Društvene vijesti
SJEDNICA
PREDSJEDNIŠTVA HSGI
Posljednja 12. sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih
inženjera (HSGI) u ovoj godini održana je 15. prosinca 2004. Na početku je izraženo zadovoljstvo organizacijom i stručnim sadržajima prijašnje
proširene sjednice koja je održana u
Splitu, za što se predsjednik HSGI-a
Dragutin Mihelčić posebno zahvalio
predstavnicima Udruge građevinskih
inženjera iz Splita. U razmatranju
izvršavanja zaključaka s te sjednice
pročitano je pismo koje će Predsjedništvo uputiti Marini Matulović Dropulić, ministrici zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Dr. sc. Mirko Orešković izvijestio je
sudionike o zajedničkoj međunarodnoj aktivnosti Razreda građevinskih
inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i HSGIa. Istaknuo je da se nastavilo s uspostavljanjem suradnje sa srodnim organizacijama i udrugama iz susjednih zemalja, posebno iz zemalja Srednje Europe koje su već uključene u
Europsku uniju. Potom je govorio o
radu Europskog vijeća građevinskih
inženjera (ECCE). Na sastanku u
Zagrebu, koji su zajednički krajem
rujna i početkom listopada 2004. organizirali Komora i HDGI, odlučeno je da se sljedeći sastanak održi u
travnju 2005. u Talinu. Predložio je
da na tom sastanku zajednička hrvatska delegacija bude nešto brojnija,
posebno zbog održavanja dobrih kontakata. Najavio je i već u siječnju ugovoreni sastanak komorskih i strukovnih organizacija Madžarske, Slovenije i Hrvatske. Svoje je izlaganje zaključio izvješćem o osnutku Europskog saveza komora, u kojem zasad
djeluje 10 zemalja Srednje Europe i
Italija. Ta se udruga zalaže za uspostavljanje jedinstvenoga europskog
GRAĐEVINAR 56 (2004) 12

registra ovlaštenih inženjera koji bi
svima omogućio rad pod istim uvjetima u ujedinjenoj Europi. O međunarodnim aktivnostima Komore i
HSGI-a bit će detaljnije izvješteno u
sljedećem broju časopisa.
Nakon što je Andrino Petković istaknuo potrebu povezavanja s Ministarstvom za europske integracije, posebno u vezi s predstojećim pregovorima o pristupu Hrvatske Europskoj
uniji, prof. Simović je izvijestio
sudionike sjednice kako je iz tiska
izišao novi Građevni godišnjak.
Predložio je da se članovima Predsjedništva, koji to već nisu dobili,
podijeli po jedan primjerak knjige.
U nastavku se govorilo o radu temeljnih društava. Nada Zadravec iz
DGIT-a Varaždin govorila je o proslavi 45. obljetnice djelovanja koja
je prema općim ocjenama bila vrlo
dobro organizirana. Pozvala je predstavnike drugih društava da se uključe
u skoro stručno putovanje Društva u
Kinu. Nakon njezina izlaganja
zaključeno je da HSGI preuzme dio
troškova proslave te obljetnice.
Nazočnima se potom obratio Zvonimir Zahoray iz DAGIT-a Vinkovci
koji je podsjetio da je već zaključeno da se za 130 obljetnicu postojanja Saveza, a koja bi se trebala proslaviti u veljači 2008., izradi posebna
monografija. On misli da bi za njezin
sadržaj svakako trebalo iskoristiti
sjećanja starih aktivnih članova. Predložio je, a to je i usvojeno, da se svi
bivši živi članovi Predsjedništva pozovu na proslavu 45. obljetnice njihova društva u listopadu 2005. Za tu
će se sjednicu tiskati posebna publikacija o brojnim stručnim putovanjima Društva. HSGI je preuzeo pokroviteljstvo tiskanja publikacije i obvezu da će snositi troškove tiskanja.

