Vijesti iz Komore
SJEDNICA ODBORA RAZREDA
GRAĐEVINARSTVA
Sjednica, 11. po redu, Odbora Razreda inženjera građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu, održana je u Zagrebu
26. lipnja 2002. Sjednicu je vodio
Tomo Perić, dipl. ing. građ, koji je
ustvrdio da Odbor može donositi
pravovaljane odluke jer je nazočno
više od 11 članova (ostali su se ispričali, a neki su bili i bolesni).
Nakon usvajanja dnevnog reda članovi Odbora su jednoglasno prihvatili zapisnik s prošle 10. sjednice,
održane 4. travnja 2002. U nastavku
sjednice prof. dr. sc. Petar Đukan
ukratko je izvijestio da će se 3. europski inženjerski forum (EIF) održavati dva dana s dvije plenarne sjednice
i tri okrugla stola. Svečano je otvaranje predviđeno s prvom plenarnom
sjednicom 11. listopada., a donošenje deklaracije Foruma zajedno sa
zatvaranjem na drugoj plenarnoj sjednici 12. listopada 2002. Tijekom
dva dana radit će tri okrugla stola sa
sljedećim temama:
• Inženjerska profesija u Europi moderator: prof. dr. sc. Branko
Jeren, dipl ing. el.
• Europska integracija, Europska
komora - moderator: prof. Karl
Kling, dipl. ing. i komoderator:
mr. sc. Mirko Orešković, dipl.
ing. građ.
• Inženjerske usluge u Europi –
moderator: prof. dr. sc. Vladimir Skendrović, dipl. ing. građ i
komoderator: dr. Janoš Korda,
dipl. ing.
U nastavku je dr. sc. P. Đukan izvijestio da su mr. sc. M. Orešković i
on bili na 35. sastanku European
Council of Civil Engineers (ECCE),
održanom 7. i 8. lipnja 2002. u Helsinkiju. Skup se sastojao od Skupštine ECCE (na kojoj je mr. Orešković bio delegat) i tzv. Task forces
čiji se rad odvijao u više skupina.
Osobno je sudjelovao u radu Reserch
506

& Development, a Orešković u radu
Profesional recognition. Trebalo bi
nekoliko članova razreda zadužiti za
rad u tijelima ECCE. Dogovoreno je
da se poseban sastanak TF Reserch
& Development održi u Cavtatu tijekom 3. EIF-a. Mr. sc. M. Orešković
je pozvao nazočne članove Odbora
da njihove tvrtke sponzoriraju održavanje tog velikog europskoga inženjerskog skupa, kao što su to učinile tvrtke Investinženjering i IGH.
Slijedila je rasprava o radu na donošenju izmjena Statuta i pripremi novog Statuta. Dr. Đukan misli da izmjene valja donositi u dvije faze: u
prvoj da se donesu izmjene onih članaka koji nisu sporni (mirovanje, ispis), a u drugoj fazi da se izradi prijedlog koji bi išao na Ministarstvo,
da se ne bi ponavljala cijela procedura kao što je to bio slučaj uoči
Skupštine. Nakon kraće rasprave usvojen je prijedlog mr. Oreškovića da
se ipak pokuša napraviti nov i kvalitetan Statut s čvrstim parametrima te
da je potrebno zadužiti članove
(Vranješ, Zamolo, Đukan, Fuštar i
Perić) da se angažiraju oko svih primjedaba i prijedloga. To je na kraju
jednoglasno prihvaćeno.
Raspravljalo se i o pripremama za
organizaciju stručnih seminara u suradnji s Građevinskim fakultetom
Sveučilišta u Zagrebu. O tome je
članove Odbora izvijestila mr. sc.
Mihaela Zamolo, s naglaskom da je
Povjerenstvo za permanentno obrazovanje članova Komore uputilo dekanici prof. dr. sc. Dubravki Bjegović 27. svibnja 2002. rezultate ankete o stručnom usavršavanju. Zatraženo je da Komori upute detaljne
programe seminara s imenima predavača, terminima, i rasporedom
održavanja te troškovima svakog
pojedinog seminara. Do sjednice
Odbora nije stigao nikakav odgovor.
Potom je razmatran prijedlog Zavoda za organizaciju i ekonomiku građenja Građevinskog fakulteta o stručnom usavršavanju organizatora gra-

đenja. Na prijedlog mr. Zamolo kako je potrebno razgraničiti usavršavanje i doškolovanje zaključeno je
da Razred nema za to interesa.
Slijedila je rasprava o prijedlogu
programa izrade troškovnika za radove na cestama. O tome je govorio
dr. Đukan koji je predstavio prijedlog što ga je izradio IGH. Ideja u
raspravi je poduprta, iako je istaknuto da bi to trebao biti zajednički projekt IGH i Komore. Ujedno je istaknuto kako su postojeći troškovnici
loši te bi ih trebalo izraditi i za hidrogradnju, visokogradnju i sanacije.
Odlučeno je da Komora bude suizdavač, zajedno s IGH-om, Hrvatskim
cestama i Hrvatskim autocestama.
U nastavku sjednice odobrena je
molba HSGI o financiranju časopisa
Građevinar (89.200 kn) i Građevnog
godišnjaka (40.800 kn). Prihvaćen je
i prijedlog mr. Oreškovića da Razred
građevinara bude sufinancijer i suizdavač.
Slijedila je kraća rasprava o dopisu
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja vezana uz izradu
novih propisa o toplinskoj zaštiti
zgrada, a potom o naplati članarine.
Istaknuto je da će police osiguranja
od 1. lipnja 2002. do 1. lipnja 2003.
dobiti približno 2500 članova. Također je utvrđeno da je naplata članarine prilično loša jer ju je do sjednice podmirilo tek 57 posto članova.
Na kraju se raspravljalo o pitanjima
i prijedlozima. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Hrvatske udruge za
mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo da Komora bude suorganizator
i sufinancijer 3. savjetovanja koje će
se održati 2.-5. listopada 2002. u
Hvaru. Odbijeni su prijedlozi o sponzoriranju knjige mostovi prof. d. sc.
Jure Radića i Hrvatsko-engleskog i
englesko-hrvatskog građevinskog
rječnika Asafa Cijetića, dipl. ing. građ.
Zaključeno je da na stručne upite članova Razreda (Predrag Kronja, Ivica
Šoštarić i Ivan Grgić) predsjednik
Tomo Perić pripremi pismene odgovore.
B. N.
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