Društvene vijesti
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HSGI-a
U Zagrebu je 19. travnja 2005. održana 15. sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI). Sjednicu je vodio predsjednik Dragutin Mihelčić.
Nakon usvajanja zapisnika s prošle
sjednice, razmatrane su pripreme za
Izbornu skupštinu 13. i 14. svibnja
2005. u Šibeniku. Sjednica će se održati u Krešimirovu domu, izvješće o
radu Predsjedništva HSGI podnijet
će tajnik Andro Nižetić, o radu Nadzornog odbora prof. dr. sc. Josip Marušić, a o časopisu Građevinar prof.
dr. sc. Veselin Simović. Razmatrani
su i prijedlozi što su ih temeljna i
specijalizirana društva uputila za sastav Predsjedništva. Ujedno je utvrđeno da zastupnici osim članova Predsjedništva biraju predsjednika, potpredsjednike i tajnika.
Na prijedlog prof. dr. sc. Petra Đukana Skupštini će se predložiti da predsjednik i u sljedećem mandatu bude
Dragutin Mihelčić, a potpredsjednik
Andrino Petković koji bi se kroz sljedeće dvije godine pripremao za preuzimanje predsjedničke dužnosti kako je to uobičajeno u mnogim stručnim udrugama u svijetu. Dogovoreno je da se ostali prijedlozi za potpredsjednike i tajnika dogovore na sjednici Predsjedništva koja će se održati uoči Izborne skupštine.
Potom je prihvaćen i prijedlog DGIT
Međimurja da se DGIT-u Varaždin
dodijeli godišnja nagrada za 2005. u
povodu proslave 45. obljetnice postojanja. Zaključeno je i da se projektantima autoceste Zagreb – Split dodijeli skupna godišnja nagrada. Za
nagradu su predloženi: Ivan Banjad
i Aleksej Dušek iz IGH d.d. Zagreb,
Mario Erdelji iz IPZ-a d.d. Zagreb te
Zlatko Šarar iz Rijekaprojekta d.d.
iz Rijeke.
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U nastavku se razgovaralo o mogućim sponzorima troškova skupštine
te utvrđen program obilaska Skradinskog mosta, slapova Krke i otočića
Visovca.
Zatim se razgovaralo o potrebi stalnoga stručnog usavršavanja i o tehničkim pravilnicima koji bi uskoro
trebali biti usvojeni. Razmatrana je
praksa IGH-a u Zagrebu o seminarima za prilagođavanje hrvatskoga građevnog zakonodavstva europskom.
Zaključeno je da Ministarstvo zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pokuša organizirati slične
seminare u svim hrvatskim regijama. Prvi su takvi zahtjevi stigli iz
Dubrovnika i Varaždina.
Na kraju se razgovaralo o radu temeljnih društava. Antun Pospišil govorio je o radu DAGIT-a Slavonski Brod
i o nedavno održanoj godišnjoj skupštini, a Miho Korda o radu radne grupe DGIT-a Dubrovnik o organiziranju građevinskih radova u turističkoj
sezoni. O istom je problemu govorio
i Vladimir Sladonja iz DGI Poreč koji
je posebno istaknuo paradoks da
neke jedinice lokalne samouprave
znaju zabranjivati građevinske radove i u sredinama gdje uopće nema
turističke djelatnosti.
Andrino je Petković govorio o radu
novog Predsjedništva UGIS-a, posebno o raspravi o natječaju za uređenje
splitske rive te pripremama za prvi
bal građevinara 20. svibnja. Priprema se i osnivanje područnog ureda
Razreda inženjera građevinarstva
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Josip Švenda iz
DGIT-a Međimurja izvijestio je o
tradicionalnom druženju građevinara Međimurja i Nagykanisze krajem
travnja, Nada Zadravec DGIT-a Varaždin izvijestila je o stručnom putovanju u Kinu i posjetu tvornici lima
u Ludbregu, a Ante Grašo iz DAGIT-

