
ZAPISNIK 

4. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG - Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu, 
održane putem platforme Zoom u četvrtak, 10. veljače 2022. s početkom u 14 sati.  

Prisutni: prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik ALUMNI UNIZG Saveza, doc. dr. sc. Martina Kolar 
Billege, Krešimir Mustapić, prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, prof. dr. sc. Ana Borovečki, prof. dr. sc. Mirela 
Leskovac, Paula Pavletić i Petra Lojen.  

Ispričani: izv. prof. dr. sc. Ana Matin.  

Bilješku sastavila: Petra Lojen.  

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 Saveza;  
3. Priprema i provedba budućih aktivnosti Saveza; 
4. Ostalo.  

 

Ad.1.  

Predsjednik Saveza Mario Šafran  rekao je da je u materijalima za sjednicu dostavljen tekst prijedloga 
zapisnika 3. sjednice Predsjedništva Saveza ALUMNI UNIZG te je upitao ima li kakvih primjedbi ili 
sugestija na prijedlog istoga.  

Obzirom da nije bilo primjedbi, predsjednik Mario Šafran predlaže, a članovi Predsjedništva 
jednoglasno prihvaćaju zapisnik 3. sjednice Predsjedništva ALUMNI UNIZG Saveza održane 6. 
prosinca 2021. godine.  

 

Ad.2.  

U okviru ove točke Mario Šafran izvijestio je o provedenim aktivnostima Saveza realiziranim u 
razdoblju od posljednje sjednice Predsjedništva. Ciklus Moja/naša alumni priča uspješno je nastavljen 
pa je tako 16. prosinca 2021. Savez organizirao predavanje/razgovor pod nazivom Alumni kao snaga 
Sveučilišta - uspješna priča FKIT-a. Gosti razgovora bili su istaknuti alumni Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije koji su govorili o početcima i razvoju alumni aktivnosti na Sveučilištu u 
Zagrebu, brojnim alumni aktivnostima provedenima na FKIT-u te budućnosti i važnosti obostranog 
povezivanja i održavanja veza između Sveučilišta, odnosno fakulteta i alumna. Mario Šafran rekao je 
da je snimka razgovora dostupna na Youtube kanalu Sveučilišta u Zagrebu.  

Mario Šafran nadalje je podsjetio da je u prosincu 2021. izašao 30. broj Glasnika Saveza koji je objavljen 
na mrežnoj stranici Sveučilišta te je putem redovne pošte poslan sveučilišnim sastavnicama i 
udrugama. Rekao je da je 30. broj Glasnika preveden na engleski jezik, a u tijeku je priprema za tisak 
te engleske verzije kako bi Glasnik do početka ožujka bio tiskan.  

Mario Šafran izvijestio je da je Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta pokrenulo 
projekt Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu, skraćenoga naziva Vizbi.UNIZG, a u svrhu 
objedinjavanja svih sveučilišnih publikacija na jednom mjestu. U skladu s time, svi dosadašnji brojevi 
Glasnika Saveza prebačeni su na portal Vizbi.UNIZG. U raspravu se potom uključila Paula Pavletić  i 
istakla da je pristigla zamolba gospođe Tatijane Petrić, koordinatorice Središnjeg ureda za suradnju sa 



knjižnicama, da se svi do sada objavljeni Glasnici uklone sa mrežne stranice Sveučilišta, uz 
obrazloženje da su isti od sada dostupni na prije spomenutom portalu. Paula Pavletić istakla je da 
Savez razumije i podržava namjeru objedinjavanja sveučilišnih publikacija, ali istovremeno ne vidi 
razlog uklanjanja Glasnika sa podstranice Saveza, posebice uzevši u obzir da su na istoj Glasnici 
kronološki poredani i čitateljima lako dostupni.  

Mario Šafran nada se da će biti uvažena molba Saveza da Glasnici i ubuduće budu dostupni na 
mrežnoj podstranici Saveza, a sve u korist i dobrobit naših alumna i Sveučilišta u Zagrebu.  

Ad.3.  

Mario Šafran u okviru ove točke izvijestio je o budućim planiranim aktivnostima Saveza, pa je rekao 
da će 10. ožujka biti održano još jedno predavanje Alumni priča u kojem će istaknuti pojedinci/alumni 
Katoličko bogoslovnoga fakulteta prenijeti primjere dobre prakse i zajedništva koje su prožete kroz 
njihov poziv i filozofiju. Gosti razgovora biti će prof. dr. sc. Josip Šimunović, dekan Fakulteta, prof. dr. 
sc. Tonči Matulić, predsjednik Udruge DBS-KBF, a o prijedlogu trećeg gosta odlučiti će se kroz 
nekoliko dana. Predavanje će se održati u auli Sveučilišta u Zagrebu, a voditelj će biti gospodin Mislav 
Togonal.  

Mirela Leskovac  podržala je spomenutu inicijativu i istakla da u slučaju potrebe stoji na raspolaganju. 

Mario Šafran  potom se osvrnuo na dosad provedene sastanke i konzultacije vezane uz mogućnosti 
financiranja i korištenja sredstava iz EU fondova kojima bi se pokrili troškovi financiranja 
predviđenih alumni aktivnosti. U vezi s time, istaknuo je da će idući rok prijave za takve projekte biti 
na jesen kada bi Savez i sve potencijalno zainteresirane sastavnice/udruge mogle aplicirati za isti. 
Shodno tome, 5. 4., u sklopu obilježavanja 20 godina postojanja Alumni udruge Fakulteta prometnih 
znanosti-AMAC FSC biti će organizirana radionica na temu Mogućnosti financiranja alumni 
aktivnosti iz sredstava EU fondova koju bi održao gospodin Marin Fak, iz tvrtke EURECA consulting. 
Također, radionici bi se online priključili i kolege/alumni sa Sveučilišta Hasselt iz Belgije i Sveučilišta 
Michigan iz Amerike te prenijeli svoja iskustva vezana uz rad na projektima. Radionica će se održati 
na kampusu Borongaj, a na istu će biti pozvani dekani sastavnica i predsjednici udruga.  

