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Uredio: Branko Nadilo

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripreme za Sabor i razmatranje poslovanja
Jednoglasno je zaključeno da se na sjednicama Predsjedništva
HSGI-a ne smije glasovati s punomoćima i da se pravovaljane
odluke donose isključivo većinom glasova nazočnih članova
U Zagrebu je 18. rujna 2012. održana
14. po redu sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), a vodio ju je Josip Švenda,
dipl. ing. građ., predsjednik HSGI-a. Na
sjednicu su bili posebno pozvani članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnoga
organizacijskog odbora (IOO-a) Sabora
hrvatskih graditelja 2012. i predsjednici
temeljnih društava.
U prvoj se točki dnevnog reda raspravljalo o pripremama za Sabor hrvatskih
graditelja, a izvješće je podnio prof.
Stjepan Lakušić, predsjednik Znanstvenog odbora. Rekao je da su od prijavljenih 118 referata dosad su pristigla
82 i da je više od 70 posto recenzirano
i lektorirano. Pripremljen je preliminarni
raspored predavanja po područjima, a
dobro teku pripreme za okrugle stolove
o željezničkoj infrastrukturi i energetici,
dok za temu o javnoj nabavi ima problema i pristigla su samo tri referata.
Poseban okrugli stol o Dubrovniku i
dubrovačkoj infrastrukturi uspješno se
priprema u suradnji s Društvom građevinskih inženjera iz Dubrovnika. Za
izložbeni prostor u predvorju hotela postoji veliko zanimanje, ali na donacijama i sponzorstvima treba se još raditi.
Odabrana je agencija Ulix koja će obavljati poslove svih popratnih sadržaja na
Saboru 2012. i koja je uspjela osigurati
povoljne avionske karte po smanjenim
cijenama do kraja rujna.
Prof. Lakušić je pozvao članove Predsjedništva da u temeljnim društvima
potaknu članove za prijavljivanje na Sa-
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bor. Prijave su krenule s početkom rujna
i kako se približava Sabor sve veći je interes. Bilo je i upita o eventualnim smanjenim kotizacijama za umirovljenike,
članove IOO-a, autore radova i tvrtke
koje na Sabor upućuju više od pet sudionika. Istaknuo je i potrebu zapošljavanja jedne stručne osobe za uključivanje
u pripreme Sabora, a bilo bi poželjno da
to bude mlađa osoba zaposlena prema
mjerama za poticanje zapošljavanja.
Predložio je i da se razmotri angažiranje profesionalnog voditelja za vođenje
programa otvaranja Sabora 2012.
Potom je Boris Čupić iznio prethodni
financijski plan Sabora u kojem bi se
predviđeni troškovi mogli pokriti iz naplaćenih kotizacija. Za uspješno je zatvaranje financijske konstrukcije važan
doprinos od donatora i sponzora. Izvijestio je da su obavljeni razgovori s PR
agencijom Apriori komunikacije koji su
i poslali ponudu za promociju Sabora
2012. U planu je i promoviranje HSGI-a
radi vraćanja „imidža“ hrvatskom graditeljstvu, a taj bi se posao mogao obaviti
zajedno s HKIG-om, HUP-om i HGK-om.
U nastavku je Tanja Vrančić, tajnica IOO-a pročitala popis građevinskih
tvrtki od kojih se tražilo sponzorstvo
i imena osoba koji su bili zaduženi za
kontakte. Aktivnosti razgovora i dogovaranja oko Sabora 2012 s većim brojem tvrtkama su u tijeku. U raspravi što
je uslijedila sudjelovali su prof. Stjepan
Lakušić, Boris Čupić, Željka Šarić, mr. sc.
Lino Fučić i Dragan Blažević. Potom je
predsjednik Josip Švenda formulirao

zaključke iz rasprave i predložio da se
usvoji ponuda PR agencije, što je potom
jednoglasno i odlučeno, a dogovoreno je
da će se odluke o mogućim popustima
na kotizacije donijeti na sljedećoj sjednici Predsjedništva.
Slijedilo je i jednoglasno usvajanje zapisnika s prethodne sjednice koja je ovaj
put iznimno bila u 2. točki dnevnog reda
kako se s tekućim problemima ne bi zamarali sudionici sjednice koji nisu članovi
Predsjedništva. Ujedno je izneseno da će
web stranica HSGI-a biti osvježena i da
su već pripremljeni odgovarajući prilozi.
Potom je izvješće Nadzornog odbora
HSGI-a podnio predsjednik prof. dr. sc.
Josip Marušić u skladu sa zaključcima
nedavnoga zajedničkog sastanka dijela
Predsjedništva HSGI-a i Nadzornog odbora. Članovi su Nadzornog odbora analizirali stanje dugovanja za oglašavanje
i suizdavaštvo i predložili da bi trebalo
otpisati dugovanja zaključno s 2009. te
da bi temeljnim društvima valjalo poslati kopije računa za neplaćene iznose za
2010. i 2011. u skladu s brojevima pretplatnika na časopis Građevinar. Također
je predložen zajednički sastanak članova Nadzornog odbora s predsjednikom,
potpredsjednicima i tajnicom HSGI-a,
glavnim i odgovornim urednikom časopisa te predsjednikom i tajnicom DGIZ-a.
Nakon kraće rasprave o stajalištima Nadzornog odbora vezanim uz glasovanje s
punomoćima na sjednicama Predsjedništva, jednoglasno je na prijedlog potpredsjednice Nade Zadravec zaključeno
da se na sjednicama Predsjedništva HSGI-a ne smije glasovati s punomoćima i
da se pravovaljane odluke donose isključivo većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Josip Švenda upoznao je
nazočne da je Zdenko Blažeković, v. d.
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direktor izdavačke djelatnosti i stručnih službi HSGI-a raskinuo ugovor o
zaposlenju. U skladu s tim u razgovoru sa Zdravkom Jurčecom, predsjednikom DGIZ-a, dogovoreno je da tajničke
poslove za HSGI preuzme Dubravka
Turčan, a poslove časopisa prof. dr. sc.
Stjepan Lakušić i Tanja Vrančić. Složio
se i s prijedlogom o zapošljavanju jedne osobe za organizaciju Sabora 2012.
Zamolio je Nadzorni odbor da raspravi
budući ustroj stručnih službi HSGI-a i
podržao prijedlog da se što prije sazove
zajednički sastanak na kojem će se raspravljati o stručnoj službi HSGI-a.
Predsjednik Josip Švenda izvijestio je
da su pristigla tri prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo i predložio, a to je i prihvaćeno, da će posebno
Povjerenstvo, u kojem će biti članovi
Nadzornog odbora, predsjednik HSGI,