PISMO MINISTRICI ZAŠTITE
OKOLIŠA, PROSTORNOG
UREĐENJA I
GRADITELJSTVA RH
Poštovana gospođo ministrice!
Na proširenoj sjednici Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih
inženjera, održanoj u Splitu 12. 11.
2004., donesena je odluka da se Vašem ministarstvu, a posebno Vama,
upute izrazi podrške za akcije koje
poduzimate u zaštiti okoliša i prirodnih vrijednosti u priobalju i kontinentalnom dijelu Hrvatske. Sudionici
sjednice, kojoj je glavna tema bila
posvećena zaštiti prostora i ambijentalnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj, posebno su istaknuli Vašu odlučnost, razboritost, a i hrabrost da
stanete na put prijetećoj najezdi na
iznimne prirodne vrijednosti naše
zemlje.
Podržavajući Vaše inicijative, odluke i ostvarenja u ovom kratkom razdoblju obnašanja dužnosti ministrice
uvjereni smo da ćete bez posustajanja ustrajati u provođenju onog što
ste tako uspješno započeli.
Želimo Vam puno uspjeha u odgovornom i teškom poslu koji tako uspješno obavljate.
Zagreb, 15. 12. 2004.
Predsjednik HSGI
Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ.
O radu DGI-a Zagreb govorila je
Ružica Drmić. Najavila je poseban
seminar o zakonskoj regulativi 1. i
2. ožujka 2005. u Stubičkim Toplicama, redoviti i tradicionalni ples
građevinara u travnju te stručno putovanje u Grčku u lipnju. Potom je o
radu zadarskog društva govorio Ante
Grašo, a posebno se zadržao na nedavno održanom I. kongresu hrvatskih arhitekata. Valerio Ružić iz
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DGI-a Rijeka izvijestio je o nedavno
održanoj godišnjoj skupštini na kojoj su u sastav Predsjedništva uključeni neki novi članovi.
Na kraju je predsjednik Dragutin
Mihelčić najavio da će se skupština
HSGI-a održati u prvoj polovici
2005. u Šibeniku, čime će se pokušati potaknuti osnivanje udruge građevinskih inženjera u tom gradu. No
o tome će se raspravljati na sljedećoj
sjednici.
Sjednica je zaključena prigodnim novogodišnjim domjenkom.
B. N.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA I TEHNIČARA
MEĐIMURJA
U prostorijama poslovnog kluba Team
u Čakovcu održana je 10. prosinca
2004. redovna godišnja skupština
Društva građevinskih inženjera i
tehničara Međimurja (DGITM). Skupštini je bilo nazočno približno 30 članova, a izvještaj o radu u protekloj
godini podnio je predsjednik Josip
Švenda, dipl. ing. građ. Podnesen je
i financijski izvještaj te prihvaćen
program rada i financijski plan za
2005. godinu.
Iz cjelovitog izvještaja o radu ističemo neke akcije o kojima je Građevi
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nar inače redovito izvještavao. Tako
je krajem veljače održana proširena
sjednica graditeljske strukovne grupe
županijske gospodarske komore i
DGITM-a, a o pripremama hrvatskog građevinarstva za Europsku uniju govorio je dr. sc. Petar Đukan. U
istom su mjesecu članovi Društva
posjetili sajam Bauma u Münchenu.
Početkom travnja održana je tribina
o odlaganju i sanaciji otpada, a u
lipnju se zajedno s Udruženjem arhitekata Međimurja raspravljalo o
županijskom prostornom planiranju.
Početkom rujna tema tribine bila su
planirana prometna gradnja u gradu
i Županiji, a koncem istog mjeseca
priređeno je tradicionalno višednevno stručno putovanje u inozemstvo.
Na početku studenoga bilo je predavanje o uvođenju europskih graditeljskih norma.
U proteklom je razdoblju Izvršni odbor održao 9 sjednica. Članovi Društva bili su i sudionici Skupštine HSGIa i Sabora hrvatskih graditelja u Cavtatu u travnju ove godine, a u radu
predsjedništva HSGI-a redovito je
sudjelovao izabrani predstavnik.
Program rada za 2005. predviđa nastavak stručnih predavanja o aktualnim problemima građevinarstva te
poticanje aktivnosti u interesu struke.
Planiraju obraditi izgradnja podzemne željeznice u Zagrebu, zaštitu voda i okoliša, primjenu Zakona o vlas

ništvu i drugim stvarnim pravima
(ponajprije Uredbu o održavanju
zgrada), primjenu GIS-a u vodoopskrbi Županije, izmjene i dopune Zakona o gradnji, navodnjavanje (probno područje Čak 1), strategiju graditeljstva Međimurja kao ogledni projekt Hrvatske gospodarske komore.
Do kraja 2005. planira se izdavanje
monografije o graditeljstvu Međimurja kroz povijest, u sklopu priprema za obilježavanje 45. obljetnice
DGITM-a u 2006. godini. Nastavit
se će s popularizacijom rada te omasovljivanjem članstva. I dalje će se
razvijati suradnja s HSGI-om, srodnim društvima u Hrvatskoj i drugim
udrugama u Županiji, posebno s društvom pravnika, ekonomista i arhitekata, udrugama Lider i Via-vita, komorom građevinara iz Nagykanisze
te društvom iz Murske Sobote. Planira se posjet sajmu Bau u München,
stručno putovanje u Zagreb i višednevno stručno putovanje u Napulj.
Pokušat će se stalno pratiti stručni
skupovi i literatura te novosti u zakonskoj regulativi.
O aktivnostima će se redovito informirati članovi i šira javnost, osobito
preko web stranice www.dgitm.hr
koja će se stalno ažurirati.

N. H.

GRAĐEVINAR 56 (2004) 12