a Zadar dao je informaciju o skoroj
godišnjoj skupštini. Zvonimir Rogač
iz DGIT-a Osijek govorio je o pripremama za osnivanje područnog
ureda Komore za područje Osijeka,
Vinkovaca, Vukovara, Slavonskog
Broda, Nove Gradiške i Požege, a
Željko Andričević iz DAGIT-a Vinkovci o obilasku uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Vinkovcima, stručnom putovanju u Austriju i
priprema za proslavu 45. obljetnice
djelovanja.
Na kraju je Dragutin Mihelčić govorio o konferenciji ECCE-a u Talinu,
zakazanoj za 9.-12 lipnja 2005., na
kojoj će uime HSGI-a uz njega sudjelovati Ružica Drmić i Andrino Petković. Potom je Andrino Petković
izvijestio o mogućnostima održavanja edukacijskih seminara o pridruživanju Europskoj uniji od strane predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Predložio
je da se u Zagrebu sazove jedna proširena sjednica Predsjedništva u nastavku koje bi se održao jedan takav
seminar.
B. N.
SKUPŠTINA DAGIT-a
SLAVONSKI BROD
Redovna skupština Društva arhitektonskih i građevinskih tehničara
(DAGIT) Slavonski Brod, četvrta po
redu, održana je 7. travnja 2005. u
prostorijama Poduzeća za ceste. Na
početku su sudionici Skupštine minutom šutnje odali počast nedavno
preminulom prof. dr. sc. Stanku Šramu. Potom je predsjednik Mato Vinarić, dipl. ing. građ., podnio izvješće o radu između dviju skupština. Od
uspjeha je posebno istaknuo činjenicu da su članovi Društva mr. sc. Vjekoslav Leko i Tomislav Krpan dobili županijska odnosno gradska priznanja i da su na uporabu zajedno s
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Na kraju se raspravljalo o pripremama za tradicionalni ples građevinara
te o stručnom putovanju u Grčku krajem lipnja 2005.
B. N.
OKRUGLI STOL O
USKLAĐIVANJU RADOVA
VIŠE IZVOĐAČA

Sa Skupštine DAGIT-a Slavonski Brod

Društvom distrofičara dobili posebne prostorije na Trgu pobjede. Društvo inače ima 97 članova, od čega
polovica aktivno sudjeluje u radu.
Slijedilo je i financijsko izvješće, a
zatim rasprava o izvješćima. U raspravi su posebno isticani stručni seminari vezani uz permanentno stručno obrazovanje te promjene koje u
školovanje građevinara unosi skora
primjena Bolonjske deklaracije i međusobno usklađivanje europskog školstva. Potom su izvješća usvojena jednoglasno i izabrani zastupnici u Skupštini HSGI-a, a za člana Predsjedništva predložen je dosadašnji član – Antun Pospišil, dipl. ing. građ.
Program rada u sljedećem jednogodišnjem razdoblju predstavio je predsjednik Mato Vinarić. Previđena su
stručna predavanja, posebno o uređenju brodske tvrđave, jedna trodnevna
stručna ekskurzija i nastavak radova
na uređivanju društvenih prostorija.
Program je usvojen nakon kraće
rasprave.
U nastavku je Željka Perković, dipl.
ing. arh., koordinatorica gradskoga
Upravnog odjela za graditeljstvo i
prostorno uređenje održala stručno
predavanje o nedavno usvojenom
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GUP-u Slavonskog Broda. Svoje je
sažeto predavanje ilustrirala brojnim
prilozima i crtežima.
Četvrta redovna skupština DAGI-a
Slavonski Brod zaključena je prigodnim domjenkom.
B. N.
KONSTITUIRAJUĆA
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
DGI-a ZAGREB
Konstituirajuća sjednica novog saziva Predsjedništva Društva građevinskih inženjera Zagreb održana je 11.
travnja 2005. Utvrđeno je da je na
Skupštini održanoj 21. ožujka 2005.
bilo nazočno vrlo malo članova, ali
da je ipak bilo više mladih inženjera. Izabrano je Predsjedništvo koje
ima dvadeset i jednoga člana te Nadzorni odbor i Sud časti sa po tri člana. Na prijedlog Dubravka Mraza
ponovno je za predsjednika izabran
Zdravko Jurčec, za potpredsjednicu
Ružica Drmić i za tajnicu Ljerka
Horvat. U nastavku su predloženi
dosadašnji članovi DGIZ-a za 6 mjesta u Predsjedništvu HSGI-a, a izabrani su i novi zastupnici u Skupštini
HSGI-a.

