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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Uspješne pripreme za Hrvatski graditeljski forum
Dosad su uspješno održana četiri okrugla stola, a peti je u pripremi, a obrađene su teme vezane uz
zakonodavne promjene, a nazočnost je sudionika i sudjelovanje u diskusijama bilo zadovoljavajuće

Sjednica predsjedništva Hrvatskoga
saveza građevinskih inženjera (HSGIa), 22. po redu, održana je 24. rujna
2013. u prostorijama HIS-a u Zagrebu,
a sjednicu je vodio predsjednik HSGI-a
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Pri usvajanju zapisnika s prošle sjednice, koji je inače jednoglasno prihvaćen, istaknuto je da ga treba pretvoriti
u informaciju jer za zaključke nije bilo
kvoruma.
Odbor za regulativu održao je četiri okrugla stola i peti je u pripremi, a
obrađene su teme vezane uz zakonodavne izmjene, između ostaloga i za
licenciranje tvrtki. Nazočnost sudionika i sudjelovanje u diskusijama bili
su očekivano dobri, iako nije bilo predstavnika Ministarstva graditeljstva
i prostornoga uređenja. Istaknuto je
ipak da bi sve zaključke trebalo poslati
svim sudionicima da se o njima očituju,
ali i članovima predsjedništva HSGI-a.
U raspravi je istaknuto da se okruglim
stolovima pokušalo dati doprinos novim zakonskim rješenjima, posebno
Zakonu o gradnji. Najavljeno je da će
se sljedeći okrugli stol održati u Rijeci.
Bilo je primjedbi na sadašnji Pravilnik o
stručnom usavršavanju koji bi trebalo
mijenjati, ali i o potrebi da se u kontaktima s poslodavcima istakne važnost
stručnog usavršavanja. Predložena je i
posebna rasprava o Zakonu o inženjerskim djelatnostima
U nastavku je o Graditeljskom forumu
i proslavi 65. obljetnice časopisa Gra-
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đevinar i 60. obljetnice HSGI-a govorio
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Izvijestio
je kako je HSGI primio pismo od predsjednika Republike Ive Josipovića s pristankom da bude pokroviteljem Hrvatskoga graditeljskog foruma, a u Uredu
predsjednika bit će posebno primljena
i delegacija HSGI-a. Pokroviteljstvo
je prihvatio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, što je uostalom bio i
jedan od uvjeta za dobivanje dvorane
u Staroj gradskoj vijećnici za svečanu
akademiju i završni dio Graditeljskog
foruma.
Dogovorena su 24 predavanja čiji će
materijali biti tiskani u knjizi ''Izazovi u
graditeljstvu'', a predloženo je da jedna od tema budu i zaključci okruglih
stolova. Sudjelovanje na Hrvatskom
graditeljskom forumu boduje se sa 20
bodova, od čega se četiri boda odnose
na građevno-tehničku regulativu. Svi
će predavači, s obzirom na važnost
obljetnica, svoja predavanja održati
besplatno.
Pripremljene su i vrsne nagrade, posebno tvrtkama koje stalno sudjeluju
u financiranju časopisa Građevinar, ali
i najboljim diplomiranim studentima
i doktorantima. Nagrade će se dodijeliti i zaslužnim članovima HSGI-a.
Pokrenuta je i akcija o cjelokupnoj digitalizaciji časopisa Građevinar, tako
da će se na Hrvatskom graditeljskom
forumu moći kupiti u digitalnom obliku
znanstveno-stručni članci objavljeni
od 1949.

U nastavku je o provedbi stručnog
usavršavanja u 2013. govorio voditelj
stručnog usavršavanja prof. dr. sc. Josip Rupčić. Dosad je održano četrdeset
seminara sa 1420 sudionika, a kad se
dodaju ostali skupovi, znači da je sudjelovao 2171 polaznik i oni su ukupno ostvarili 27.504 boda. To su dobri
rezultati posebno stoga jer se pretpostavlja da će do kraja godine biti još tristotinjak sudionika. Svim je društvima
poslan poziv da na vrijeme pošalju planove i programe stručnog usavršavanja u 2014. godini.
Na kraju se govorilo o radu temeljnih
društava. U Varaždinu se 4. listopada
priprema seminar o odvodnji oborinskih voda s prometnica, a za kraj je
mjeseca planiran stručni izlet u Beograd. Također se u veljači 2014. planira
proslava 55 obljetnice djelovanja DGITa Varaždin.
Adela Visković iz UGIS-a govorila je o
sajmu SASO u okviru kojega će se 23.
listopada održati poseban Dan građevinara i raspravljati o ulozi graditeljstva nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
DGITM iz Čakovca održao je dosad
tri seminara, imali su stručno putovanje u Budimpeštu, a priprema se
tijekom listopada i putovanje u Portugal.
Na kraju se govorilo o izradi novog logotipa HSGI-a i potrebi da se HIS potakne na popravak krova jer je vlaga
oštetila prostorije Građevinara.
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