Vijesti iz Komore
RAZGRANATA MEĐUNARODNA AKTIVNOST KOMORE
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu razvila je posljednjih godina živu i razgranatu međunarodnu aktivnost i suradnju. Ta je
aktivnost usko povezana s Koordinacijom za međunarodnu suradnju
(prijašnje Povjerenstvo) u kojoj je
po jedan predstavnik svakog razreda. Na čelu je dr. sc. Mirko Orešković, dipl. ing. građ., predstavnik
Razreda inženjera građevinarstva, a
članovi su Vladimir Petrović, dipl.
ing. arh., predstavnik Razreda arhitekata, dr. sc. Boško Pribičević, dipl.
ing. geod., predstavnik Razreda inženjera geodezije, Zoran Bakalar,
dipl. ing. stroj., predstavnik Razreda
inženjera strojarstva i mr. sc. Miljenko
Rodek, dipl. ing. el., predstavnik
Razreda inženjera elektrotehnike.
To je tijelo naslijedilo negdašnji Odbor za međunarodnu suradnju koji je
i prije uspostavio dobre veze s međunarodnim institucijama, a kruna
njegova rada bila je organizacija 3.
europskog foruma koji se održavao
od 11. do 13. listopada 2002. u Dubrovniku i Cavtatu, a o čemu je
Građevinar detaljno izvijestio (br.
10/2002.). No živu su međunarodnu
aktivnost razvili i pojedini razredi
koji samostalno održavaju veze sa
srodnim institucijama u drugim europskim zemljama.
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG) član
je ECEC-a (European Council of
Engineers Chambers), Europskog
savjeta inženjerskih komora koji je
osnovan 26. rujna 2003. u Beču, a
prvi je korak prema osnivanju Europske inženjerske komore, priželjkivane krovne organizacije europskih
nacionalnih inženjerskih komora s
javnim ovlastima. Hrvatska je uz
Austriju, Češku, Njemačku, Mađarsku, Italiju, Crnu Goru, Poljsku, Slovačku i Sloveniju među prvih 10
članica. Za predsjednika je izabran
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Rudolf Kolbe, predstavnik Austrije,
a za potpredsjednike Karl Schwinn,
predstavnik Njemačke i Mirko Orešković, predstavnik Hrvatske.
Valja istaknuti da je HKAIG je još
2001. na sastanku u Portugalu prepoznat kao moguća članica ECCE-a,
a na sastanku u Ljubljani iste godine
primljen je za ravnopravnog člana, a
Razred inženjera građevinarstva je
nositelj ukupnih aktivnosti Komore.
Kao što smo već rekli, u Zagrebu je
održana 40. sjednica ECCE-a na kojoj su bili predstavnici 16 europskih
zemalja, o čemu je Građevinar već
izvijestio (br. 10/2004.). Istodobno

može očekivati tek nakon primanja
Hrvatske u Europsku uniju.
Prije utemeljenja Koordinacije HKAIG
je u svibnju 2002. potpisao poseban
sporazum o suradnji s Komorom
geodeta i kartografa Slovačke, a
nositelj te aktivnosti je Razred inženjera geodezije. HKAIG dobro surađuje s Inžinerskom zbornicom Slovenije (IZS), a pojedini razredi surađuju sa strukovnim sekcijama. Tako
Razred arhitekata dobro surađuje s
Matičnom sekcijom arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov
(MSA) Slovenije (nakon izdvajanja
arhitekata iz IZS-a i izravno s njihovom komorom) preko susreta, gos-

Sa sjednica ECEC-a održane u Zagrebuod 30. rujna do 2. listopada 2004.

je Razred arhitekata pokrenuo proces
pristupanja ACE-u (Architects Council of Europe) Arhitektonskom vijeću Europe, gdje je na Općoj skupštini 2003. sudjelovao u radu Opće
skupštine, a od skupštine u studenom
2004. je član u svojstvu promatrača.
Ta velika organizacija ima vrlo stroga pravila za članstvo pa se primanje
HKAIG-a u punopravno članstvo

