Društvene vijesti
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI
5. redovita sjednica Predsjedništva
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera održana je 21. svibnja 2002. u
Zagrebu. Sjednicu je vodio Dragutin
Mihelčić, dipl. ing. građ., predsjednik HSGI-a. On je na početku objasnio kako nije poslan zahtjev Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u
graditeljstvu za odobrenje iznimnog
upisa onim inženjerima koji do 30.
travnja 2000. nisu predali zahtjev za
upis. Naime, stručne službe Komore
nisu dostavile spisak primljenih zahtjeva. Potom je bez primjedaba usvojen zapisnik s prošle sjednice.
Raspravljalo se o pripremama za 33.
redovnu godišnju skupštinu u Varaždinu 14. i 15. lipnja 2002. u Čakovcu.
Predložen je dnevni red i sastav radnog predsjedništva, a jednoglasno su
usvojene i tri godišnje nagrade: mr.
sc. Zlatku Šavoru, dipl. ing. građ.
projektantu mosta Dubrovnik; Tomislavu Zoviću, dipl. ing. građ, voditelju građenja mosta i Dominiku Brigoviću, dipl. ing. građ., voditelju izgradnje mosta u ime investitora.

Kao glavna tema skupštine predviđana je rasprava o problemima obrazovanja kadrova u graditeljskoj
struci. Predviđeno je da uvodna izlaganja podnesu Zoran Pazman, dipl.
ing. arh., ravnatelj Graditeljske škole
u Čakovcu, Stjepan Horvatić, dipl.
ing. građ., ravnatelj Srednje škole u
Bedekovčini, mr. sc. Vladimir Krtalić, ravnatelj Udruge poslodavaca u
graditeljstvu te predstavnik Ministarstva prosvjete i športa zadužen za
srednjoškolsko obrazovanje.
U nastavku se govorilo o pripremama za stručnu ekskurziju DAGIT-a
Vinkovci. Predviđeno je da stručni
dio u Berlinu traje dva dana, a sudionici će pogledati nekoliko kapitalnih objekata. HSGI će predstavljati
Dragutin Mihelčić i Andrino Petković. Ujedno će se pokušati uspostaviti suradnja s njemačkim kolegama te im uputiti poziv za sudjelovanje na 3. europskom forumu ove jeseni u Dubrovniku.
Nastavilo se s izvješćima o radu temeljnih društava. Prvi je i jedini dis

kutant o toj temi bio Zdravko Jurčec,
koji je govorio o radu Društva građevinskih inženjera Zagreba i o stručnom posjetu i predstavljanju projekta izgradnje i sanacije odlagališta
smeća Jakuševec. Govorio je i o planiranoj stručnoj ekskurziji na gradilište autoceste Zagreb-Split. Potom
je govorio o problemu oko usvajanja
zakona o prostornom uređenju i predložio da se imenuje posebna radna
grupa koja bi uime HSGI-a sjedinila
primjedbe i prijedloge. Prof. dr. sc.
Petar Đukan predložio je da u toj
grupi budu predstavnici Hrvatske
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, HSGI-a, Udruženja arhitekata Hrvatske, Udruge poslodavaca u graditeljstvu te Strojarskog i
brodograđevnog saveza i Elektrotehničkog društva. Njihove bi se
zajedničke primjedbe uputile ministru zaštite okoliša i prostornog uređenja. Sjednica je zaključena izborom mr. sc. Mihaele Zamolo, kao
predstavnice HSGI-a u povjerenstvo
za izradu tehničkih propisa za betonske i armiranobetonske konstrukcije.
B. N.

314

GRAĐEVINAR 54 (2002) 5

