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AKTUALNOSTI IZ DJELOVANJA HSGI-a

Sjednica Predsjedništva i posjet Bledu i Bohinju

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Pripreme za Hrvatski
graditeljski forum
Čini se da Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja nije ni svjesno koliku je štetu napravilo ukidanjem obveze stručnog usavršavanja

Sjednica Predsjedništva Hrvatskoga
saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
31. po redu, održana je 24. lipnja 2014. u
Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik
HSGI-a Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Nakon što je jednoglasno i bez ikakvih
primjedaba usvojen zapisnik s prethodne sjednice, pročitano je kratko izvješće
os Skupštini HSGI-a održanoj 16. svibnja 2014. u Umagu. Zaključeno je da
je 47. redovna skupština bila odlično
organizirana i da su usvojena sva izvješća, a i odaziv je zastupnika bio zadovoljavajući. Time je i usvojeno izvješće sa
Skupštine.
Uslijedio je dogovor oko skoroga održavanja 2. hrvatskoga graditeljskog foruma, a izvjestitelj je bio prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Obavljeni su preliminarni
razgovori s predavačima, a planiraju
se pozvati sva društva iz okruženja s
kojima HSGI nema sporazum o suradnji. To ujedno možda bude i prigoda za
uspostavljanje buduće suradnje. Prof.
Lakušić je predložio da svaki član Predsjedništva pokuša pronaći barem dva
sponzora Foruma. Tako bi se prikupila
sredstva koja bi jamčila normalnu organizaciju skupa, a ujedno među sudionicima i promovirale uspješne tvrtke. Teme bi Foruma bile već usvojene
Teze djelovanja HSGI-a prema obvezi
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stručnog usavršavanja, aktivnosti prema poplavljenim područjima i problemi
upravljanja rizicima. Također je predložio, a to je i prihvaćeno, da svi nagrađeni
ovogodišnji članovi održe predavanje o
nagrađenim projektima.
Na kaju je dogovoreno da se 2. hrvatski
graditeljski forum održi 18. i 19. studenoga 2014. u hotelu Westin u Zagrebu.
Slijedilo je izvješće o provedbi Plana
stručnog usavršavanja za 2014., a izvjestitelj je bio prof. dr. sc. Josip Rupčić,
voditelj stručnog usavršavanja. Odmah
je istaknuo da je od prethodnog izvješća
samo DGITM održao jedno predavanje.
Inače je u razdoblju od 1. studenoga
2013. do danas pet temeljnih društava
održalo 20 seminara s 955 sudionika, a
drugi su organizatori održali 9 skupova
s 897 polaznika. Ukupno su dakle bila
1852 polaznika koji su ostvarili 25.266
bodova, od čega 9414 za građevnu regulativu. Prof. Rupčić je zaključio da je
to znatno slabije u odnosu na prošlu
godinu, što znači da se do kraja obrazovnog razdoblja neće ostvariti prošlogodišnji rezultati. Apelirao je na ostala
društva da do kraja razdoblja pokušaju organizirati barem po dva seminara,
a na kraju je iznio stajalište kako Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja nije ni svjesno koliku je štetu
napravilo ukidanjem obveze stručnog
usavršavanja.
U raspravu se uključila Mirna Amadori
koja je najprije spomenula kako je varaždinsko društvo bilo na stručnom
putovanje na Bledu i Bohinju, a potom
zaključila na temelju jednog obrasca
da Ministarstvo priprema podlogu za
nastavak stručnog usavršavanja. U raspravi je sudjelovao i Dragan Blažević

koji je govorio o slabom zanimanju za
seminare u Rijeci. Zdravko Jurčec je potom predložio da se što prije podnesu
primjedbe na ukidanje Pravilnika i da
sadašnju situaciju treba shvatiti vrlo
ozbiljno jer se svakodnevno ukidaju
radna mjesta i sve više tvrtki nestaje s
tržišta.
Na kraju je jednoglasno usvojeno izvješće prof. Rupčića.
Uslijedila je rasprava o pomoći stradalima u poplavama u Hrvatskoj, zapravo inicijativi DGIZ-a koju je obrazložio
predsjednik Zdravko Jurčec. Naime
Predsjedništvo je DGIZ-a donijelo odluku da se stradalima u Slavoniji i dijelu
Bosne i Hercegovine doniraju sredstva
u novcu i dobrovoljnim radom. Istaknuo je da će DGIZ uplatiti 65.000 kuna
i predložio je da isti iznos doniraju i sva
ostala društva, a u volonterski se rad svi
mogu uključiti. Naglasio je da je odluka
o takvom radu donesena prije dogovora
Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Ministarstva, a u takav bi se oblik
pomoći mogli najviše uključiti društva
iz Slavonije, posebno iz Vinkovaca, Slavonskog Broda i Osijeka, no mogu se
prijaviti i zainteresirane tvrtke. Predložio je da se najesen s tim društvima
održi tematska sjednica. Antun Pospišil iz Slavonskog Broda potvrdio je da
je DAGIT Slavonski Brod o tome održao
sjednicu i rekao da su se mnogi inženjeri preko Komore uključili u procjenu
šteta.
Slijedila je rasprava o razrađenim tezama za novi Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
te Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni
učinaka propisa, a o tome je izvijestio
predsjednik Dragan Blažević. Naime,
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Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja započelo je o tome 16. lipnja
2014. savjetovanje s javnošću, a rok za
davanje prijedloga, primjedbi i mišljenja
je 21. srpnja 2014. Iznio je i nekoliko
najvažnijih dijelova iz Teza i Nacrta.
U burnoj raspravi što je uslijedila sudjelovali su gotovo svi nazočni članovi
Predsjedništva. Na kraju je zaključeno
da se odmah Ministarstvu uputi dopis u
kojem će se tražiti prolongiranje rokova
za dostavu prijedloga, a posebno da rokovi ne budu tijekom srpnja i kolovoza.

