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 Društvene vijesti
 
SUSRET MEĐIMURSKIH I 
MAĐARSKIH GRAĐEVINARA 
U NAGYKANIZSI 

Članovi Društva građevinskih inženje-
ra i tehničara Međimurja (DGITM), 
posjetili su 24. svibnja 2003. svoje 
kolege u obližnjem mađarskom gra-
du Nagykanizsi. Domaćin im je bila 
podružnica Mađarske komore arhi-
tekata na čelu s predsjednikom Józ-
sefom Karmazinom, inače glavnim 
arhitektom toga mađarskog grada u 
blizini hrvatske, slovenske i austrij-
ske granice. Bilo je to prvo zajedničko 
prekogranično druženje građevinara 
potaknuto dugogodišnjim tradi-
cionalnim susretima pravnika Međi-
murja i mađarske pokrajine Zala. 

Četrdesetak građevinskih inženjera i 
tehničara iz Međimurja najprije je 
uz stručno vodstvo razgledalo novo-
izgrađenu suvremenu gradsku knjiž-
nicu, a potom nekoliko gradilišta 
poslovno-stambenih zgrada. Razgle-
dane su i gradske kulturne i povijes-
ne znamenitosti, a posebno velika 

sinagoga s početka 19. stoljeća, koja 
je danas vlasništvo gradskog pogla-
varstva i za koju još nije određena 
buduća namjena. 

Gosti iz Međimurja potom su auto-
busom razgledali nove gradske čet-
vrti toga lijepoga i prostranoga ma-
đarskog grada s mnogo zelenila i 
približno 50 tisuća stanovnika. Ujedno 
su se uvjerili da Nagykanizsa nije 
samo trgovačko središte poznato iz 
donedavnih brojnih "šopinga", već 
da je riječ o gradu bogate trgovačke, 
poljoprivredne i industrijske tradici-
je, negdašnjem središtu mađarske pro-
izvodnje nafte i plina, s danas najve-
ćom svjetskom tvornicom rasvjetnih 
tijela u sastavu multinacionalnog 

koncerna General Electric. Nagyka-
nizsa je bila i poznata protuturska 
utvrda, a smještena je na raskrižju 
brojnih cestovnih i željezničkih pra-
vaca koji povezuju Srednju Europu i 
Podunavlje s Jadranskim morem. 
Zajedničko je druženje nastavljeno 
na ručku koje je za goste pripremilo 

gradsko poglavarstvo. To je dakako 
bila i prilika za razmjenu stručnih 
iskustava. Uslijedio je susret malo-
nogometnih selekcija građevinara iz 
Međimurja i Nagykanizse na grads-
kom športskom rekreacijskom centru. 
Valja dodati da je dogovoren uzvrat-
ni posjet građevinara Nagykanizse 
Međimurju i Čakovcu u rujnu ove 
godine. Obostrano je uvjerenje da je 
to početak dugogodišnje međuregio-
nalne i međudržavne stručne suradnje. 

B. N. 

STRUČNI IZLET 
VARAŽDINSKIH 
GRAĐEVINARA 

Članovi Društva građevinskih inže-
njera i tehničara Varaždina (DGIT 
Varaždin) organizirali su 22. svibnja 
2003. jednodnevni posjet tvrtki Wie-
nerberger u Karlovcu, svjetski poz-
natom proizvođaču gradiva od gline. 
Posjetitelji su uz stručno vodstvo 
obišli sve pogone – od gliništa, prip-
reme gline i dodataka, oblikovanja 
elemenata, sušenja i pečenja do paki-
ranja i skladištenja. Posebno su bili 
zadivljeni visokom razinom tehnološ-
kih i organizacijskih rješenja u pro-
izvodnji opeke te stupnjem automa-
tizacije i elektronskog vođenja pro-
cesa proizvodnje. Ta se proizvodnja 
odvija s vrlo malo ljudskog rada – ci-
jeli proces vodi i nadzire samo sedam 
radnika. 

 

Zajednički snimak međimurskih građevinara sa svojim mađarskim domaćinima

Varaždinski su građevinari potanko 
upoznali sve sustave građenja tim 
građevnim materijalima, a posebno 
sustave koji znatno snižavaju troškove 
građenja, a ujedno poboljšavaju 
izolacijska i statička svojstva. Cijeli 
je ovaj stručni izlet dokazao vrijed-
nost stalnog upoznavanja graditelja 
s tehnološkim novostima u struci. 

N. Z. 
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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA 
HSGI 

Predsjedništvo HSGI-a održalo je 
svoju 12. sjednicu 20 . svibnja 2003. 
u Zagrebu. Na početku se sjednice 
Predsjednik Dragutin Mihelčić zah-
valio DAGIT-u Vukovar i Emilu 
Kolaru na ugodnom boravku i me-
đusobnom druženju za održavanja 
proširene sjednice u Vukovaru. 

