Društvene vijesti
REDOVNA GODIŠNJA
SKUPŠTINA DGIZ
Redovna godišnja Skupština Društva građevinskih inženjera Zagreba
(DGIZ), 37. po redu, održana je 12.
rujna 2001. u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza.
Skupština je, kako je pravilnikom
predviđeno, počela sa 15 minuta
zakašnjenja zbog odgode jer nije
bilo natpolovične većine. Na početku Skupštine minutom šutnje odana
je počast preminulim članovima, a
potom je jednoglasno usvojen predloženi Poslovnik o radu Skupštine.
Nakon biranja radnih tijela saslušana su izvješća o radu. O radu Predsjedništva govorio je dosadašnji
predsjednik Dubravko Mraz, dipl.
ing. građ., uime Nadzornog odbora
prof. dr. sc. Franjo Verić, dipl. ing.
građ (koji je izrazio zadovoljstvo što
je Društvo dobro poslovalo i ostvarilo višak prihoda), a uime Suda časti predsjednik Velimir Gospodnetić,
dipl. ing. građ. izvijestio je da nije
bilo niti jednog sastanka jer za to
nije bilo ni potrebe.
Potom se pristupilo glasovanju za novo Predsjedništvo, Nadzorni odbor i
Sud časti, a nakon toga je uslijedila
rasprava o izvještajima. U raspravi
se polemički govorilo o radu Društva, ali i o radu građevinskih inženjera i o kvaliteti studiranja. Zaključeno je kako je u rad potrebno uključiti mlade te kako Društvo građevinskih inženjera Zagreba mora biti znatno aktivnije pri donošenju zakona i
pravilnika te u velikim graditeljskim
i infrastrukturnim zahvatima u gradu
Zagrebu. Nakon rasprave izvješća
su jednoglasno prihvaćena i dana
razrješnica starim organima Društva.
Nakon utvrđivanja izabranih članova novog Predsjedništva, Nadzornog
odbora i Suda časti, na prijedlog i
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kratko obrazloženje Đure Naranđe,
dipl. ing. građ., jednoglasno je usvojeno da se Dragutin Mihelčić, dipl.
ing. građ., predloži Skupštini u Zadru za predsjednika Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera. Na kraju se
dosadašnji predsjednik ing. Dubravko Mraz zahvalio nazočnima i novom
Predsjedništvu poželio mnogo uspjeha
u radu.
Na konstituirajućoj sjednici novog
Predsjedništva za predsjednika je
izabran Zdravko Jurčec, dipl. ing.
građ., iz Jurcon projekta, a za potpredsjednicu Ružica Rosandić, dipl.
ing. građ., dok je za tajnicu izabrana
Ljerka Horvat, dipl. ing. građ., iz
Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
B. N.
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HSGI
Predsjedništvo Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera održalo je
svoju 18. sjednicu 16. rujna 2001. u
Zagrebu. Sjednica je bila u znaku
priprema za predstojeću Izbornu skupštinu, zakazanu za 5. i 6. listopada u
Zadru. Temeljna su društva prema
zaključcima prethodne Skupštine
morala do 20 rujna dostaviti prijedloge kandidata za članove Predsjedništva i imena zastupnika u Skupštini. Utvrđeno je da će u radu Skupštine sudjelovati 88 zastupnika.
Inače za 32. izbornu skupštinu obavljene su sve pripreme. Uskoro će
svim društvima i gostima biti upućen i
poziv. Na Skupštini će se birati novo
Predsjedništvo od 22 člana te predsjednik, potpredsjednici i tajnici. Posebna radna grupa (Đukan, Krtalić,
Marušić, Mihelčić i Simović) pripremit će tekst Poslovnika o radu
Skupštine. Sudionici će biti smješ-

teni u hotelu Novi park u Boriku.
Organizirat će se autobusni prijevoz
za sudionike iz Zagreba te sjeverne i
istočne Hrvatske. Predsjedništvo će
održati svoju sjednicu odmah nakon
dolaska u Zadar, a u 18 sati zakazan
je početak rada Skupštine. Nakon
Skupštine predviđeno je predavanje
pomoćnika ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo Stanka
Kovača, dipl. ing. građ. Za sljedeći
je dan previđen obilazak zadarskih
otoka i Kornata.
Na Skupštini se biraju novi članovi
Predsjedništva, predsjednik, tri potpredsjednika i tajnik.
U nastavku se raspravljalo o radnom
tekstu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
koji je pripremilo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja.
Iako je rok za podnošenje primjedbi
već istekao i dalje se očekuju primjedbe, a neke su već i upućene. Nakon rasprave imenovana je radna
grupa (Đukan, Jurčec, Zamolo) koja
će razmotriti pristigle primjedbe,
razraditi ih i uputiti Ministarstvu
zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Na Skupštini u Zadru bit će podijeljene i godišnje nagrade pa su zamoljena temeljna društva da svoje prijedloge pošalju do 24. rujna. Na
kraju je predsjednik HSGI Dragutin
Mihelčić, dipl. ing. građ., podsjetio
nazočne da je HSGI 1992. sklopio
sporazum o suradnji s Američkim
društvom građevinskih inženjera
(ASCE) te da je sastavljen dopis
podrške tom Društvu vezan uz nacionalnu tragediju koja je zadesila
Ameriku, rušenjem World Trade
Centra i Pentagona, sto je jednoglasno usvojeno.
B. N.
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STRUČNO PREDAVANJE:
UPRAVLJANJE
ODRŽAVANJEM ZGRADA
Za građevinare i arhitekte Društva
inženjera i tehničara Sisak, u organizaciji Gradskoga stambenog poglavarstva Siska i Građevinskog fakuleta u Zagrebu, krajem lipnja 2001.
održano je stručno predavanje: Upravljanje održavanjem zgrada. Predavanje je održala mr. sc. Anita Cerić,
dipl. ing. građ., asistentica na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Nazočne je upoznala s prioritetima u
održavanju zgrada koji su temelj
učinkovitog i racionalnog održava-

