
ZAPISNIK 

 

18. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane putem platforme Microsoft Teams u četvrtak, 11. veljače 2021. s početkom 
u 18:00 sati.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, prof. emer. dr. sc. 
Nada Čikeš, Krešimir Mustapić, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, doc. 
dr. sc. Martina Kolar-Billege, Paula Pavletić, Lamia Barbier-Ruzdic, Petra Lojen.  

Ispričani: mr. sc. Anđelka Bedrica. 

Bilješku sastavile: Petra Lojen i Paula Pavletić 

Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG Mario Šafran i pozdravio prisutne 
članove Predsjedništva. Predsjednik predlaže, a prisutni jednoglasno prihvaćaju sljedeći 
dnevni red:  

1. Prihvaćanje zapisnika 17. sjednice Predsjedništva društava bivših studenata 
Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG 

2. Nastavak ciklusa „Moja alumni priča“ 
3. Priprema Izborne Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 
4. Razno. 

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran rekao je da je u materijalima za 18. sjednicu Predsjednišva Saveza, 
svim članovima Predsjedništva poslan prijedlog zapisnika 17. sjednice Predsjedništva Alumni 
UNIZG Saveza te je upitao ima li primjedbi na zapisnik. Krešo Mustapić zamolio je da se pod 
točkom 4. Razno, zapisnika 17. sjednice Predsjedništva, izmijeni podatak vezano uz donaciju  
AMCA-e Toronto budući da je donacija uplaćena Hrvatskom Crvenom križu koji će 
preusmjeriti sredstva onima koji su na bilo koji način pogođeni potresom.  

Obzirom da drugih primjedbi nije bilo, predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi 
Predsjedništva (jednoglasno) prihvaćaju zapisnik s 17. sjednice Predsjedništva Alumni 
UNIZG Saveza održane 19. siječnja 2021. godine.  

Ad.2. Nastavak ciklusa „Moja alumni priča“  

Mario Šafran u okviru ove točke rekao je da su temeljem prijedloga i dogovora sa posljednje 
sjednice Predsjedništva obavljeni razgovori sa potencijalnim gostima predavačima za sljedeće 
predavanje ciklusa „Moja alumni priča“. Tako je prof. Nada Čikeš kontatirala prof. Brunu 
Baršića, a posredstvom dekana prof. Stjepana Lakušića kontaktiran je i prof. Josip Atalić, koji 
je također pristao biti sudionikom alumni priče. Obzirom da je predloženo da u predavanju 
sudjeluje predstavnik Učiteljskog fakulteta budući da je zgrada Odsjeka u Petrinji također 
pogođena potresom, u raspravu se uključila i Martina Kolar-Billege  podsjetivši kako je na 
posljednjoj sjednici za panelistu predložila prof. Antu Bežena sa Učiteljskoga fakulteta, koji 
nažalost nije u mogućnosti odazvati se pozivu. Stoga je Martina Kolar-Billege predložila da 
osobno bude jedan od panelista koji će prikazati aktivnosti Učiteljskog fakulteta kao i sve ono 
što se u obrazovanju i u volonterskom aspektu u posljednje vrijeme događalo. Članovi 
Predsjedništva jedoglasno su podržali prijedlog da Martina Kolar-Billege bude jedan od 
panelista predavanja „Moja alumni priča“.  

Mario Šafran rekao je da će se predavanje održati i snimati u auli Sveučilišta u Zagrebu bez 
publike, a tehnički će ga izvršiti kolege sa Fakulteta prometnih znanosti. Za snimanje 



predlaže 1., 4., ili 5. ožujka., dok će se točan datum snimanja razgovora utvrditi nakon 
konzultacija, ovisno o slobodnom vremenu gostiju predavača i voditelja Mislava Togonala. 

Paula Pavletić  je dodala kako je dogovoreno da nema live streaming predavanja već će se 
razgovor snimiti i objaviti u sklopu održavanja 2. Dana karijera Sveučilišta u Zagrebu. 
Također, snimanje će biti održano bez auditorija zbog epidemioloških razloga i poštivanja 
svih propisanih mjera.  

Krešo Mustapić smatra da bi veću pažnju javnosti predavanje dobilo kada bi se prenosilo 
uživo i to u poslijepodnevnim satima, budući bi tako veći broj zainteresirane publike mogao 
ispratiti i pogledati isto.  

Mario Šafran složio se sa navedenim istaknuvši kako organizacija prijenosa uživo zahtjeva 
profesionalne osobe i opremu koja je financijski zahtjevnija, a u trenutnim uvjetima Savez se 
snalazi sa mogućnostima koje ima na raspolaganju.  