U nastavku je o pripremama za Sa-
bor hrvatskih graditelja 2004. govo-
rio prof. dr. sc. Veselin Simović. On 
je izvijestio da je od prošle sjednice 
Predsjedništva održana jedna sjedni-
ca Izvršnoga organizacijskog odbo-
ra. U međuvremenu je održano neko-
liko sastanaka s potencijalnim suor-
ganizatorima. Održan je sastanak u 
Ingri i dogovorena međusobna surad-
nja. Ingra je prihvatila da kao suor-
ganizator pripremi nekoliko priloga, 
a dat će Saboru i financijsku potpo-
ru. Ujedno postoji mogućnost da su-
dionici Sabora iskoriste dvadesetak 
soba koje Ingra ima na raspolaganju 
u hotelu Croatia u Cavtatu. Za među-
sobnu je suradnju određen dr. sc. 
Danijel Režek. Održan je također 
sastanak s dekanicom Građevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Dubravkom Bjegović. Dogo-
vorena je suradnja i Fakultet se ob-
vezao da će pripremiti najmanje če-
tiri referata, a dogovorena je i finan-
cijska pomoć Saboru. 

Održan je i sastanak s upravom HAC-a. 
Dogovorena je suradnja u pripremi 
Sabora i naznačene neke moguće te-
me. Od strane Izvršnoga organiza-
cijskog odbora s HAC-om će kontak-
tirati Mario Crnjak, dok će predstav-
nik HAC-a biti naknadno određen. 
Naknadno će biti određena i svota 
kojom će HAC sufinancirati Sabor 
pošto se razmotri plan prihoda i ras  
 

 
 
 

hoda. Održan je sastanak i s minis 
trom zaštite okoliša i prostornog ure-
đenja Božom Kovačevićem. Obeća-
na je pomoć i uskoro se očekuje po-
djela zaduženja za otprilike 8 referata. 
O tome će se brinuti Lino Fučić. 

Pripremaju se razgovori s preostalim 
ministarstvima – Ministarstvom jav-
nih radova, obnove i graditeljstva, 
Ministarstvom prometa i veza i Mi-
nistarstvom za europske integracije 
te s Autocestom Rijeka-Zagreb, Hr-
vatskim cestama i Hrvatskim voda-
ma. Upravni se odbor Hrvatske ko-
more arhitekata i inženjera u gradi-
teljstvu načelno suglasio da bude su-
organizator, a to će dogovoriti s raz-
redima od kojih se uskoro očekuju 
odgovori na poslane dopise. 

Nakon izvješća raspravljalo se o planu 
prihoda i rashoda Sabora 2004. Bila 
je planirana kotizacija od 1300 kuna 
po sudioniku, ali je odlučeno da se 
svota smanji na 1000 kuna. 
Planirani su prihodi 1.050.000, a 
rashodi 1.010.000 kuna. 
U nastavku se raspravljalo o 34. iz-
bornoj skupštini koja će se održati 
13. lipnja 2003. u hotelu Kralj Tomis-
lav u Novoj Gradiški, a tu skupštinu 
zajednički organiziraju društva iz 
Nove Gradiške, Slavonskog Broda i 
Požege. Razmatrani su dnevni red i 
program stručnih obilazaka i izleta. 
Odlučeno je da se obavijesti s dnev-
nim redom i programom pošalju svih 
društvima, članovima Predsjedniš-
tva, Nadzornog odbora, Suda časti i 
gostima. 
Na temelju obavijesti o održavanju 
Skupštine temeljna su i strukovna 
društva poslala svoje prijedloge za 
članove Predsjedništva, Nadzornog 
obora i Suda časti. Na kraju je prema 
prije usvojenim kriterijima utvrđen 
prijedlog članova Predsjedništva ko  

 

 

 

ji će se uputiti Skupštini kao prijed-
log Predsjedništva. Predloženo je da 
predsjednik i dalje bude Dragutin 
Mihelčić, potpredsjednici Željko An-
dričević, Rodoljub Čolaković i Josip 
Švenda te tajnik Andro Nižetić. Utvr-
đeni su i prijedlozi za članove Nad-
zornog odbora i Suda časti, a za glav-
nog i odgovornog urednika ponovno 
je predložen prof. emer. dr. sc. Vese-
lin Simović. 

Predsjedništvu su pristigla dva zah-
tjeva temeljnih društava za dodjelu 
godišnjih nagrada. DAGIT Slavon-
ski Brod predložio je za nagradu 
prof. dr. sc. Stanka Šrama, autora 
knjige Gradnja mostova, a DHIT 
Međimurja da se nagrada dodijeli 
projektantima i voditeljima građenja 
projekta Postrojenja za kondicioni-
ranje pitke vode Butoniga. Ti su pri-
jedlozi proslijeđeni Skupštini. 

U nastavku je Lino Fučić izvijestio 
da je u studenom 2002. završena ras-
prava o Zakonu o gradnji, ali je na 
tekst svoje primjedbe dalo Ministar-
stvo pravosuđa. Pošto je pravno pro-
čišćen, Zakon je upućen tijelima dr-
žavne uprave te će uskoro biti objav-
ljen na web stranicama. Zaključeno 
je da bi paralelno s donošenjem Za-
kona trebalo izraditi i usvojiti sve 
potrebne pravilnike kako bi se Zakon 
mogao u cijelosti primjenjivati. 

Na kraju su članovi predsjedništva 
izviješteni o održavanju izborne sjed-
nice Razreda inženjera građevinars-
tva Hrvatske komore arhitekata i in-
ženjera u graditeljstvu. Za predsjed-
nika je izabran Zvonimir Sever. U 
planu prihoda i rashoda Razreda od-
vojena su 2 milijuna kuna za rješa-
vanje poslovnog prostora u potkrov-
lju zgrade Hrvatskog inženjerskog 
saveza u Berislavićevoj ulici u Zag-
rebu. 

B. N. 
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