tovanja, predavanja i sudjelovanja
na okruglim stolovima. Još je 2001.
Razred arhitekata u suradnji sa Slovenskom inženerskom zbornicom te
arhitektonskim komorama provincija Friuli Venezia Giulia, Veneta i
Trentino Alto Adige te Nacionalnog
savjeta arhitekata Italije, održao je
međunarodni skup arhitekata o gospodarenju obalnim područjem sjevernog Jadrana krajem listopada
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2001. u Trstu, Rovinju i Piranu. Sa
slovenskom Zbornicom vrlo dobro
surađuje i Razred inženjera elektrotehnike, koji je s predstavnicima Matične sekcije elektro inžinirjev održao
nekoliko zajedničkih sastanaka.
Posebno treba istaknuti iznimno
dobru suradnju HKAIG-a s Bavarskom inženjerskom komorom (Bayerische Ingenieurkammer) u Münchenu, osobito s njezinim dugogodišnjim predsjednikom prof. Karlom
Klingom, ujedno i jednim od pokretača ideje o Europskoj inženjerskoj
komori.
Prvi sastanak negdašnjeg Povjerenstva, a sadašnje Koordinacije, održan
je 22. listopada 2003., a vodio ga je
ondašnji predsjednik Komore. Kao
osnova za rad članovima je predočen
program realizacije zaključaka 3.
europskog foruma koje je prije toga
prihvatio Upravni odbor Komore.
Tada je odlučeno da se to tijelo Komore redovito sastaje svaka dva mjeseca, prve srijede u mjesecu. Prva
samostalna sjednica Povjerenstva
održana je 11. studenoga 2003. i
tada je donesena odluka o njegovu
preimenovanju u Koordinaciju za
međunarodnu suradnju. Ujedno je
odlučeno da se pokuša uskladiti
međunarodna aktivnost s ostalim
organizacijama arhitekata i inženjera u Hrvatskoj, o čemu su Hrvatski
savez građevinskih inženjera i Razred inženjera građevinarstva već prije donijeli konkretne odluke. Jedan
od glavnih prijedloga Koordinacije
Upravnom odboru da se za potrebe
međunarodne suradnje stalno angažira stručna osoba sa znanjem engleskog i njemačkog što barem koliko
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znamo, nije još pretočena u odluku.
Inače se rad Koordinacije svodi na
međusobno informiranje o poduzetim ili planiranim međunarodnim aktivnostima te djelovanju predstavnika Komore u međunarodnim asocijacijama.
Predstavnici Komore bili su nazočni
svečanoj sjednici Mađarske inženjerske komore (Magyar Mernoki Kamara) održanoj 9. svibnja 2003. Također
su 13. studenoga 2003. u Berlinu
sudjelovali u radu velike skupštine
Njemačke inženjerske komore (Parlamentarische Abend der Bundesingenieurkammer), gdje su s velikim
zanimanjem primljena izvješća o
prilikama i problemima u našoj društvenoj i inženjerskoj praksi. Također
su bili nazočni kada je njemački Savez malih i srednjih poduzeća (Union Mittelstaendischer Unternehmen)
dodijelio priznanje bivšem predsjedniku SAD-a Williamu J. Clintonu.
Predstavnici su Komore sudjelovali
u radu sjednica ECCE-a održanih u
travnju 2003. u Madridu, u rujnu 2003.
u Münchenu te u svibnju 2004. u
Moskvi. Na sjednici u Zagrebu odlučeno je da će se sljedeća sjednica
održati u proljeće 2005. u Talinu i
na tu će sjednicu otići više predstavnika Komore i HSGI-a, radi uspostavljanja i održavanja kontakata s
drugim nacionalnim asocijacijama i
komorama.
ECEC je 24. studenoga 2004. održao
u Bruxellesu Prvu generalnu skupštinu na kojoj su bili predstavnici

HKAIG-a, a sastanak je održan pod
geslom: "Zadovoljan inženjer znači
odgovoran inženjer".
Upravo je u pripremi trojni sastanak
predstavnika komora iz Mađarske,
Hrvatske i Slovenije. Organizator tog
sastanka je Mađarska inženjerska
komora, a sastanak će se održati u
Budimpešti.
Na kraju treba nešto reći o suradnji
Razreda inženjera građevinarstva i
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. Suradnja se temelji na Dugoročnom programu rada na koordiniranju, poticanju i provedbi međunarodne suradnje koji je potpisan krajem 2003., a kao obrazac predlaže se
i drugim razredima i njihovim inženjerskim udrugama. Program rada
predviđa suradnju hrvatskih građevinskih inženjera preko Komore i HSGI
sa srodnim inženjerskim udrugama
u svijetu, organizacijama arhitekata
i drugim asocijacijama u skladu sa
zajednički utvrđenim ciljevima. U
programu rada posebno su istaknuti:
suradnja sa ECCE-om, suradnja s
Inžinirskom zbornicom Slovenije i
ostalim nacionalnim asocijacijama
te namjera da se pristupi obilježavanju Dana građevinskih inženjera
kojemu valja osigurati međunarodni
značaj. Oformljen je i zajednički koordinacijski tim u koji su uime Komore uključeni Petar Đukan, Mirko
Orešković i Zvonimir Sever, a uime
HSGI-a Dragutin Mihelčić, Andrino
Petković i Ružica Drmić.
B. Nadilo
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