In memoriam
ANĐELKO PERŠI, dipl. ing. građ.
(1942.-2009.)
Nedavno nas je, 26. kolovoza 2009., u
68. godini zauvijek ostavio naš dragi
kolega, prijatelj i priznati graditeljski
stručnjak – Anđelko Perši, dipl. ing. građ.
Sve nas je duboko potresla tužna i tegobna činjenica preranoga rastanka s
dragim suradnikom jer ga je neočekivana i okrutna smrt otrgnula i zauvijek
odvojila iz naše sredine. Iako smo
svjesni prolaznosti ovozemaljskog
života i znamo da sve ima svoj kraj,
ipak kada se gubitak drage osobe dogodi neočekivano i prerano vrlo je teško prihvatiti ga i još teže preboljeti.
Anđelko Perši, dipl. ing. građ., rođen
je 6. srpnja 1942. u Kućan Marofu pokraj Varaždina. Niže je razrede osnovne škole pohađao u Brezničkom Humu,
gdje mu je otac bio učitelj. Potom je
od petoga do osmoga razreda osnovne
škole i cijelu gimnaziju pohađao u Varaždinu. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1961., a diplomirao je 30. ožujka 1966. godine.
U tijeku studija bio je savjestan i dobar student te stipendist Građevnog
kombinata Zagorje iz Varaždina, gdje
se i zaposlio nakon završetka studija.
Prvi je radni zadatak obavljao kao pomoćnik voditelja gradilišta stambenoga naselja Ratimir Herceg u Varaždinu. U praksi seje vrlo dobro snašao te
je vrlo brzo postao kvalitetan voditelj
izgradnje raznih građevina. Krajem
1966. otišao je na odsluženje vojnog
roka, a nakon povratka ponovno se
zaposlio u GK Zagorje u pogonu Tehnobeton. Na tom je poslu doživio svoju stručnu kulminaciju baveći se montažnom izgradnjom na bazi montažnih
prednapetih armiranobetonskih elemenata.
Njegov je rad u Tehnobetonu obilježen
velikom kreativnošću u projektiranju,
planiranju i izvođenju montažnih građevina. Mnoge su montažne proizvodne i skladišne hale velikih raspona bile
plod njegovih stručnih rješenja, a mnoge se još i danas tako izvode. Posebno
valja istaknuti njegovo rješenje montažnih mostova preko dovodnoga i
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tanta, nadzornog inženjera, savjetnika
i projektanta.
Svojim je predanim radom nesumnjivo znatno zadužio varaždinsko graditeljstvo, ali i hrvatsko kojemu je pružio velik doprinos u njegovu razvitku.
Dragi kolega Anđelko Perši trajno će
ostati zapamćen kao poznat i cijenjeni
graditeljski stručnjak. Svoj je stručni
rad dijelom nastavio i kao umirovljenik pa je dalje svojim rješenjima i savjetima uspješno pomagao graditeljskoj operativi. No to ipak, kako se čini, nije moglo pratiti njegovo plemenito srce pa je naglo i zauvijek prekinulo njegovo ovozemaljsko postojanje.

odvodnog kanala HE Varaždin, gdje
je osobito bila uspješno riješena montaža konstrukcija s najmanjim brojem
dizalica i s najkraćim mogućim vremenom montaže.
U GK Zagorju radio je sve do 1976.
kada se kao priznati stručnjak zaposlio
u Institutu građevinarstva Hrvatske,
poslije Građevinskom institutu Zagreb,
gdje je radio kao stručni savjetnik.
U IGH-u je najprije bio voditelj novoosnovanoga laboratorija u Varaždinu,
a potom tehnički rukovodilac Zavoda
za betonske i zidane konstrukcije Građevinskog instituta u Zagrebu. Odlaskom u IGH odnosno GI bavio se stručnim, nastavnim i znanstvenim radom.
Na građevinskom je studiju u Varaždinu predavao predmet Industrijsko
građenje i uspješno prenosio svoje veliko stručno iskustvo mlađim generacijama. U to je vrijeme pisao znanstveno-stručne članke koje je predstavljao na mnogim stručnim simpozijima
i seminarima iz područja graditeljstva.
U samostalnoj je Hrvatskoj 1995. osnovao vlastitu privatnu tvrtku Sigma
preko koje je na graditeljskom tržištu
plasirao svoje stručno iskustvo i znanje, a uspješno je poslovao sve do umirovljenja 2002. godine. Kao samostalni
poduzetnik obavljao je poslove konzul-

Svako je sjećanje prigoda da se za
rastanak izraze ugodne riječi i sjećanja. Međutim Anđelko Perši zaslužuje
znatno više. Bio je plemenit i veseo
čovjek i prijatelj, ugodan i zabavan, a
često je sve svoje prijatelje i znance
znao uveseljavati svirkom na različitim glazbenim instrumentima i pjevanjem lijepih i veselih pjesama.
Posebno se isticao u društvenom i
stručnom radu jer je od svoga prvog
zaposlenja bio vrlo aktivan član Društva građevinskih inženjera i tehničara
Varaždin. Svojom je nadahnutom upornošću i marljivošću obilježio mnoge
društvene aktivnosti, predlažući korisna rješenja radi što uspješnijega i kvalitetnijega rada. Velika mu je zasluga
formiranje posebne biblioteke u društvenim prostorijama Društva u kojoj
je pohranjeno mnogo starih stručnih
knjiga i publikacija. Više je godina bio
vrlo uspješan tajnik DGIT-a Varaždin,
a smrt ga je zatekla na mjestu predsjednika Nadzornog odbora.
Djelo Anđelka Peršija obilježeno je
poštenim i časnim radom te životom s
gotovo neprekinutim stručnom praksom. Stoga zaslužuje vječnu uspomenu i zahvalnost za sve doprinose koje
je za života podario društvu, prijateljima i kolegama.
Neka mu vječna slava!
R. Lončarić
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