In memoriam
ANTUN STRMAC, dipl. ing. građ.
1921.-2002.
Nedavno smo primili tužnu vijest da je
naš dragi i cijenjeni prijatelj i kolega
Antun Strmac, dipl. ing. građ., preminuo
8. travnja 2002. u Torontu u Kanadi.
Antun Strmac rođen je 8. studenoga 1921.
u Zagrebu gdje je završio osnovno i srednje školovanje, a diplomirao je na Građevinskom odjelu Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu 10. listopada 1949.
Na istom je fakultetu ostao raditi do 1952.
kao asistent na predmetu Mehanika tla.
Zatim je prešao u poduzeće Geoistraživanja u Zagrebu, gdje je radio do 1960.
Nije se prestao baviti znanstvenim radom
pa je 1957./1958. završio jednogodišnji
postdiplomski studij na Imperial College
University u Londonu. Istodobno u Društvu građevinskih inženjera i tehničara
Zagreb održavao tečajeve za upoznavanje šireg kruga građevinskih stručnjaka s
mehanikom tla kao novom specijalističkom disciplinom, a ti su se tečajevi nastavili u sličnom obliku održati sve do
danas.
U Kanadu je otišao početkom 1960. i zaposlio se kao stariji inženjer za temeljenje u Odjeljenju za autoceste Ontaria u
Torontu. To je odjeljenje već 1961. preimenovano u Ministarstvo transporta i
komunikacija i u njemu je ing. Strmac
radio na raznim dužnostima od šefa odjela do direktora najvećih odsjeka. Umirovljen je 1987., ali je nastavio raditi kao
generalni direktor Kanadskoga geotehničkog društva sve do 1. siječnja 1999. kada je s gotovo pedeset godina radnog staža otišao u zasluženu mirovinu.
Uz redovit rad stalno je održavao
predavanja na kolegijima i seminarima
koji su se održavali u Ministarstvu
transporta i komunikacija i na sveučilištima u Torontu, Londonu, Windsoru,
Waterlou, Kingstonu, Otawi i Quebec
Cityju. Bio je autor ili koautor dvadesetak stručnih radova te aktivan član brojnih stručnih organizacija kao što su: Stručni inženjeri Ontaria, Kanadsko geotehničko društvo, Inženjerski institut Kanade i Međunarodno udruženje za mehani
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Kanadski priručnik za temeljenje s prodajom kojega je konsolidirana financijska situacija Društva. Bio je među utemeljiteljima izdavanja Kanadskoga geotehničkog časopisa.

ku tla i geotehničko inženjerstvo. Obavljao je mnoge odgovorne društvene dužnosti kao predsjednik, direktor, predsjedatelj ili član mnogih odbora i udruženja
te kao urednik Kanadskoga geotehničkog
časopisa.
Za svoj je rad primio brojna priznanja i
nagrade. Proglašen je za posebnog člana
Inženjerskog instituta Kanade, dobio je
Award R. F. Legget, kanadsku nagradu
za doprinos u području geotehnike, dobio
je dvije medalje za rad u Kanadskom geotehničkom društvu i nositelj je medalje
Inženjerskog instituta Kanade. I na kraju
je prije odlaska u mirovinu Kanadsko
geotehničko društvo utemeljilo godišnju
nagradu A. G. Strmac Award koja se, u
znak priznanja najzaslužnijim članovima,
dodjeljuje jednom na godinu za izniman
rad i doprinos Društvu. Time se Društvo
zahvalilo i odužilo ing. Antunu Strmcu
za dugogodišnji uspješan rad i velik doprinos. Prve je godišnje nagrade sa svojim imenom petorici najzaslužnijih članova osobno predao 15. listopada 1999.
Posebno valja istaknuti ono na što je i
sam bio ponosan. Postigao je, dok je bio
predsjednik, financijsku neovisnost Kanadskoga geotehničkog društva od Inženjerskog instituta Kanade. Pokrenuo je

Ing. Strmac bio je stručno neobično uspješan, a osim velikih radnih sposobnosti i golemoga stručnog znanja imao je
smisla za organizaciju i za ophođenje s
ljudima. Stoga je uz veliku energiju i
voljom za rad i uspijevao postizati takve
visoke rezultate na mnogim građevinskim područjima, a posebno na području
mehanike tla i temeljenja. Volio je svoj
rad i bio je neobično uporan, tako da je
uspijevao završiti svaki posao kojega se
prihvatio. Svi mi koji smo imali sreću
biti njegovi prijatelji ili kolege cijenili
smo te njegove osobine, voljeli ga kao
čovjeka te cijenili kao stručnjaka i organizatora. Bilo nam je jako žao kada je
takav čovjek i stručnjak otišao iz poduzeća Geoistraživanje, a posebno zbog
toga što je otišao iz grada i zemlje koju
je toliko volio i cijenio. Posljednjih je
desetak godina redovito posjećivao rodni kraj i uvijek se rado sjećao svojih kolega i prijatelja te drugih dragih mu osoba. Valja istaknuti da je uvijek bio spreman pružiti pomoć ili stručni savjet. Ništa
mu nije bilo teško učiniti, posebno ljudima iz rodnog kraja.
Žao nam je što smo izgubili divnog čovjeka, velikog prijatelja i stručnog suradnika kojega smo cijenili i iskreno voljeli.
Ipak sačuvat ćemo ga u trajnom sjećanju
za sve ono dobro što je u životu radio i
učinio. U uskom krugu starih prijatelja
12. travnja 2002. održali smo komemoraciju na kojoj smo se prisjetili toga divnog čovjeka i svih njegovih uspjeha tijekom duge i plodne stručne karijere.
Zaista je šteta što nismo imali prilike više zajedno raditi s čovjekom takvih osobina kao što je bio naš dragi kolega ing.
Antun Strmac.
Ivo Kleiner, dipl. ing. građ..
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