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DRUŠTVENE VIJESTI

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Proljetne aktivnosti u temeljnim društvima
Dvadesetsedma je sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI) održana 20. ožujka 2018. u
prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjednicu
je vodila predsjednica Mirna Amadori,
dipl. ing. građ.
Nakon kratkog pregleda zaključaka usvojenih na prethodnoj sjednici i manjih izmjena jednoglasno je usvojen zapisnik s
26. sjednice Predsjedništva održane 20.
veljače 2018. u Zagrebu.
Izvješće o provedbi programa stručnog
usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja
do 30. ožujka 2018. pripremila je voditeljica Miljana Brkić. Seminare su održala
tri temeljna društva, i to DGIT Varaždin
jedan seminar s 10 polaznika, DAGIT
Slavonski Brod jedan seminar sa 76 polaznika i DGIZ šest seminara sa 192 polaznika. Ukupno je održano osam seminara
na kojima je bilo 278 polaznika koji su
odslušali 138 sati predavanja i ostvarili
3432 boda.
Miljana Brkić rekla je i to kako će pripremiti anketu za polaznike seminara kako
bi ocjenjivali seminar, teme i predavače.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić predstavio je
plan izrade monografije Hrvatskog saveza građevinskih inženjera i napomenuo
kako će prijedlog sadržaja poslati svim
temeljnim i specijalističkim društvima, a
oni će u skladu s time prikupljati podatke
i poslati ih najkasnije do rujna 2018. Svi
će se prikupljeni materijali recenzirati te
je predložio da recenzenti budu prof. dr.
sc. Vjeran Mlinarić, prof. dr. sc. Josip Rupčić, Dragutin Mihelčić i Dragutin Matotek,
jer su oni članovi koje su najdulje aktivni u
HSGI-u i mogu pregledati cijeli materijal.
Prijedlog je prihvaćen.
Prof. dr. sc. Lakušić smatra da HSGI ima
tradiciju i vrijednost koju treba istaknuti,
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a za to će monografija izvrsno poslužiti.
Trebalo ju je već prije napraviti. Prikupljanjem materijala dodatno će se aktivirati
temeljna društva koja će prikazati svoju
dosadašnju djelatnost, a sve će to ostati
u nasljedstvo budućim generacijama.
Predsjednica Mirna Amadori obavijestila
je okupljene kako je HSGI dobio dopis Hrvatske komore inženjera građevinarstva
(HKIG) u kojemu ga poziva da izravno nominira osobu za člana HKIG-a. S obzirom
na to da je dosad HSGI-ov predstavnik
bio Boris Čupić, predložila je da on i dalje
bude njegov predstavnik u HKIG-u. Prijedlog je prihvaćen.
Predsjednica Mirna Amadori rekla je i to
kako je Građevinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu 21. veljače 2018. obilježio Dan
fakulteta i kako je HSGI tom prigodom
dobio priznanje za okupljanje mladih studenata i dodjeljivanje nagrada za najbolje
diplomske radove. Zahvalila je prof. dr.
sc. Lakušiću jer je njegovom inicijativom
HSGI dobio takvo priznanje.
Mirna Amadori je uime DGIT-a Varaždin
izvijestila da su održali Izbornu skupštinu na kojoj je bilo 120 članova i da su
izabrali novu predsjednicu Martinu Cesar-Kelemen. Zamjenica je Martina Vargović, a blagajnik Velimir Vujec. Nakon
skupštine održano je stručno predavanje
o demuljavanju i dehidraciji koje su održali predstavnici tvrtke Sintex. U planu je
održavanje stručnog seminara o sanaciji
ravnih krovova koje će održati Tanja Herr.
U travnju su planirali odlazak na Sajam
građevinarstva u Beograd 21. i 22. travnja 2018. te su pozvali sve da im se pridruže, a u lipnju će članovi posjetiti Beč
i Bratislavu te zahvaljujući kontaktima
prof. dr. sc. Vjerana Mlinarića obići tamošnja gradilišta.

Antun Pospišil izvijestio je kako je DAGIT
Slavonski Brod 16. ožujka održao stručni
seminar o utjecaju ponašanja vijčanih priključaka na potresni odziv čeličnih okvira,
izoliranju dijelova zgrade pod zemljom,
izvedbi novih i sanaciji starih ravnih krovova te o energetskoj učinkovitosti pri
obnovi kulturnih dobara. Na seminaru
sudjelovalo je 76 polaznika među kojima
je bilo i studenata i učenika srednje škole.
Zahvalio je na podršci i pomoći Tanji Vrančić, kao i članovima DGIZ-a, i dodao kako
bez njihove inicijative i ideja ne bilo aktivnosti u temeljnim društvima. Pohvalio
je ideju o izradi monografije HSGI-a jer je
takav materijal nama itekako potreban, a
osobito budućim generacijama.
Rekao je to kako je u završnoj pripremi
stručna ekskurzija u Nizozemsku od 21.
do 27. travnja 2018. te je pozvao sve zainteresirane da im se priduže.
Miljana Brkić izvijestila je kako DGIZ radi
novu, osvježenu i modernu mrežnu stranicu čije će težište biti na seminarima i
stručnim predavanjima. Istaknula je to da
je od početka nove godine održano šest
stručnih seminara i izobrazbi, a osobito je
posjećen bio seminar o novome Zakonu
o komunalnom gospodarstvu. Predavanje su održali mr. sc. Željko Uhlir, doc. dr.
sc. Maja-Marija Nahod i Josip Bienenfeld
iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Većina polaznika bila je iz
komunalnih društava, općina, gradova i
županija. To su polaznici koji dosada nisu
dolazili na DGIZ-ove seminare. Ukupno
su na seminaru bilo 84 osobe.
Istaknula je to da je 22. ožujka održan
novi seminar o željezničkoj infrastrukturi, a 5. travnja o protupožarnom brtvljenju. Najintenzivnije su aktivnosti tada
bile usmjerene na pripreme za održavanje Dana DGIZ-a od 24. do 27. travnja na
Zagrebačkom velesajmu u sklopu kojih je
održano 20 panela, a privukli su pozvane izlagače koji su u pauzama predstavili
svoje proizvode i usluge.
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