Društvene vijesti
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
HSGI-a

rad Sabora uključe i dubrovački infrastrukturni problemi.

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera (HSGI-a)
održana je 27. rujna 2011. u Zagrebu.
Sjednicu je vodio Josip Švenda, dipl.
ing. građ.

Izvješće o izdavačkoj djelatnosti i
stručnoj službi HSGI-a podnio je v.
d. direktor Boris Čupić. Zaključio je
da su ukupna potraživanja časopisa
gotovo milijun kuna, ali da će mnoge dugove biti vrlo teško naplatiti.
Predložio je da se neki dugovi otpišu zbog zastarijevanja i da se smanje
troškovi tiskanja. Na kraju je dogovorena strategija pri pokušaju naplate nekih dugova.

Nakon jednoglasnog prihvaćanja zapisnika s prošle sjednice raspravljalo
se o pripremama za Sabor hrvatskih
graditelja 2012., a izvješće je podnio Rade Pilipović, predsjednik Izvršnoga organizacijskog odbora. Rekao je da IOO zasada sačinjavaju
sljedeći članovi: dr. sc. Danko Biondić, Dragan Blažević, mr. sc. Miroslav Bunić, Boris Čupić, prof. dr. sc.
Petar Đukan, Mirko Habijanec,
Zdravko Jurčec, prof. dr. sc. Stjepan
Lakušić, Joško Mikulić, prof. dr. sc.
Vjeran Mlinarić, Andro Nižetić, dr.
sc. Mirko Orešković, Dean Pavlak,
Zlatko Rogožar, Zoran Škorić, Snježana Špehar Kroflin, Josip Švenda i
Adela Visković. Ujedno je rekao da
će se i Odbor i Sabor pokušati proširiti predstavnicima drugih struka, poput developera, pravnika, bankara,
arhitekata te strojarskih i elektrotehničkih inženjera. Odlučeno je da će
se Sabor održati u Cavtatu, u hotelu
Croatia, od 15. do 17. studenog 2012.,
a geslo je Sabora: Graditeljstvo –
poluga razvoja. Ostale su glavne teme: javna nabava, energetika i željeznička infrastruktura.
Nakon rasprave odlučeno je da će se
na Saboru potpisati sporazum o suradnji sa srodnim udrugama iz Makedonije i Albanije te da se upute
molbe za pokroviteljstvo Vladi i
svim ministarstvima što se u radu
dotiču graditeljstva. Ujedno je zaključeno da se raspravlja i o europskim fondovima, da se uspostavi suradnja s konzervatorima te da se u
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Slijedilo je izvješće prof. dr. sc. Josipa Rupčića, voditelja stručnog usavršavanja. On je pozvao sva društva
da do 5. listopada pošalju svoje programe stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenoga 2011. do 31.
listopada 2012.
Na kraju je Zdravko Hunjadi, predsjednik Društva građevinskih inženjera i
tehničara Međimurja (DGITM-a) izvijestio da će proslavu 50. obljetnice
rada proslaviti 21. listopada u Toplicama Sv. Martin. Odlučeno je da se
tom prigodom održi i proširena sjednica Predsjedništva HSGI-a na koju
će se pozvati predsjednici svih temeljnih i specijalističkih društava, ali i
predsjednici Hrvatske komore inženjera građevinarstva, HUP-Udruge
poslodavaca graditeljstva i Hrvatske
obrtničke komore. Tema skupa bit
će nastavak cjeloživotnog obrazovanja s predavačem iz Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva. Na kraju je odlučeno
da se DGITM-u za proslavu obljetnice pomogne s 25.000 kuna.
Sastanak je zaključen informacijama
o osnivačkoj odnosno obnoviteljskoj
skupštini Društva građevinskih inženjera Krapinsko-zagorske županije
te obavijestima o stručnim seminarima u Zagrebu i Slavonskom Brodu.
B. N.

STRUČNI SEMINAR O
AKTUALNOJ GRAĐEVNOTEHNIČKOJ REGULATIVI
U velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 27.
rujna 2011. održan je odlično posjećen stručni seminar o aktualnoj građevno-tehničkoj regulativi u organizaciji Društva građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ-a).
DGIZ tradicionalno pridonosi želji
da hrvatsko graditeljstvo postane
konkurentnije i spremnije za izlazak
na hrvatsko, europsko i svjetsko tržište, a pritom razvija razmjenu informacija, znanja i iskustava, ali i
obogaćuje intelektualni kapital te
povezuje sudionike u gradnji. Stoga
je i ove godine organiziran seminar
radi boljeg upoznavanja zakonske
regulative svakog sudionika u procesu gradnje te povećanja učinkovitosti, produktivnosti i kvalitete izvedenih građevina.
U prvom su se dijelu seminara obrađivale novine u zakonskoj regulativi, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i
Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama. Drugi je dio
bio posvećen željeznicama, propisima o željezničkim infrastrukturnim
podsustavima i utjecaju nosivosti
planuma na ponašanje kolosiječne
rešetke. Treći se dio seminara bavio
geotehnikom, novim propisima i
Eurokodom 7. Posljednji je dio seminara bio posvećen projektu Ban
centra u Zagrebu. Bilo je riječi o
projektiranju i izvedbi građevinske
jame te tehnologiji građenja SCC
betonom (Self Compacting Concrete),
a sudionici seminara obišli su sutradan, 28. rujna 2011., gradilište Ban
centra.
Radi boljeg snalaženja DGIZ je izdao i zasebnu publikaciju s novim
Zakonom o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama koji je objavljen 15. srpnja 2011.
T. V.
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