Društvene vijesti
STRUČNO USAVRŠAVANJE
DAGIT-a VINKOVCI
U organizaciji Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara (DAGIT) Vinkovci, 26. veljače 2009. održano je predavanje:
Razvoj Hrvatskih željeznica s posebnim osvrtom na istočnu Slavoniju.

predavanje s posjetom vezano uz
navodnjavanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljištem (početkom
svibnja), stručno putovanje u Portugal (krajem svibnja) te posjeti s predavanjima Regionalnom vodoopskrbnom sustavu istočne Slavonije i
prometnicama u tom dijelu Hrvats-

kultetu u Varaždinu. Jedno se predavanje odnosilo na građevinski i komunalni otpad, na načine gospodarenja i na vrste sanitarnih odlagališta
otpada, a u drugom je dan pregled
zakonske regulative vezane uz odrednicu strategije za odlaganje otpada u
Hrvatskoj.
Saša Avirović, dipl. ing. građ., održao
je, kao predstavnik gradskoga komunalnog poduzeća Čakom, predavanje
o skupljanju, selektiranju i recikliranju građevnog otpada u Međimurju
te sanaciji odlagališta otpada u Totovcu.
Seminar je pobudio veliko zanimanje pa je bilo uključeno 70 sudionika koji su za to dobili 7 bodova.
N. Dražin Lovrec
NAGRADE HRVATSKE
UDRUGE ZA ORGANIZACIJU
GRAĐENJA

Predavanje na otvorenom o rekonstrukciji pruge Tovarnik-Vinkovci

Predavanje su održali stručnjaci iz
HŽ-infrastruktura iz Zagreba, a
suorganizatori su bili iz HŽ-ZOP
Vinkovci koji su ujedno sudionicima omogućili posjet Đeletovcima i
Novim Jankovcima gdje se rekonstruiraju željezničke pruge. Bilo je
ukupno 66 polaznika iz Vukovarsko-srijemske županije.
U programu stručnog usavršavanja
za 2008./2009. predviđeno je i predavanje o primjeni geodezije u graditeljstvu koje će se 17. travnja 2009.
održati u hotelu Admiral. U pripremi
su još predavanje o zaštiti na radu i
o zaštiti od požara (krajem travnja),
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ke. Na jesen je predviđena stručna
ekskurzija u južnu Dalmaciju – Dubrovnik i Konavle.
Z. Z
SEMINAR O GOSPODARENJU
OTPADOM U ČAKOVCU
U sklopu programa stručnog usavršavanja u organizaciji Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja (DGITM), 6. je ožujka 2009.
u dvorani Zrinski u Čakovcu održan
stručni seminar Građevinarstvo i
zbrinjavanje otpada. Voditelj i predavač bio je mr. sc. Vitomir Premur,
viši predavač na Geotehničkom fa-

Hrvatska udruga za organizaciju
građenja (HUOG), u skladu sa zaključcima redovite godišnje konferencije održane 27. studenoga 2008. u
Sv. Jani, uključilo je među svoje redovite aktivnosti dodjeljivanje nagrada, financiranje projekata i izdavaštvo. Cilj je poticanje razvoja organizacije građenja kao posebne djelatnosti unutar građevinske struke.
Nagrađivat će se najbolji studenti iz
područja organizacije građenja sveučilišnih preddiplomskih i veleučilišnih studija te sveučilišnih diplomskih i veleučilišnih specijalističkih
studija, ali i najbolji sveučilišni specijalistički, magistarski i doktorski
rad. Nagrada (plaketa) dodjeljivat će
se na godišnjim skupštinama Udruge, a o svakoj će odlučivati poseban
peteročlani odbor. Financirat će se,
u skladu s mogućnostima, tehnološko-istraživački i znanstvenoistraživački projekti, a Udruga će biti i su315
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izdavač vrijednih znanstvenih, stručnih i sličnih publikacija.
O provedbi će se brinuti poseban
Odbor za nagrade i financiranje
istraživačkih projekata HUOG-a
koji sačinjavaju: mr. sc. Petar Adamović (Tehničko veleučilište Zagreb), prof. dr. sc. Stjepan Bezak
(Građevinski fakultet Zagreb), doc.
dr. sc. Diana Car Pušić (Građevinski
fakultet Rijeka), dr. sc. Zlata Dolaček Alduk (Građevinski fakultet
Osijek), prof. dr. sc. Snježana Knezić (Građevinsko-arhitektonski fakultet Split), Besalet Mulović, dipl.
ing. građ. (Tehnika d.d., Zagreb) i
voditelj prof. dr. sc. Ivica Završki
(Građevinski fakultet Zagreb).
Z. L.
GODIŠNJA SKUPŠTINA
UDRUGE AMCA-FA U
ZAGREBU
Godišnja skupština kojom je obilježena desetogodišnjica djelovanja
Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMCA-FA održana je 18. veljače 2009. u velikoj
predavaonici AGG fakulteta u Zagrebu u sklopu obilježavanja 90. go-

