Na temelju čl. 19. Statuta Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta, predsjednik g. Adriano
Friganović saziva Skupštinu kluba, održanu u četvrtak, 2. studenoga 2017. s početkom u
14.30

sati

na

Zdravstvenom

veleučilištu,

Mlinarska

cesta

38,

ZAPISNIK SKUPŠTINE ALUMNI KLUBA

Sjednici su nazočili slijedeći članovi:
 Adriano Friganović (predsjednik),
 Boris Ilić (dopredsjednik),
 Josip Knezić (tajnik),
 Ana Marija Hošnjak
 Snježana Schuster
 Tomislav Stanković
 Tanja Leontić
Ostali nazočni:
 Tihana Ćurković
 Snježana Čukljek

Predložen je i jednoglasno usvojen slijedeći dnevni red:
1. Izvješće o primopredaji dokumentacije prethodnog saziva
2. Stručno i financijsko izvješće
3. Izbor voditelja odjela strukovnih razreda
4. Izbor uredničkog tima mrežnih stranica
5. Financijski plan te plan rada za 2018. godinu
6. Razno
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Zagreb.

Budući da na zakazanom početku sjednice nije bilo više od 50% pristutnih članova Skupštine
sukladno odredbama Statuta pričekalo se 30 minuta te je sjednica nastavila radom sa
pristutnim članovima Skupštine. Na početku sjednice Skupština imenuje Borisa Ilića za
zapisničara i Anu Mariju Hošnjak za ovjerovitelja zapisnika.
Ad 1. Izvješće o primopredaji dokumentacije prethodnog saziva
Predsjednik Alumni kluba, g. Adriano Friganović izvijestio je Skupštinu o obavljenoj
primopredaji dokumentacije te pečata od prethodnog saziva vodstva Kluba. Članovi novog
Upravnog odbora ažurirani su u Registru udruga temeljem zapisnika izborne skupštine od 10.
srpnja 2017. godine te je u cijelosti obavljeno i usklađivanje Statuta s izmjenama Zakona o
udrugama.
Skupština jednoglasno prihvaća predmetno izvješće.
Ad 2. Stručno i financijsko izvješće
Naglašeno je kako su članovi Kluba te dekan Zdravstvenog veleučilišta, prof. dr. sc. Krešimir
Rotim obaviješteni o rezultatima izbora novog vodstva Kluba te kako je sklopljen Sporazum o
suradnji s tvrtkom Potomac d.o.o. (brend Croata) te Ugovor o financiranju sa Zdravstvenim
veleučilištom.
Istaknuto je također i kako je Alumni klub jedan od suorganizatora konferencije Futur-Z, te
kako je članstvu upućen poziv za iskazivanje interesa za mjesto voditelja strukovnih razreda
Kluba. Osim navedenog, u proteklom periodu organizirana su dva nagradna natječaja, u
kojima su članstvu dodijeljene majice Kluba te kotizacije za Futur-Z konferenciju.
Skupština jednoglasno prihvaća izvješće.

Ad 3. Izbor voditelja odjela strukovnih razreda
Interes za mjesto voditelja odjela strukovnih razreda Kluba iskazalo je osam (8) kandidata:
Snježana Schuster, Ana Marija Hošnjak, Tomislav Stanković, Tanja Leontić, Antonio Vahtarić,
Mateo Kosier, Vedrana Hertl te Antea Ćavar.
Na prijedlog predsjednika, dopredsjednika i tajnika , za voditelje odjela strukovnih razreda
jednoglasno su odabrani slijedeći kandidati:
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1. Snježana Schuster – fizioterapija
2. Ana Marija Hošnjak – sestrinstvo
3. Tomislav Stanković – radiološka tehnologija
4. Antea Ćavar – radna terapija
5. Tanja Leontić – medicinsko laboratorijska dijagnostika

Ad 4. Izbor uredničkog tima mrežnih stranica
Predsjednik kluba, g. Adriano Friganović te dopredsjednik g. Boris Ilić naglasili su važnost
redovitog izvještavanja članstva putem službenih kanala informiranja – društvenih mreža te
mrežnih stranica o događajima i aktivnostima Kluba te njegovih strukovnih razreda, kao i
periodične objave članaka vezanih uz problematiku pojedinih struka ili aktualnih
javnozdravstvenih tema. Slijedom navedenoga, na prijedlog Uprave kluba, Skupštini se na
glasovanje daje prijedlog za izbor Uredništva mrežnih stranica Alumni kluba:
1. Mateo Kosier
2. Vedrana Hertl
3. Antonio Vahtarić
Jednoglasnom odlukom Skupštine usvaja se navedeni prijedlog.
Osnovna zadaća uredništva bila bi poticati članstvo na slanje članaka vezanih uz aktivnosti u
kojima sudjeluju, periodična samostalna izrada članaka i intervjua o pojedinim članovima koji
su uspješno ostvarili vlastite karijere te izrada članaka o aktualnoj problematici pojedinih
struka koje se obrazuju na Zdravstvenom veleučilištu, kao i aktualnih javnozdravstvenih tema
u obliku prihvatljivom široj javnosti. Navedene aktivnosti uredništvo bi obavljalo periodično,
sukladno raspoloživom vremenu.
Ad 5. Financijski plan te plan rada za 2018.
U narednoj kalendarskoj godini, Alumni klub za cilj ima održati minimalno šest stručnih
aktivnosti, odnosno svaki strukovni razred po jednu aktivnost svaka dva mjeseca te
suorganizacija kongresa sukladno mogućnostima.
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Naglašena je i potreba nastavka provedbe aktivnosti vezanih uz povećanje broja članova.
Slijedom navedenoga, dekanu Veleučilišta biti će upućena molba za postavljanjem štanda
Kluba na godišnjoj Svečanoj promociji studenata, gdje bi volonteri Kluba zainteresiranim
bivšim studentima nudili mogućnost učlanjenja u Klub.
Potvrđena je ujedno i namjera nastavka dijeljenja letaka Kluba u tajništvu Veleučilišta, svim
studentima koji se jave nakon uspješno obavljenog završnog/diplomskog ispita.
Osim navedenog, kroz 2018. godinu planirana je izrada novih promotivnih materijala Kluba
(majice, kemijske olovke), nastavak organizacije nagradnih natječaja, potpisivanje sporazuma
o suradnji s novim partnerima, produženje ugovora s Veleučilištom, sudjelovanje na Danima
karijera na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te druge aktivnosti.

Ad 6. Ostalo
Na prijedlog Uprave kluba, a sukladno čl. 9. Statuta i zaprimljenoj pristupnici za članstvo, na
glasanje se daje prijedlog za izbora potpomažućeg člana Kluba:
1. Dr. sc. Gordana Grozdek Čovčić
Jednoglasnom odlukom Skupštine usvaja se navedeni prijedlog.

Sjednica je završena u 16.00 sati.

Zapisnik vodio:
Boris Ilić, dipl. med. techn
dopredsjednik AKZVU
Ovjerovitelj zapisnika:
Ana Marija Hošnjak, dipl. med. techn.

Adriano Friganović, dipl. med. techn.
predsjednik AKZVU
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