Mladen Franz upitao je može li se predavanje prenositi putem Teamsa, kako bi ostali 
zainteresirani mogli pratiti, na što je Mario Šafran rekao da nije siguran koliko je to moguće 
izvesti, budući je prostor gdje se snima razgovor poprilično velik pa bi u tom slučaju kvaliteta 
slike i zvuka bila upitna. Također je rekao da će svi članovi Predsjedništva dobiti poziv na 
predavanje te će razgovor moći pratiti uživo, poštujući sve epidemiološke mjere.  

Mario Šafran nadalje je izvijestio da je 29. broj Glasnika preveden na engleski jezik te će 
nakon još jednog pregleda biti spreman za tisak, na što se uključio Krešo Mustapić rekavši da 
će kolege iz AMCA-a Toronto do kraja tjedna pregledati tekstove i dostaviti eventualne 
korekcije.  

Ad.3. Priprema Izborne Skupštine Saveza ALUMNI UNIZG 

Mario Šafran u okviru ove točke podsjetio je da je na posljednjoj sjednici Predsjedništva 
zamolio članove da razmisle o daljnjim prijedlozima aktivnosti za sljedeće 4 godine, kao i da 
razmisle o potencijalnim lauretaima za koje smatraju da su zavrijedili neko od priznanja koje 
su se uobičajeno dodjeljivali istaknutim alumnima na Izbornoj skupšitni. Paula Pavletić 
podsjetila je da postoje 3 razine nagrada – medalja, plaketa i priznanje, za promicanje alumni 
filozofije na Sveučilištu u Zagrebu.  

Hrvoje Brkić je spomenuo istaknutu alumnu koja je trenutno medijski eksponirana vezano 
uz distribuciju cjepiva protiv korone, na što je Mladen Franz upozorio kako predloženici za 
priznanja moraju biti povezani sa zaslugama u provođenju alumni aktivnosti na Sveučilištu 
u Zagrebu.  

Martina Kolar-Billege predložila je da se zahvalnice dodijele osobama koje su sudjelovale u 
ciklusu predavanja „Moja alumni priča“, na što se uključio Krešo Mustapić istaknuvši da bi 
zahvalnice trebale biti ipak dodjeljivane za neki značajniji rad i djelovanje pojedinaca.  

Mario Šafran zahvalio je na prijedlozima istaknuvši kako u ovom trenutku ne postoji 
konkretan prijedlog, ali predlaže da ova tema ostane otvorena ukoliko se u međuvremenu 
pojavi neki drugi prijedlog. Također, najavio je da će za sljedeću sjednicu Predsjedništva 
pripremiti koncept planiranih aktivnosti za sljedeće četiri godine, koji će potom izložiti i 
prezentirati Predsjedništvu. Potom je pozdravio i dao riječ gospođi Lamiji Barbier-Ruzdic 
koja se priključila sjednici.  

Lamia Barbier-Ruzdic  pozdravila je okupljene izvijestivši kako su aktivnosti AMCA-e Paris 
u posljednje vrijeme oslabljene, obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom. Nastoje 
aktivirati članstvo pa organiziraju webinare kojima žele skrenuti pažnju na događanja u 
Petrinji koja su uzrokovana potresom te na taj način prikupiti sredstva i pomoći potrebitima 
na tom području.  



Ad.4. Razno 

Krešo Mustapić u okviru ove točke predložio je sponzoriranje izvrsnih studenata na način da 
se pronađu imućniji pojedinci ili tvrtke koje će biti motivirane ponuditi npr. godišnje 
stipendije studentima. Smatra da bi Savez trebao napraviti konkretan potez i pomoći kod 
traženja i privlačenja osoba koje bi bile zainteresirane donirati određena sredstva kojima bi 
stipendirali studente.  

Paula Pavletić  podsjetila je da Savez nema vlastiti račun te bi se kod daljnih aktivnosti koje 
se odnose na prikupljanje financijskih sredstava, trebala tražiti podrška Rektorata. Takva 
aktivnost bi se eventualno mogla ostvariti na način da Savez bude poveznica između 
studenata i gospodarstvenika.  

Nada Čikeš složila se sa iznesenim prijedlogom pritom istaknuvši da je potrebno zastupati i 
sve oblike mentorstva na čemu aktivno radi. 

Mario Šafran zahvalio je na komentarima, a vezano uz ideju sponzoriranja, smatra da je o 
tome potrebno dodatno razgovarati i napraviti ozbiljan koncept, te kada bi se krenulo u 
realizacije iste, svaki član Predsjedništva trebao bi si dati u zadatak pronaći osobu i/ili tvrtku 
koja će biti spremna donirati određena sredstva. 

Mario Šafran zahvalio je svima na sudjelovanju na ovoj sjednici i zaključio sjednicu u 19 sati.  

 

 

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


