorica Mirjana Hruškar i dekan 
Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić.  

Nada Čikeš rekla je da će kao prilog za Glasnik napisati članak o projektu Alliance4Life . 
Naime, taj projekt predstavlja prvi "bottom-up" akcijski plan čiji je cilj rješavanje postojećih 
podjela u istraživanju zdravlja i inovacijama međusobnim umrežavanjem manje uspješnih 
zemalja. 

Mladen Franz predležio je da za rubriku In memoriam napiše prilog o akademiku Božidaru 
Liščiću, istaknutom hrvatskom znanstveniku i sveučilišnom profesoru na Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje.  

Mario Šafran pozdravio je rektora Damira Borasa koji se zbog drugih obveza naknadno 
priključio sjednici te mu zahvalio na dolasku i svesrdnoj podršci koju pruža radu Saveza. 

Damir Boras pozdravio je članove Predsjedništva i izvijestio da Sveučilište u Zagrebu 
priprema Strategiju za sljedeće razdoblje u koju namjerava uključiti i strategiju razvoja 
alumna, stoga je zamolio Predsjedništvo Saveza da do 29. lipnja pošalje draft smjernice razvoja 
alumni aktivnosti. Slijedom toga je Mario Šafran zamolio članove Predsjedništva da do 27. 
lipnja dostave svoje ideje i prijedloge smjernica koja će se potom razraditi i uobličiti u tekst 
priloga za Strategiju Sveučilišta u Zagrebu.  

Damir Boras nadalje je ponovio važnost i ulogu bivših studenata za razvoj i promicanje 
Sveučilišta u Zagrebu, pa je briga o okupljanju i povezivanju alumna kao i praćenja karijera 
istih od izuzetne važnosti za Sveučilište. Složio se da je potrebno pojačati vidljivost alumna 
na mrežnoj stranici Sveučilišta radi lakšeg pronalaska relevantnih informacija koje korisnici 
pretražuju. Stoga je zaključeno kako će se u dogovoru s „webmasterom“ sveučilišne stranice 
dr. sc. Mariom Koneckim dogovoriti postavljanje rubrike „Alumni“ na naslovnicu mrežne 
stranice Sveučilišta u Zagrebu.  

Također, rektor Boras se osvrnuo na posljedice potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. 
ožujka u kojem je Sveučilište u Zagrebu pretrpjelo velike štete, tako je šteta na zgradi 
Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Trg Republike Hrvatske 14, procijenjena na 108 milijuna 
kuna, pa smatra da se ne smije pristupiti samo popravcima tih zgrada, već i njihovoj temeljitoj 
obnovi. Također je napomenuo da je otvoren račun za obnovu i izgradnju Sveučilišta u 
Zagrebu na kojem su naši alumni već uplatili određen novčani iznos. 

Nada Čikeš složila se da je potrebno napraviti razvojnu strategiju istaknuvši da ista mora biti 
precizno napisana inače se sredstva neće odobriti. 

Mario Šafran istaknuo je da Fakultet prometnih znanosti trenutno glavni partner na tri 
projekta financiranih iz Europskog socijalnog fonda dok je jedan u fazi pripreme, o čemu će 
više izvijestiti nakon razgovora s rektorom. U taj projekt koji bi se također financirao iz 
Eruopskog socijalnog fonda ima namjeru uključiti Savez, tj. Predsjedništvo budući da se radi 
o temi traženja „izgubljenih“ studenata.  

Ad.4. Razno  

Ad.4.1. Alumni alias adresa 

Mario Šafran je prenio zaključke sastanka sa predstavnicima Sveučilišnoga računskoga 
centra (Srca) vezanih uz pripremu pilot projekta za izradu prototipa mobilne aplikacije za 
alumne i praćenje karijera. Uzevši u obzir da je izrada nove aplikacije kompleksna kao i 



činjenicu da Savez već raspolaže platformom koja mu omogućava komunikaciju sa 
alumnima, budući ima otvoren profil na poslovnoj društvenoj mreži LinkedIn, zaključeno je 
da će se daljnje aktivnosti usmjeriti ka toj platformi i istražiti mogućnosti koje ista može 
donijeti. Stoga su predstavnici Srca zamoljeni da istraže dodatne mogućnosti koje LinkedIn 
može pružiti, a vezane su uz načine pronalaska i jednostavnijeg umrežavanja alumna 
Sveučilišta u Zagrebu. Korištenjem svih mogućnosti koje LinkedIn, kao platforma pruža te 
boljim povezivanjem Saveza i Ureda za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu, Savez bi 
promptno mogao pružati zanimljiv sadržaj i na taj način izvještavati i održavati interakciju sa 
svojim alumnima, što i jest jedan od njegovih ciljeva. 

Paula Pavletić  potom je izvijestila članove Predsjedništa o održanom sastanku sa rektorom 
Borasom, vezanim između ostaloga i uz izazove sa kojima se susreće Savez prilikom 
odobravanja i dodjeljivanja alumni alias adresa. Budući da u aplikaciji stoji mnoštvo zahtjeva 
za alumni alias adresama koje nisu odobrene zbog toga što sastavnice nisu imenovale 
koordinatore kao i zbog otežane suradnje nekih fakultetskih referada, na sastanku je 
zaključeno da će se alumni adrese dodjeljivati bez prethodne provjere, temeljem čega se od 
tada tako i postupa. Potom je podsjetila da su korisnici do nedavno mogli samo primati 
elektroničke poruke na svoje alumni adrese, a nakon određenih upita i o mogućnostima 
slanja elektroničke pošte s alias alumni adresa, kolege iz Srca su poslali uputu za takvo 
postupanje. Praksa je međutim pokazala da su te upute u ovom trenutku za korisnike 
prekompleksne, što predstavlja dodatni izazov i traženje jednostavnijih opcija rješavanja 
spomenutog problema.  

 

Mario Šafran zahvalio je svima na sudjelovanju na ovoj sjednici i zaključio sjednicu u 12 sati.  

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


