Društvene vijesti
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera (HSGIa), druga po redu u ovom sazivu,
održana je 30. kolovoza 2011. u
Zagrebu. Sjednicu je vodio Josip
Švenda, predsjednik HSGI-a.
Na početku sjednice predsjednik je
posebno pozdravio prof. dr. sc. Stjepana Lakušića kojega je Povjerenstvo za restrukturiranje časopisa Građevinar izabralo za v.d. glavnog i
odgovornog urednika časopisa. Potom je razmatran hodogram rada za
razdoblje 2011.-2015., a posebno su
istaknute aktivnosti koje su obavljene ili koje valja što prije obaviti.
U nastavku je Nada Zadravec izvijestila da je obavila razgovore u vezi
s osnivanjem novoga temeljnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji i
da je ustanovila kako je takvo društvo sa sjedištem u Bedekovčini već
upisano u Uredu za udruge, ali da
nije bilo aktivno. Dogovoreno je da
će se obnoviteljska skupština održati
početkom listopada, a da će uime
HSGI-a biti nazočni Josip Švenda,
Nada Zadravec, Bruno Műller i Branko Nadilo. Ponovno je istaknuta i
potreba oživljavanja rada vukovarskog društva. Miljana Brkić, voditeljica za praćenje zakonske regulative
uz pomoć članova Predsjedništva u
radnu je skupinu imenovala: Zdravka Jurčeca, Željku Šarić, dr. sc. Zlatu Dolaček-Alduk, Mladenka Solda i
Branka Poljanića, a riječko će društvo
naknadno javiti ime svog predstavnika.
Prof. dr. sc. Vjeran Mlinarić, član
radne skupine za međunarodnu suradnju, izvijestio je kako bi pokušao
uspostaviti suradnju s makedonskim
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društvom. Kako kontakti već postoje, dogovoreno je da im se javi i da
se sporazum o međunarodnoj suradnju pokuša potpisati na Saboru hrvatskih graditelja.
Na kraju je zapisnik jednoglasno usvojen.
Slijedilo je izvješće Povjerenstva za
restrukturiranje časopisa Građevinar
koje je podnio Josip Švenda. Izvijestio je o dotad održanim sastancima i
o raspisu natječaja za direktora izdavačke djelatnosti. Na natječaj su stigle
tri prijave, od kojih jedan kandidat
nije zadovoljio propisane uvjete. Preostala su dva kandidata pozvana na
razgovor i jedan je uoči razgovora
odustao, a drugi je kandidat postavljao ultimativne zahtjeve pa je zbog
toga odbijen. Prof. dr. sc. Josip Lakušić, jedan od kandidata za glavnog i odgovornog urednika na prijašnjem natječaju, na prijedlog je
Dragutina Mihelčića izabran za v. d.
glavnog i odgovornog urednika koji
će časopis početi uređivati od 1. siječnja 2012.
Predsjednik je pozivajući se na tešku financijsku situaciju časopisa zaključio kako je potrebno izabrati
osobu koja bi časopis i HSGI vodila
profesionalno. Predložio je da se
imenuje na rok od 6 mjeseci s pola
radnog vremena Boris Čupić koji to
želi i može profesionalno obavljati.
Prijedlogu s usprotivio Branko Nadilo koji smatra da bi sve to može
obavljati novi v.d. glavnog i odgovornog urednika i da je zbog mogućega sukoba interesa nezgodno da
jednu dužnost, koju su dosad uspješno obavljali samo volonteri, obavlja

potpredsjednik HSGI-a. Dodao je
kako se u vrijeme krize ne bi trebali
stvarati novi troškovi.
Uslijedila je pomalo žustra rasprava
u kojoj su sudjelovalo Mladenko
Soldo, Nada Zadravec, prof. dr. sc.
Vjeran Mlinarić, Josip Švenda,
Branko Nadilo, Boris Čupić i prof.
dr. sc. Stjepan Lakušić. Na kraju se
glasalo o dvama prijedlozima. Jedan
je bio da se Boris Čupić imenuje za
direktora izdavačke djelatnosti s
pola radnog vremena na rok od 6
mjeseci, a drugi da to do kraja godine volonterski obavlja Branko Nadilo koji se sam predložio. Prvi je
prijedlog prihvaćen s 10 glasova i tri
suzdržana. Novi će direktor na dužnost stupiti 1. rujna 2011.
U nastavku se raspravljalo o Saboru
hrvatskih graditelja 2012. Kako je
dr. sc. Mirko Orešković najprije prihvatio, a potom odustao da bude
predsjednik Izvršnoga organizacijskog odbora, predloženo je da se ta
vrlo važna funkcija za održavanje
Sabora ponudi Radi Pilipoviću, direktoru Hidroelektre Niskogradnje,
što je on i prihvatio u telefonskom
razgovoru. Razmatrane su moguće
lokacije i vrijeme održavanja, pa je
odlučeno da to bude u Cavtatu u
drugom tjednu studenoga, ali da se
sve prepusti odluci novoformiranoga Odbora. Na kraju je jednoglasno
prihvaćen prijedlog da novi predsjednik Izvršnoga organizacijskog
odbora bude Rade Pilipović, a da u
odboru predstavnici temeljnih društava i mogućih donatora.
B. N.
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