Društvene vijesti
SJEDNICA
PREDSJEDNIŠTVA HSGI
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera, četvrta po redu, održana je 17. travnja
2002., u upravnoj zgradi na Zagrebačkom velesajmu. Time se Predsjedništvo HSGI priključilo obilježavanju Dana graditelja.
Sjednicu je vodio predsjednik Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ., koji
se odmah na početku zahvalio DGITu Varaždin, domaćinu prijašnje proširene sjednice na dobroj organizaciji. Tijekom usvajanja zapisnika s te
sjednice Lino Fučić je izvijestio da
je prijedlog izmjena Zakona o gradnji u zakonskoj proceduri. Tekst je
upućen i svim zainteresiranima –
Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Hrvatskoj gospodarskoj komori i HSGI-u. Primjedbe je moguće slati do 25. travnja.
Član Predsjedništva Rodoljub Lalić
se nadovezao s tvrdnjom da vremena ima dovoljno i da sve eventualne
primjedbe i prijedloge članovi Predsjedništva i temeljnih društava trebaju preko njega dostavljati za Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja.
Slijedila je rasprava potaknuta dopisom nekoliko inženjera građevinarstva (vi. stupnja) koji se nisu uspjeli
upisati u Komoru arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Oni nisu na vrijeme predali zahtjev za redovan upis
i taj je rok istekao 30. travnja 2000.
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Upisni odbor ne može im odobriti
upis. U raspravi je Tomo Perić, inače predsjednik Razreda građevinara
u Komori, istakao kako je Komora
svojevrsna koalicija pet strukovnih
razreda i kako je međusobno dogovaranje mukotrpno, a pogotovo vezano uz problem iznimnog upisa.
Teško je promijeniti Zakon o Komori,
pokušalo se nedavno mijenjati
Statut, ali to nije usvojeno. Na kraju
je zaključeno da se ipak Komori uputi
zahtjev za izniman upis onim inženjerima koji su iz bilo kojeg razloga
propustili zakonski rok za upis. Prihvaćen je prijedlog Rodoljuba Lalića
da se za sljedeću sjednicu Predsjedništva pripreme teze za raspravu, kako bi se Komori mogao predložiti
nastavak rada na zadovoljstvo njezinih članova.
U nastvaku se raspravljalo o međunarodnoj suradnji i Andrino Petković je izvijestio o kontaktima s građevinskim inženjerima iz Berlina da bi
sudionici stručne ekskurzije DAGIT-a
Vinkovci mogla razgledati kapitalna
gradilišta u tom gradu. Dogovoren
je i susret s udrugom građevinskih
inženjera u Berlinu, a HGGI će predstavljati Dragutin Mihelčić i Andrino
Petković. Zaključeno je kako za sljedeću sjednicu Predsjedništva treba
razraditi program boravka delegacije poljskog društva tijekom jeseni.
Sabor hrvatskih graditelja održat će
se u 2004. godini. Organizacijski odbor bit će Predsjedništvo HSGI, a

uži izvršni dio čine Dragutin Mihelčić, prof. dr. sc. Veselin Simović,
Andro Nižetić i Tomo Perić. Oni će
do sljedeće sjednice pripremiti prijedloge o mjestu i vremenu održavanja. Potrebno je izabrati i teme o kojima će se na Saboru raspravljati. S
uvažavanjem je prihvaćen prijedlog
Lina Fučića koji smatra da bi jedna
od tema Sabora mogla biti prilagodba hrvatskoga građevinskog zakonodavstva europskom.
Slijedila je rasprava o pripremama
za redovnu godišnju skupštinu, koja
će se održati 14. i 15. lipnja 2002 u
Čakovcu, u organizaciji Društva građevinskih inženjera Međimurja. Glavna će tema za raspravu biti obrazovanje u graditeljstvu. Pokušat će se
pozvati odgovarajuće stručnjake iz
Ministarstva prosvjete i športa, ponajprije one koji se bave problematikom srednjih stručnih škola. Ovo
je pokušaj popularizacije graditeljstva među mladima pa se predviđa i
održavanje Skupštine u građevinskotehničkoj školi u Čakovcu.
Na kraju je o radu Društva građevinskih inženjera u Rijeci govorio Danko Holjević. Imali su nekoliko uspješnih stručnih ekskurzija, a upravo pripremaju i ples građevinara. Zaključio je kako je održavanje proširenih
sjednica Predsjedništva u suradnji s
temeljnim društvima dobra praksa
koju svakako valja nastaviti.
B. N.
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