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DRUŠTVENE VIJESTI
REDOVITA SKUPŠTINA DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREBA

Ustrajati na cjeloživotnom obrazovanju inženjera
Najveći dio aktivnosti odnosi se na održavanje stručnih seminara, pripremnih seminara
za polaganje stručnih ispita i na izobrazbu za energetsko certificiranje zgrada

U Zagrebu je 19. svibnja 2016., u Velikoj
dvorani Hrvatskog inženjerskog saveza
održana 48. redovna godišnja skupština
Društva građevinskih inženjera Zagreba
(DGIZ). Nazočila su 54 člana, od ukupno
735 članova koliko je Društvo brojilo na
dan održavanja skupštine.
Skupštinu je otvorio i pozdravio prisutne
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., predsjednik DGIZ-a.
Izvješće o radu Predsjedništva za razdoblje od svibnja 2015. do lipnja 2016.
pripremila je tajnica Ljerka Horvat, a pročitao Marko Jerinić. U njemu se navodi
kako je u 2015. godini održano pet pripremnih seminara za polaganje stručnih
ispita, kojima je prisustvovalo 128 polaznika. Te seminare pohađaju diplomirani
inženjeri, inženjeri i tehničari građevinske
i arhitektonske struke, a organiziraju se
da bi se kandidatima olakšalo polaganje
stručnog ispita obrađujući gradivo razrađeno u ispitnom programu i davanju
uputa za njegovo uspješno svladavanje.
Međutim, odaziv na pripremne seminare nije ispunio očekivanja, što se može
objasniti općenito nastalim velikim teškoćama u graditeljstvu.
Na osnovi ponovljene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada,
i u 2015. nastavilo se s tom izobrazbom.
U tijeku 2015. održani su seminari o
energetskom certificiranju za Modul 1 i
Modul 2, gdje je sudjelovalo 178 polaznika. Ukupno je održano šest seminara
izobrazbe za Modul 1 i četiri za Modul 2.
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Kako su sve licencirane osobe dužne pohađati i stručno usavršavanje, održano
je šest stručnih usavršavanja osoba koje
već provode energetsko certificiranje
zgrada. Na tim su seminarima bila 164
polaznika. Ukupno je na seminarima u
2015. sudjelovalo 530 polaznika. U odnosu na 2014. godinu to je smanjenje za
pedeset posto. Broj polaznika stručnog
usavršavanja je u opadanju jer nema obveze stručnog usavršavanja, a tijekom
2015. nije održan ni cjelovit seminar o
građevinskim propisima, kad uobičajeno
sudjeluje velik broj polaznika.
Svake godine uspješno se organizira Bal
građevinara na kojem već tradicionalno
nazoči mnogo uzvanika i gostiju iz najvažnijih građevinskih tvrtki grada Zagreba. Bal je 16. listopada 2015. održan u
hotelu Westin.
DGIZ je u svibnju 2015. bio domaćin
skupštine HSGI-a. NJegovi su članovi
obavili veliki posao u organizaciji, što
su svojim zadovoljstvom potvrdili i svi

sudionici. Radni je dio skupštine organiziran u Hotelu International, a tijekom sljedećega dana priređen je posjet
izložbi Hermana Bolléa i Hrvatskom
narodnom kazalištu uz stručno vodstvo.
Članovi DGIZ-a bili su 23.-25. listopada
2015. na stručnoj ekskurziji na Sajmu
EXPO u Milanu.
Prema evidenciji, 19. svibnja 2016. Društvo ima 735 članova.
Društvo je vrlo aktivno u Hrvatskom savezu građevinskih inženjera te u radu Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
Predsjednik Zdravko Jurčec zahvalio je
svim članovima DGIZ-a na cjelokupnom
radu u proteklom razdoblju i iznio plan
aktivnosti za 2016. godinu.
Najveći dio aktivnosti odnosi se na održavanje stručnih seminara, pripremnih
seminara za polaganje stručnih ispita i
na izobrazbu za energetsko certificiranje zgrada. Preporuka je svim članovima
da i dalje pohađaju stručne seminare na
kojim će biti upoznati s aktualnostima
graditeljske struke iako za to ne postoji
nikakva zakonska obveza.
U listopadu 2016. organizirat će se već
tradicionalni bal građevinara kao i stručne ekskurzije. Sve je nazočne pozvao na
Sabor hrvatskih graditelja koji će se u listopadu održati u Cavtatu te zamolio da
se aktivno uključe u njegovu radu.

Dio sudionika Skupštine DGIZ-a
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