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OKRUGLI STOL -  ZELENO KORMILO

Teme za raspravu:

• održivo pomorstvo i brodski promet

• nova rješenja plovila

• prilike za hrvatsku brodogradnju i industriju
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Voditelj okruglog stola:

Sudionici okruglog stola:

Mladen ILIČKOVIĆ
Hrvatska radiotelevizija
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
e-mail: mladen.ilickovic@hrt.hr

doc. dr. sc. Jakov BALETA
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet
Aleja narodnih heroja 3
44 000 Sisak
e-mail:baleta@simet.unizg.hr

Josip BILAVER
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14
10 000 Zagreb
e-mail: drzavni.tajnik.moreFEU@mmpi.hr

Dunja MAZZOCCO DRVAR, dipl. ing.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
e-mail: dunja.mazzoccodrvar@mingor.hr

Diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Danas radi na 
Hrvatskoj radioteleviziji kao novinar i urednik emisije ‘Eko zona’. Uz to, jedan je od osnivača portala ‘H-Alter’, a od 2014. 

godine piše blog ‘Zeleni rakurs’ i član je eko-tima HRT-a. Dobitnik je nekoliko uglednih nagrada, među kojima se ističu, 
nagrada REEP & Guardian Foundation za izvještavanje o obnovljivim izvorima energije (2007.), godišnjih nagrada ‘Ve-

lebitska degenija’ koje dodjeluje Zbor za okoliš Hrvatskog novinarskog društva (2010. i 2018.) i nagrade ‘Greenovation’ za 
praćenje zelenih tehnologija koju dodjeljuje Savez za energetiku Grada Zagreba (2011. godine).

Diplomirao je strojarstvo 2013. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i 
2016. doktorirao. U razdoblju 2013. - 2017. godine bio je asistent na FSB-u, a od 2017. radi na Metalurškom fakultetu 

u Sisku Sveučilišta u Zagrebu, gdje je danas docent na Zavodu za mehaničku metalurgiju i voditelj Laboratorija za 
toplotehniku i strojarstvo. Govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.

Rođen je 4. travnja 1986. godine. Diplomirao je 2010. godine na sveučilišnom studiju Organizacije i menadžmenta na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je 2014. upisao poslijediplomski specijalistički studij ‘Strateš-

ko Poduzetništvo’. Uz toga, završio je niz programa stručnog i političkog usavršavanja, između ostaloga i u Sjedinjenim 
Američkim Državama. Tijekom 2010. godine bio je pripravnik u tvrtki HUP, 2012. - 2014. direktor tvrtke Mediatus poslov-

no savjetovannje, 2013. - 2015. voditelj Ureda zastupnika u Europskom parlamentu i koordinator asistenata zastupnika 
u Europskom parlamentu, dok je 2015. izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, gdje je bio i potpredsjednik Odbora za 

europske poslove, član izaslanstva u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, zamjenik člana izaslanstva u Vijeću Europe i 
voditelj Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatske i Azarbajdžana. Od 2017. godine radi u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, gdje je najprije 
bio pomoćnik ministra, dok je danas državni tajnik za more i europske fondove. Govori engleski i njemački jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Diplomirana je meteorologinja. Polovicu dosadašnje karijere provela u Državnom hidrometeorološkom zavodu, ra-
deći u operativi i na razvoju metoda vremenske prognoze. Oduvijek govori i piše o vremenu i nevremenu, a u posljed-

njih desetak godina glas je borbe za zaustavljanje klimatskih promjena. Od veljače 2021. godine ravnateljica je Uprave 
za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, gdje zajedno s timom od tridesetak stručnjaka 

kroji politike i provodi aktivnosti za smanjenje čovjekovog štetnog utjecaja na klimu.
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David SOPTA, dipl. ing.
Jadrolinija 
Riva 16
51 000 Rijeka
e-mail: passdept_h@jadrolinija.hr

Tomislav URODA, dipl. ing., MBA
iCat d.o.o.
Našička ulica 8
10 000 Zagreb
e-mail: tomislav.uroda@icat.hr

doc. dr. sc. Luka VUKIĆ
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet
Ruđera Boškovića 37
21 000 Split
e-mail: luka.vukic@pfst.hr

Rođen je 18. lipnja 1970. godine u Rijeci, gdje je završio Gimnaziju ‘Andrija Mohorovičić’. Diplomirao je strojarstvo 
1994. godine na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Uz to, 1998. godine položio je stručni ispit za određene po-

slove u izgradnji objekata, a završio je i niz programa stručnog usavršavanja. U razdoblju 1994. - 1996. godine radio je 
u brodarskoj tvrtki Croatia Line iz Rijeke na, 1997. - 2002. u HEP Proizvodnji, u Proizvodnom području Hidroelektrane za-

pad, 2003. - 2004. u Euroherc osiguranju, dok je 2004. - 2006. godine bio pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova. U 
razdoblju 2007. - 2012. godine bio član Uprave tvrtke Croatia tehnički pregledi (iz sastava skupine Croatia osiguranje), 2013. 

- 2016. bio je regionalni menadžer, direktor prodaje i savjetnik Uprave Triglav osiguranja, a 2016. - 2017. direktor međunarodnih 
poslova tvrtke Real Grupa. Od 2017. godine je na dužnosti predsjednika Uprave Jadrolinije. Govori engleski, a služi se i talijanskim jezikom.

Diplomirao je brodogradnju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, završio program 
MBA na poslovnoj školi Bled School of Management u Bledu (Slovenija). Nakon diplomiranja najprije je bio vanjski 

suradnik FSB-a na projektima strukturnih analiza pomorskih objekata. Nakon toga, radio je organizacijske poslove u 
tvrtkama En2eco i Cronomar, a zatim je osnovao tvrtku iCat čiji je danas direktor. Profesionalne interese veže uz razvoj 

inovacija i inovativnih projekata, pomorske ‘zelene’ brodove i nove modele pomorskog prijevoza.

Rođen je 9. siječnja 1989. godine. Diplomirao je 2015. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a doktori-
rao 2019. na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2016. godine radi na PFST-u, gdje je najprije bio asistent, a 

od 2019. je docent na Zavodu za menadžment pomorskih tehnologija i ujedno voditelj studija Pomorski menadžment. 
Govori engleski, a služi se i talijanskim jezikom.