U organizaciji Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI), 19. travnja 2005., u Zagrebu je održan okrugli
stol s temom: Usklađivanje radova
dvaju ili više izvođača. Teze za
raspravu pripremio je dr. sc. Mirko
Orešković, dipl. ing. građ., a raspravljalo se o Zakonu o radu te o zakonskim i praktičnim rješenjima međusobnih odnosa više izvoditelja na
pojedinim gradilištima. U radu toga
zanimljivog skupa sudjelovali su
predstavnici Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, HUP
-Udruge poslodavaca u graditeljstvu,
Strukovnog udruženja graditeljstva
u Hrvatskoj gospodarskoj komori,
zakonodavne vlasti i ostali zainteresirani. Osnovne teze i izvode iz rasprave opširnije ćemo predstaviti u
sljedećem broju časopisa.
T. V.
RASPRAVA U UREĐENJU
SPLITSKE RIVE
U Splitu je 19. travnja 2005. u Zajednici udruga inženjera Splita održana rasprava o prvonagrađenom radu
o uređenju glavne gradske šetnice –
splitske Rive. Raspravu je organiziralo Društvo arhitekata Splita (DAS),
uz podršku Udruge građevinskih inženjera Splita (UGIS), Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i dr. Rasprava je povremeno
bila vrlo osobna i obojena povrijeđenim taštinama, a trajala je do kasno u noć. Nije nedostajalo sentimenata, nostalgije, neslaganja i romantičarskog zanosa. Nagrađeno rješenje
na pozivnom natječaju branio je Saša Begović, dipl. ing. arh., mladi
zagrebački arhitekt iz tvrtke 3LDH,
studija koji se i u svijetu proslavio
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što je sudjelovalo relativno malo autora – 11 od 20 preuzetih podloga.
Primjedbe su se kretale između dviju krajnosti – ništa ne dirati ili vratiti
na Rivu staru fontanu (u žargonu nazvanu Bajamontuša). Time se proturječilo ideji autora da se postojeća
fontana preuredi u interaktivnu s
kombinacijom vode, svjetla i glazbe.
Gradnja je "skalinade" predstavljena
kao velik problem jer bi, navodno,
za jakog nevremena omogućila da
grad bude lakše poplavljen.
Autori i članovi Ocjenjivačkog suda
posebno su isticali pravo Rive na suvremenost i prepoznatljivost u 21. stoljeću, budući da se cijeli taj prostor
tijekom vremena neprestano mijenjao.
Drugi su nostalgično branili postojeću razglednicu Rive, zabilježenu u
memoriji stanovnika grada i njegovih brojnih gostiju. No stječe se dojam da je najviše prijepora bilo potaknuto činjenicom što je nagrađeno
rješenje jedne tvrtke iz Zagreba.

Izložba rješenja za uređenje splitske Rive

Jadranka Samokovlija Dragičević
(fotografije L. D.)
DGIT VINKOVCI NA UREĐAJU
ZA PROČIŠĆAVANJE

Sudionici rasprave o uređenju splitske Rive

izvedbom mosta za pale hrvatske
branitelje u Rijeci te sadašnjega
hrvatskog paviljona na Svjetskoj izložbi u Japanu. U svom je izlaganju
istaknuo kako Riva neće pretrpjeti
neke posebne promjene, izuzmu li
se predložena "skalinada" kojoj je
svrha da se grad "uroni" u more, neki dodaci u palmama i drugom zele
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nilu, odmicanja omiljenih "štekata"
od zidova drevne Palače, odnosno
prodavaonica i drugih objekata naslonjenih na zidove Dioklecijanova
grada.
Osnovna je primjedba sudionika u
raspravi bila u tome zašto nije raspisan javni natječaj već samo pozivni i

Brojni članovi Društva građevinskih
inženjera i tehničara (DGIT) Vinkovci
posjetili su 14. travnja 2005. novi
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sastavu Vinkovačkog vodovoda
i kanalizacije d.o.o. Voditelj je stručnog posjeta bio predsjednik Željko
Andričević, dipl. ing. građ., inače
zaposlen u tom javnom poduzeću. U
stručno se razgledavanje krenulo autobusom ispred Doma DAGIT-a, a o
radu uređaja sudionicima su govorili
njegovi voditelji i djelatnici. Nakon
razgledavanja uređaja za pročišćavanje održan je prigodni domjenak.
B. N.
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