
Z A P I S N I K 
sastanka Povjerenstva za izbor vizualnog identiteta Alumni mreže UNIRI 

 
održanog 20. svibnja 2021. u 10,15 sati online putem platforme Microsoft Teams 

 

 
 

Nazočni: doc. art. Marko Koržinek, Elvis Krstulović, viši umjetnički suradnik, Nina Licul, 
asistentica, studentica Ivana Babić 

 

Na natječaj je pristiglo 8 prijedloga kandidata sa potpunom dokumentacijom. 
 

• Povjerenstvo je na sastanku donijelo jednoglasnu odluku o najboljem prijedlogu logotipa za 
Alumni mrežu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: ALUMNI UNIRI; Mreža), u svrhu upotrebe 
na svim on-line i off-line promidžbenim materijalima (memorandum, plakati, letci, brošure, 

monografije, internetska stranica i dr.).  

 
Prema mišljenju Povjerenstva najbolje rješenje je  

 

pod oznakom A1 

 
 
 

 

• Obrazloženje:  
Povjerenstvo se u odluci vodilo smjernicama za izbor logotipa, koje su bile propisane 

Natječajem za izradu prijedloga rješenja logotipa i vizualnog identiteta Alumni mreže 
Sveučilišta u Rijeci:  

 
1. Idejno rješenje mora sadržavati riječ „ALUMNI“ te logotip (znak) i grb Sveučilišta u 

Rijeci sukladno knjizi standarda UNIRI. 
2. Prepoznatljivost i originalnost. 
3. Kreativan, jedinstven i jednostavan, te da prati suvremene trendove u dizajnu. 

4. Mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja. 
5. Idejno rješenje mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti upotrebu 

logotipa u razne svrhe. 

6. Idejno rješenje mora pratiti i omogućiti implementaciju postojećih logotipa Sveučilišta 

u Rijeci i njegovih sastavnica te poštivati njihove tradicijske vrijednosti. 
 

Odabrano rješenje je u najvećoj mjeri na kvalitetan i komunikacijski jasan način odgovorilo na 
većinu smjernica postavljenih u raspisu natječaja. U odnosu na druge prijedloge, ovo je 
rješenje pokazalo i najveću dozu profesionalnosti razvidnu kroz priloženi prijedlog knjige 
standarda. Nezavisno od rada stručnog povjerenstva, provedeno je i glasovanje predstavnika 

institucijskih članova ALUMNI UNIRI na kojem je najveći broj glasova također je dobilo idejno 
rješenje s oznakom A1 što dodatno govori u prilog ovakve odluke.  
 



• Povjerenstvo preporuča doradu segmenata odabranog rješenja u smislu modifikacije detalja 
nekih međuodnosa elemenata, te predlaže konzultacijski sastanak između autorice/autora 

rješenja i članova povjerenstva iz područja dizajna: Elvisa Krstulovića i Marka Koržineka. 
Očekuje se minimalan opseg korekcije usvojenog rješenja. Preporučene modifikacije ne 

odgađaju obavijest o rezultatima natječaja. 
 

Sastanak je završio u 11h. 
 
 

 

Potpis članova:  
 

 
Doc. art. Marko Koržinek     
 

 

 
Elvis Krstulović, viši umjetnički suradnik   

 

 
 
Ivana Babić      

 
 
 

  Nina Licul, asistent   