nja. To zgradama može znatno produljiti vijek trajanja, ali bez izbjegavanja sanacija i popravaka. Prikazani su u svijetu primijenjeni prijedlozi unapređivanja s pripadajućim obrascima koji se za svaku zgradu trebaju ažurirati nakon svakog pregleda. To valja učiniti kod već postojećih zgrada, ali i kod zgrada koje su
još u fazi projektiranja.
Prikazan je i cjelovit sustav održavanja zgrada pri projektiranju u koji
osim arhitekata, građevinara, strojarskih i eletrotehničkih inženjera
valja uključiti i stručnjake za održavanje zgrada. Valja reći da su staja-

lišta na istu temu već objavljena u
člancima u časopisu Građevinar.
Nakon predavanja govorio je Branko Skrbin, dipl. ing. arh., direktor
Gradskoga stambenoga gospodarstva. Odao je priznanje predavačici i
iznijetim modelima te istaknuo kako
se za održavanje zgrada u Sisku ne
mogu primijeniti ti modeli. Osnovni
su razlozi u financijskim problemima te u činjenici što se u projektiranju izgrađenih zgrada u posljednjih
tridesetak godina uopće nije vodila
briga o održavanju.
Branko Markušić, dipl. ing.

Sajmovi i izložbe
G R A Đ E V I N A R NA JESENSKOM ZAGREBAČKOM VELESAJMU
77. jesenski međunarodni zagrebački
velesajam održan je od 17. do 23. 9.
2001. Održane su dvije specijalizirane sajamske manifestacije - Cromoney
i Intertekstil, a kao zemlja partner
predstavljena je Bosna i Hercegovina. Izlagalo je 1806 izlagača, od čega
1094 iz 47 zemalja iz svih krajeva
svijeta. Izlagalo se na prostoru od
100.000 četvornih metara. Pod geslom "Stabilnost kroz trgovinu" održana je kolektivna izložba zemalja jugoistočne Europe, a Velesajam je ugostio i stotinjak vojvođanskih gospodarstvenika zainteresiranih za suradnju
s hrvatskim poduzećima. Na otvorenju su bili predsjednik RH Stipe
Mesić i predsjedatelj Predsjedništva
Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
Valja dodati da je bilo akreditirano
više od 600 domaćih i inozemnih
novinara i tako pretvorili Velesajam
u važan medijski događaj.
Od brojnih manifestacija spominjemo Hrvatski gospodarski forum, održan 18. rujna, u kojem su uz naše sudjelovali i predstavnici više od sto
bosansko-hercegovačkih poduzeća.
Spominjemo i okrugli stol s temom
o prijedlogu Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o gradnji, koji je
održan 19. rujna u organizaciji Društ618

va arhitekata Zagreb i tvrtke Bramacpokrovni sistemi d.o.o.
Građevinari su i na ovom Velesajmu
zauzeli najviše prostora, iako je sajam
tematski bio više okrenut trgovini i
novčanom poslovanju. Izlagali su gra-

kih programa. Građevinari su izlagali
u brojnim paviljonima i na otvorenom
prostoru. Prvi se put na Jesenskom
međunarodnom zagrebačkom velesajmu, i uopće prvi put na nekoj
manifestaciji Zagrebačkog velesaj-

đevinske strojeve i uređaje, građevinske materijale, opremu i pribor, predstavljena je klimatizacija, grijanje, hlađenje i sanitarije, hotelska i ugostiteljska oprema te promet, logistika i
komunalna oprema, a vezano uz graditeljstvo bilo je predstavljanje konzaltinga i inženjeringa te investicijs

ma, pojavio i časopis Građevinar,
koji je imao svoj štand u paviljonu
35. Predstavljeni su kompleti godišnjih izdanja te brojna izdanja stručnih knjiga i udžbenika izdavač kojih
je Hrvatski savez građevinskih inženjera. Zanimanje posjetitelja bilo je
neočekivano veliko.
B. N.
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