Usto treba poslati i na Skupštini usvojene Teze o djelovanju HSGI-a prema
obvezi stručnog usavršavanja. Također
je zaključeno da se od svih temeljnih
društava zatraže prijedlozi i primjedbe
koje moraju stići najkasnije do 17. srpnja 2014. kako bi se mogle proslijediti
Ministarstvu.
Slijedila je rasprava o obvezi podmirivanja članarine koju je dosada ispunilo
samo pet temeljnih društava, a potom
se raspravljalo o nazočnosti na sjednicama Predsjedništva. Zaključeno je da

se potpredsjednici više angažiraju oko
rada neaktivnih društava, ali i da se svima pošalje pripremljena tablica kako bi
u društvima mogli vidjeti aktivnost svojih predstavnika.
Sjednica je zaključena informacijom
Antuna Pospišila o novom Zakonu o
udrugama i potrebi nove registracije
te informacijom Zdravka Jurčeca kako
zagrebačko Društvo priprema za jesen
tradicionalni stručni skup o aktualnostima u graditeljstvu i stanju regulative

VARAŽDINCI U POSJETU BLEDU I BOHINJU

stionicu i glavni oltar, ali i prepoznatljiv
toranj sa zvonikom.
Nakon povratka na obalu slijedio je
posjet Bledskoj utvrdi izgrađenoj na

stijeni 130 m iznad Bledskog jezera.
Povijest se utvrde veže uz 1004. kada
je njemački kralj Henrik II. Brikenskoj
biskupiji darovao imanje Bled u on-

Posjet jedinom
slovenskom otoku
U tom netaknutom dijelu prirode ipak
postoje znamenitosti koje su djelo ljudskih ruku, poput lučnoga kamenoga željezničkog mosta i male hidroelektrane
Vintgar
Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin (DGIT Varaždin) organiziralo je 7. i 8. lipnja 2014. stručno
putovanje na Bled i Bohinj. Pedesetak
je sudionika krenulo preko Ljubljane i
Kranja na Bled. Na obali ledenjačkoga
Bledskog jezera ukrcali su se u tradicionalne čamce zvane "pletna" i stigli
na poznati Bledski otok, ujedno i jedini
pravi slovenski otok. Na otoku je barokna crkva Marijina Uznesenja koja je s
otočićem najprepoznatljiviji simbol Bleda. Prva je zidana crkva izgrađena u romaničkom stilu 1142. godine. Sredinom
15. st. iznova je izgrađena u gotičkom
stilu, a 1509. teško oštećena u potresu. Temeljito je obnovljena u baroknom
stilu, a iz prijašnje gotičke crkve ostali
su samo drvena statua Djevice Marije i
neke freske. Crkvica je dobila novu kr-
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Pogled na otok u Bledskom jezeru
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obalom jezera, krenulo se prema slapu Savica. Nakon zahtjevnog uspona
stiglo se do slapa Savica čija voda
dolazi iz podzemlja Doline triglavskih
jezera i s 38 metara visokim slapom
izlazi iz stijene Komarče.
Nakon silaska i kraćeg odmora te degustacije i kupnje poznatoga bohinjskoga alpskog sira i suvenira, put je
nastavljen prema Bledu. Na obali je
bio organiziran zajednički ručak u restoranu s pogledom na utvrdu i Bledsko jezero. Slijedio je nastavak puta
prema Varaždinu, gdje su sudionici
stigli u večernjim satima.
Bojan Lukman dipl. ing. građ.
Sudionici ekskurzije na stubama koje vode
prema Starom gradu

dašnjoj pokrajini Kranjskoj. Danas je
u utvrdi muzej s izložbom povijesti
Bleda i okolice. Iz utvrde puca nezaboravan pogled na jezero, Bledski otok
i cijelu okolicu. Potom su se sudionici stručnog putovanja uputili prema
klancu Vintgar, poznatoj prirodnoj
znamenitosti bledske okolice. Klancem duljine 1,6 km protječe rijeka Radovna koja je stvorila mnoge slapove
i brzake što završavaju s 15 metara
visokim slapom Šum. U tom netaknutom dijelu prirode ipak postoje znamenitosti koje su djelo ljudskih ruku.
To su lučni kameni željeznički most iz
1906. na visini od 33,5 m i mala hidroelektrana Vintgar pod Šumom.
Nakon povratka u Bled, smještaja u
hotel i večere, mnogi su se zabavili u
obližnjem pubu uz živu glazbu. Idućeg
dana putovanje je nastavljeno prema
Bohinju, gdje je najprije posjećeno
ušće Save Bohinjke u Bohinjsko jezero. Preko kamenog mosta posjetitelji
su stigli do crkve sv. Ivana Krstitelja.
Nakon kraćeg zadržavanja i šetnje
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Slap Savica
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