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PRIPREME ZA SKUPŠTINU U UMAGU

Primanje novih članica
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Uoči dodjele godišnjih
nagrada

Temeljna društva trebaju nastaviti
s organizacijom stručnih skupova
bez obzira na bodovanje i odluke
Ministarstva jer su dio tradicije i izvor
znanja potreban svim inženjerima
Redovita 28. sjednica Predsjedništva
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) održana je u Zagrebu
pod predsjedanjem Dragana Blaževića,
dipl. ing. građ., predsjednika HSGI-a.
Nakon što je jednoglasno usvojen zapisnik s prethodne sjednice, slijedio
je izvještaj o Planu primjene stručnog
usavršavanja u 2014. koji je podnio
prof. dr. sc. Josip Rupčić, voditelj stručnog usavršavanja. Istaknuto je da se
u odnosu na prethodno izvješće vide
neki pozitivni pomaci jer su održana tri
nova seminara s 46 polaznika. Temeljna društva trebaju nastaviti s organizacijom stručnih skupova bez obzira
na bodovanje i odluke Ministarstva.
Ti su seminari izvor znanja potreban
svim inženjerima jer se govori o novim
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propisima i zakonima, novim tehnologijama te novostima u projektiranju.
To je tradicija koju HSGI ima i koju treba nastaviti, a organizacija stručnih
skupova trebala bi biti jedna od glavnih
aktivnosti temeljnih društava.
Predsjednik Blažević izvijestio je da je
radi pripreme novog zakona kojim bi
bilo i regulirano cjeloživotno obrazovanje inženjera okupljena pri Ministarstvu skupina stručnjaka, uglavnom s
fakulteta. Stoga je predloženo da se
pripreme teze o dosadašnjem izvrsnom radu HSGI-a i istakne potreba o
nastavku takvih djelatnosti, a to bi prihvatila i Skupština.
U nastavku je predsjednik Dragan Blažević predložio dnevni red Skupštine
koja će se održati 16. svibnja 2014. u
Umagu, ali i ostale aktivnosti dvodnevnog druženja. Drugog se dana
planira posjetiti novootvoreni aquapark, a njegovi bi projektanti i izvođači te nadzorni inženjeri održali kratke
prezentacije. Navijestio je kako će se
Skupštini predložiti da prihvati nove
članice HSGI-a – Društvo inženjera
Umaga kao temeljnu članicu i Savjet za
zelenu gradnju Hrvatske kao specijali-

ziranu članicu. Predloženi su i članovi
temeljnih društava za godišnju nagradu. Prijedlozi su pristigli iz Međimurja,
Zagreba i Umaga.
U nastavku je Josip Švenda govorio o
posjetu međimurskog društva gradilištu stambeno-poslovnog kompleksa
Strojarska u Zagrebu. Antun Pospišil najavio je 9. svibnja 2014. Izbornu
skupštinu Društva u Slavonskom Brodu, na kojoj će biti izabran novi predsjednik . Dragan Blažević je istaknuo
da riječko društvo već treću godinu zaredom organizira laboratorijska ispitivanja cjevovoda kanalizacije i vodovoda te od toga ima prihod. Obavijestio je
da će se 31. svibnja 2014. organizirati
obilazak Županijskog centra za gospodarenje otpadom gdje će se ujedno
razgledati sanacija starog odlagališta,
trenutačno odlaganje otpada i novi
centar.
Na kraju je sjednice Predsjedništva
HSGI-a prihvaćen prijedlog doc. dr. sc.
Zlate Dolaček-Alduk da podupire nastojanje Hrvatske komore inženjera
građevinarstva za reguliranje i statusa
studenata koji završe specijalistički diplomski studij.
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