svi potpredsjednici i tajnica, glavni i odgovorni urednik časopisa Građevinar te
predsjednik i tajnica DGIZ-a, razmotriti
i Skupštini uputiti prijedloge. Ujedno je
usvojeno da se nagrada za životno djelo
dodijeli na plenarnoj sjednici Sabora hrvatskih graditelja 2012.
Voditelj stručnog usavršavanja prof. dr.
sc. Josip Rupčić izvijestio je o provedbi
stručnog usavršavanja za razdoblje od
1. studenog 2011. do 15. rujna 2012. Od
17 temeljnih društava, 10 društava kontinuirano provodi stručno usavršavanje:
DGITM (2 seminara), DGI Dubrovnik (4),
DAGG Karlovac (3), DAGIT Nova Gradiška (1 + 1 stručno putovanje), DGI Osijek
(4), DGI Rijeka (3 + 1 stručno putovanje),
DGI Sisak (1), DGIT Varaždin (6 + 1) i DGI
Zagreb (20). U okviru HSGI-a održano je
još 6 periodičnih stručnih skupova. Na
svim je stručnim seminarima, skupo-

vima i ekskurzijama sudjelovalo 2056
polaznika kojima je dodijeljeno 7800
stručnih bodova i 9621 bod građevnotehničke regulative, ukupno 17.421 bod.
Prof. Rupčić je zadovoljan dosadašnjom
provedbom stručnog usavršavanja, posebno zbog recesije, i vjeruje da će se
dostići broj polaznika iz prošle godine.
Svim su temeljnim društvima poslane
obavijesti za dostavu planova i programa stručnih seminara i ekskurzija za
sljedeće obrazovno razdoblje koje započinje 1. studenog 2012. i traje do 31.
listopada 2013. Izviješće je prof. Rupčića jednoglasno usvojeno.
Na kraju se raspravljalo o Danu građevinara na predstojećem sajmu SASO u
Splitu na kojem će se predstaviti Sabor
hrvatskih graditelja 2012. Najavljen je
i veliki stručni seminar DGI-a Zagreb o
aktualnoj građevno-tehničkoj regulativi.

razdobljima, počevši od ranoromaničkih slojeva prve katedrale s kraja 11. st.
pa do zgrade Biskupske konferencije iz
2011. godine. Uz stotinu najznačajnijih
zagrebačkih zgrada, u Vodiču je predstavljeno još i petstotinjak znamenitih
kuća. Sve je nadopunjeno mnoštvom
korisnih informacija koje će pomoći
svakom znatiželjniku da upozna Zagreb
kroz njegovu višeslojnu i stoljetnu arhitekturu.
Većina europskih metropola odavno je
dobila svoje arhitektonske itinerere, no
u Zagrebu su se prve takve publikacije,
uglavnom orijentirane na arhitekturu

20. st., pojavile tek prije godinu dana.
Stoga su se autori opredijelili za općeniti vodič koji nudi sveobuhvatnu sliku
graditeljstva sa svim potrebnim informacijama. Antologijski arhitektonski
vodič Zagreba inovativnim pristupom
spaja faktografiju, znanstveni pristup
i servisne informacije, što ga čini neizostavnim priručnikom studentima
arhitekture i povijesti umjetnosti, profesionalnim arhitektima, urbanistima i konzervatorima, znanstvenicima
usmjerenim na proučavanje povijesti
arhitekture i urbanizma Zagreba, ali i
najširoj stručnoj i kulturnoj javnosti.•

KRATKE VIJESTI
ARHITEKTONSKI VODIČ ZAGREBA
U zajedničkoj nakladi izdavačke kuće
UPI2M Books i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uskoro izlazi
Antologijski arhitektonski vodič Zagreba
koji prvi put na jednom mjestu donosi
sve najvažnije točke zagrebačkog graditeljstva pregledom svih najznačajnijih
građevina od srednjeg vijeka do danas.
Antologiju su priredili nastavnik doc. dr.
sc. Zlatko Karač i student Alen Žunić,
što je dosad nezabilježena praksa, a bili
su vođeni idejom ravnomjernog prikazivanja graditeljskih ostvarenja u svim
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