dišnjice postojanja Građevinskog
fakulteta. Bila su nazočna 42 člana
(od ukupno 675), a skupštini je vodio predsjednik Udruge prof. dr. sc.
Ivica Džeba.
Na početku su u povodu 10. obljetnice za velik doprinos osnivanju i
djelovanju te promicanju alumni
ideje među sadašnjim i bivšim studentima Građevinskog fakulteta dodijeljena i posebna priznanja: prof.
dr. sc. Krešimiru T. Hermanu, Svetku Milinu, dipl. ing. građ., prof. dr.
sc. Andriji Prageru i prof. emer. dr.
sc. Veselinu Simoviću.
Slijedilo je izvješće o radu Udruge u
prethodnih deset godina koje je podnio predsjednik prof. dr. sc. Ivica
Džeba. Posebno je istaknuo nekoliko aktivnosti, među kojima je širenje alumni ideje, osmišljavanje rada
i aktivnosti, organizacija predavanja
i izložaba kao oblik redovitog djelovanja, pomoć pri zapošljavanju mladih studenata, akcija za vraćanje naziva „inženjer“ u bolonjski sustav
školovanja, pokretanje akcije za prenamjenu Francuskog paviljona u
Studentskom centru u Zagrebu u
muzej graditeljske baštine, izrada
baze podataka članova, izdavanje

adresara članova (jedini jedne alumni udruge u Zagrebu), redovito izdavanje Glasnika AMCA-FA, obnavljanje i grafičko poboljšanje webstranice Udruge te suradnja s drugim
AMAC udrugama na Sveučilištu u
Zagrebu. U izvješću su iznesene i
aktivnosti planirane za sljedeće jednogodišnje razdoblje, a posebno su
istaknute stalne aktivnosti, poput
pomoći pri zapošljavanju mladih
inženjera, održavanju predavanja i
obnavljanju podataka o članovima i
sl., ali i redovito organiziranje raznih događanja jednom mjesečno na
Građevinskom fakultetu, međusobno povezivanje članova, poboljšavanje suradnje s drugim AMAC/AMCA
udrugama te propagiranje rada koje
uključuje i izdavanje članskih karata.
Financijsko izvješće za razdoblje od
posljednje godišnje skupštine izložila je blagajnica prof. dr. sc. Ivana
Banjad Pečur, a izvješće je Nadzornog odbora uime spriječenoga prof.
dr. sc. Andrije Pragera pročitao tajnik Udruge doc. dr. sc. Joško Krolo.
O izvješćima nije bilo rasprave pa
su sva prihvaćena jednoglasno.
Na kraju su sudionici Skupštine obaviješteni da će se od 2. do 4. srpnja
2009. na Građevinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu održati sabor
AMAC/AMCA udruga iz zemlje i
svijeta te da se naziv Udruge neće
mijenjati jer se uspjelo vratiti stručni
naziv „inženjer“.
I. Dž.
PREDAVANJE O
UČINKOVITOJ GRADNJI I
PASS-NET PROJEKTU

Predsjednik Udruge prof. dr. sc. Ivica Džeba otvara godišnju skupštinu
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U organizaciji Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Građevinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu –
AMCA-FA, a u sklopu tzv. Alumni
večeri, 9. ožujka 2009. održano je u
velikoj predavaonici AGG fakulteta
u Zagrebu predavanje: Energetski
učinkovita gradnja i Pass-net EU
projekt u Hrvatskoj. Predavač je bio
prof. Ljubomir Miščević s ArhitekGRAĐEVINAR 61 (2009) 3
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tonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Govorilo se o sadašnjim razvojnim
programima i primjerima energetske
učinkovitoga graditeljstva i urbanizma, a predstavljeni su i odgovarajući
arhitektonski i urbanistički projekti
te ostvarenja niskoenergetskih i pasivnih kuća u Hrvatskoj. Ujedno je
predstavljen i Pass-net, što je skra
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ćeno ime projekta Europske unije
koji se odvija od studenoga 2007.
Puni je naziv projekta Establishment
of co-operation network of passive
house promoters (Uspostava suradnje mreže utemeljitelja pasivnih kuća) kojim je dosad obuhvaćeno 10
europskih država: Austrija, Njemačka, Švedska, Belgija, Velika Britanija, Češka Republika, Slovačka,

Rumunjska i Hrvatska (kao jedina
nečlanica EU). Pass-net ima bogatu
međunarodnu aktivnost, a u Hrvatskoj su (gdje je sjedište projekta) 8. i
9. studenoga 2008. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održani
Prvi dani pasivne kuće s više od 400
sudionika.
I. Dž.
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