
ZAPISNIK         -  

 

11. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u 
Zagrebu, održane 14. ožujka 2019. s početkom u 13:00 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, 
Kralja Zvonimira 8, Zagreb. 

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, mr. sc. Anđelka 
Bedrica, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, prof. emer. dr. sc. Mladen Franz, Paula Pavletić, Petra Lojen.  

Ispričani: Krešimir Mustapić, red. prof. art. Mladen Janjanin, doc. dr. sc. Martina Kolar-
Billege. 

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

2. Izvješće o provedenim aktivnostima; 
3. Najava alumni predavanja Borisa Vujčića i Dine Levačić; 
4. Primanje u Savez Alumni UNIZG Udruge diplomanata Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu; 
5. Razno.  

Mario Šafran je na početku sjednice srdačno pozdravio prisutne članove Predsjedništva te im 
zahvalio na dolasku.  

Ad.1. 

Predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva jednoglasno prihvaćaju 
zapisnik s 10. sjednice Predsjedništva Alumni UNIZG Saveza održane 15. studenoga 
2018. 

Ad.2. Izvješće o provedenim aktivnostima  

U okviru ove točke Mario Šafran napomenuo je da se Predsjedništvo posljednji put sastalo u 
prosincu prošle godine na „božićnoj“ sjednici koja je održana u prostoru AMAC FSB-a te je još 
jednom zahvalio prof. Mladenu Franzu na osiguranom prostoru.  

Zatim je izvijestio da je izašao novi, 27. broj Glasnika Saveza koji je objavljen na mrežnoj 
stranici Sveučilišta, te je distribuiran Newsletterom - elektroničkim putem na  
alumni@unizg.hr i ostale alumni adrese. Glasnik je uobičajeno putem redovne pošte poslan 
sveučilišnim sastavnicama i udrugama, a obavijest o istome objavljena je i na poslovnoj 
društvenoj mreži LinkedIn. Mario Šafran zahvalio je gostu-uredniku ovoga broja Glasnika 
prof. Hrvoju Brkiću, na uloženom trudu i angažmanu u pripremi ovoga broja.  

Mario Šafran izvijestio je o provedbi projekta dodjele e-adrese s jedinstvenom alumni 
domenom te podsjetio na Odluku Senata kojom se Savezu daje podrška za nastavkom 
provođenja pilot projekta dodjele elektroničkih adresa s jedinstvenom alumni domenom na 
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno, tom Senatskom odlukom daje se odobrenje 
Sveučilišnom računskom centru (Srce) da iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) i 
LDAP imenika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu preuzima službene elektroničke adrese 
studenata završnih godina studija radi informiranja studenata o mogućnosti korištenja 
adresa s jedinstvenom alumni domenom. Naime, da bi Srce smjelo preuzeti službene 
elektroničke adrese studenata završnih godina studija, potrebne su određene dozvole koje 
koordinatori svake sastavnice moraju odobriti, što je u određenoj mjeri usporilo ritam 
odvijanja projekta. Do sada je 18 od 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu poslalo tražena 
odobrenja, pa je Mario Šafran zamolio članove Predsjedništva da podsjete koordinatore na 
svojim sastavnicama da pošalju tražene dozvole kako bi se projekt mogao uspješno realizirati. 



Mario Šafran izvijestio je Predsjedništvo da će Savez, kao jedan od oblika promotivnih 
aktivnosti, izraditi privjeske za ključeve, koje će na određenim događanjima dijeliti 
članovima udruga i ostalim alumnima, a čiji će trošak izrade financirati Prometni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. Ovakav vid promocije smatra korisnim, uzevši u obzir da mnogi danas 
još uvijek ne raspoznaju značenje riječi alumni, a na ovakav način bi se isto pokušalo 
popularizirati. Mario Šafran rekao je da, ukoliko se pronađu sponzori, postoji mogućnost da 
se krene u izradu i drugih promotivnih artikala, kao primjerice promotivnih vrećica i sl. 

Ad 3. Najava alumni predavanja Borisa Vujčića i Dine Levačić 

Mario Šafran izvijestio je kako će se predavanje pod nazivom Naša alumni priča održati 19. 
ožujka 2019. u 15.30 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu. Na predavanju će izv. prof. dr. sc. Boris 
Vujčić, predsjednik udruge Alumni EFZG i guverner Hrvatske narodne banke i Dina Levačić, 
studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i daljinska plivačica, 
govoriti o svojim studentskim danima i povezanosti sa Sveučilištem kao i planovima za 
budućnost. Ovakva vrsta predavanja ima potencijal postati uobičajena aktivnost Saveza, u 
organizaciji Predsjedništva Saveza te će se i u budućnosti, ovisno o uspjehu prvoga 
predavanja, nastaviti s takvom vrstom promoviranja alumni djelatnosti Sveučilišta u 
Zagrebu. Obavijest o predavanju poslana je putem newslettera prema alumni@unizg.hr 
adresama u čijim se bazama nalazi nešto manje od 300 adresa, te članovima Predsjedništva i 
dekanatima. Također, ista je objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta kao i na poslovnoj 
društvenoj mreži LinkedIn.  Ujedno, u dogovoru s prorektorom Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Miljenkom Šimpragom, koji je urednik emisije „Sveučilišni Zagreb“ na televiziji Z1, 28. 
ožujka će biti emitirana emisija o alumnima Sveučilišta u Zagrebu. Gost te emisije biti će 
predsjednik Saveza Mario Šafran, a uoči predavanja snimit će se nekoliko priloga - razgovor s 
predsjednicima pojedinih alumni udruga te će se napraviti reportaža o samome predavanju. 
Zamolio je članove Predsjedništva da sugeriraju s kojim bi se predsjednicima udruga napravio 
kratki razgovor te je u konačnici dogovoreno da će se razgovor obaviti s rektorom Damirom 
Borasom, bivšom predsjednicom Saveza Helenom Jasnom Mencer, predsjednicima AMA-
FBF Anđelkom Bedrica, AMCA ERF-a Zrinjkom Stančić te predavačima - predsjednikom 
Hrvatske udruge alumnija EFZG Borisom Vujčićem i Dinom Levačić sa ERF-a.  Na kraju 
izlaganja Mario Šafran je zamolio članove Predsjedništva da proslijede poziv na predavanje 
prema svojim fakultetima i članovima udruga, a u svrhu okupljanja što većeg broja sudionika.  

Mladen Franz rekao je da je na mrežnim stranicama AMAC FSB-a kao i na LinkedIn-u već 
objavio poziv na predavanje. 

Ad.4. Primanje u Savez Alumni UNIZG Udruge diplomanata Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu  

Mario Šafran izvijestio je članove Predsjedništva da je Udruga diplomanata Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu ispunila sve uvjete za primanje u članstvo Saveza te da bi Savez trebao 
donijeti Odluku o primanju Udruge u isti. (možda nespretno rečeno) 

Članovi Predsjedništva konstatirali su da je nespretan naziv same Udruge, budući da je ovdje 
riječ o alumni udruzi, kojoj u samom nazivu stoji riječ „diplomanata“ što sugerira da su 
članovi još uvijek studenti, tj. nisu diplomirali.  

Zaključeno je da naziv još treba razmotriti te će se o primanju u Savez predmetne udruge 
raspravljati na sljedećoj sjednici.  

Ad.5. Razno 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

Mario Šafran zaključio je sjednicu u 14.30 sati.  

Prof. dr. sc. Mario Šafran 

Predsjednik Predsjedništva i 
Saveza ALUMNI UNIZG 