Paula Pavletić podsjetila je da je Sveučilište u Zagrebu uključeno u mrežu UNICA, odnosno mrežu 
Sveučilišta iz glavnih gradova Europe, gdje je nedavno pokrenuta tema alumna pa je održan online 
sastanak na kojem su svoja iskustva i ideje razmijenili predstavnici sa 18 sveučilišta. Paula Pavletić 
istakla je da nakon provedene rasprave, može zaključiti da je Sveučilište u Zagrebu napredno u razvoju 
i provođenju alumni aktivnosti te vjeruje da će ovo biti dobra platforma za razmjenu iskustava i 
pronalaženja dobrih ideja.  

Ad.4.  

Mario Šafran u okviru ove točke izvijestio je članove Predsjedništva o izdacima Saveza nužnim za 
obavljanje redovnih aktivnosti Saveza tijekom akademske godine. Tako je podsjetio da Savez izdaje 
Glasnik dva puta godišnje i on uključuje sljedeće troškove: tisak (6000 kn bruto), grafičko oblikovanje 
i prijelom (1500 kn), prijevod na engleski jezik (7000 kn), tisak na engleski jezik (6000 kn), dok 
troškove pakiranja i slanja Glasnika financira Sveučilište u Zagrebu. Također, Savez ima izvjesne 
troškove vezane uz organizaciju predavanja Alumni priča koji uključuju trošak voditelja (4000 kn 
bruto), trošak snimanja i montaže (1500 kn) i trošak domjenka (3000 kn). Ukupni izdaci iznose 29 000 
kuna i oni rastu budući da Glasnik izlazi dva puta godišnje, a i predavanja Alumni priča organiziraju 
se minimalno dva puta godišnje. Mario Šafran istaknuo je da je Uprava Sveučilišta na čelu sa rektorom 
Borasom uvijek davala podršku alumni aktivnostima i spremno financirala dio dosadašnjih alumni 
aktivnosti, međutim unatoč tome smatra da je potrebno osmisliti godišnji plan izdataka. Spreman je 



sa budućim rektorom razgovarati o drugačijem modelu financiranja, modelu kojim bi se unaprijed 
odredio iznos za financiranje alumni aktivnosti.  

Mirela Leskovac kao jedan od načina povećanja prihoda Saveza, predložila je naplaćivanje članarina 
alumni društvima budući da Savez svojim radom potpomaže udruge i doprinosi svima. Mario Šafran  
rekao je da se o tom prijedlogu već raspravljalo, međutim većina alumni društava nema uspostavljen 
model naplaćivanja članarina svojim članovima, a i kod onih udruga koje naplaćuju članarine, uočeni 
su problemi oko naplaćivanja istih. Također je istaknuo da su svi oblici donacija mogući i dobrodošli.  

Krešo Mustapić  rekao je da izrada financijskog plana uključuje promišljanje o prihodima i rashodima 
te da je potrebno povećati prihode i smanjiti rashode kako bi Savez u financijskom smislu bio potpuno 
neovisan o Sveučilištu. Kao neke od načina povećanja prihoda spomenuo je uvođenje članarina, 
traženje permanentnih sponzorstava i donatora i organizaciju događanja na kojima se mogu prikupiti 
dodatna novčana sredstva. Također, potrebno je utvrditi koji su od trenutnih izdataka najmanje 
potrebni, pritom istaknuvši kako ne vidi potrebu da svi tekstovi iz Glasnika budu prevedeni na 
engleski jezik, budući isto predstavlja veliki financijski izdatak. Vezano uz prijevod Glasnika, 
podsjetio je na prijedlog sa 1. sjednice Predsjedništva o tome da tekstovi koje piše AMCA Paris budu 
prevedeni na francuski jezik, a tekstovi koje piše AMCA Toronto budu prevedeni na engleski jezik, 
dok bi svi ostali tekstovi izašli na hrvatskom jeziku. Smatra da alumni trebaju podržavati Sveučilište, 
a ne obratno.  

Mario Šafran  složio se da je potrebno razmišljati o smanjenju rashoda, pa u vezi s time predložio da 
engleska verzija Glasnika bude dostupna u elektroničkom obliku, čime bi se izbjegli troškovi tiska. Na 
pitanje Kreše Mustapića  o tome koliko je budžet Saveza, Mario Šafran  rekao je da budžet do sada nije 
bio unaprijed određen, već su se sredstva odobravala sporadično kada je postojala potreba za istima.  

Krešo Mustapić  istaknuo je da prilikom naplate članarina svojim članovima potrebno je uzeti u obzir 
da članovi moraju u tome imati dodanu vrijednost, odnosno određenu vrijednost moraju dobiti 
zauzvrat. Potom je podsjetio da je AMCA Toronto u proteklom razdoblju dodijelila 1 stipendiju, 
održano je predavanje gospodina Ivana Zvonimira Čička te je organiziran domjenak. Smatra da je 
članovima potrebno dati kvalitetu iz koje proizlazi financijska zarada.  

Mario Šafran vjeruje da će radionica koje će se održati 5.4. biti na tragu spomenutih prijedloga. Potom 
je zahvalio svima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 15 sati.  

 

 

Predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 

                                                                                                               prof. dr. sc. Mario Šafran 

 


