Društvene vijesti
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI
Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI) održana je 15.
srpnja 2003. u Zagrebu. Sjednicu je
vodio predsjednik Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ.
Na početku je konstituiran novoizabrani sastav Predsjedništva HSGI od
22 člana s ponovno izabranim predsjednikom, potpredsjednicima (Željko Andričević, Rodoljub Lalić i Josip
Švenda) i tajnikom (Andro Nižetić).
U nastavku je jednoglasno usvojen
zapisnik s prijašnje 13. sjednice starog Predsjedništva, održanog 13. lipnja 2003. u hotelu Kralj Tomislav u
Novoj Gradiški uoči izborne skupštine. Zaključeno je da 34. izborna
skupština bila besprijekorno organizirana za što se predsjednik uime
HSGI-a zahvalio DAGIT-u Nova
Gradiška i DAGIT-u Slavonski Brod.
Ujedno im se zahvalio na ugodnom
boravku i nezaboravnom zajedničkom druženju.
Slijedila je informacija o pripremama za održavanje Sabora hrvatskih
graditelja 2004. o čemu je izvijestio
prof. dr. sc. Veselin Simović. U razdoblju od prijašnje sjednice Predsjedništva održana je jedna sjednica Izvršnoga organizacijskog odbora.
Održan je također predviđeni sastanak s Rolandom Žuvanićem, dipl.
ing., ministrom pomorstva, prometa
i veza, tiskana je obavijest na engleskom jeziku i izrađena web stranica
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Sabora. Ujedno je Razred inženjera
građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu
odlučio da bude jedan od sufinancijera Sabora. Suglasnost za sponzoriranje Sabora dobivena je od Hrvatskih voda, Autoceste Rijeka-Zagreb,
Hrvatske elektroprivrede i Dalekovoda, a Hrvatske ceste su načelno
prihvatile suradnju. Očekuje se suradnja i sklapanje odgovarajućih
ugovora s tvrtkama Walter-bau, Bina
Istra, Bechtel i Strabag. Poslani su i
ugovori o sponzorstvu. Prijavljeno
je otprilike 50 referata, a očekuju se
i referati autora koji su na pisanje
posebno potaknuti. Stranim sudionicima bit će uskoro poslani odgovarajući dopisi, a nekima će biti upućeni
i izravni pozivi, posebno predstavnicima onih udruga s kojima je dogovorena zajednička suradnja.
U nastavku je prof. dr. sc. Petar Đukan govorio o prostoru koji se uređuje
u potkrovlju zgrade u Berislavićevoj
ulici. Smatra da je taj prostor dovoljno velik da u njima svoje prostorije uz članice HIS-a može imati i
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Prijedlog podržava
i Odbor razreda inženjera graditeljstva, ali ga, barem zasad, ne podržavaju svi razredi Komore. Uskoro će
od predsjednika razreda inženjera
građevinarstva biti upućen dopis
HIS-u o prihvaćanju ponuđenom
prostora u potkrovlju. Prostor valja

dodatno urediti i uz pomoć stručnjaka izraditi plan uređenja, a treba razmotriti i uređenje svih zajedničkih
prostorija Doma HIS-a.
Govorilo se i o pripremama za donošenje Zakona o gradnji. U raspravi je istaknuto nezadovoljstvo mnogih članova Predsjedništva tekstom i
načinom donošenja novog zakona,
posebno što nisu izrađeni prateći
propisi i nije utvrđeno tko će ih i
kada izraditi.
Josip Švenda je govorio o predstojećoj organizaciji stručne ekskurzije
DGIT-a Međimurje u Švedsku, a
posebno je zamolio za stručnu pomoć pri posjetu Frankfurtu. Josip
Švenda je na sjednicu pozvao i mr.
sc. Renata Slavičeka koji je predstavio akciju Postani graditelj. Akciju
su zajednički pokrenuli Graditeljska
škola iz Čakovca, Međimurska
županija. Zavod za zapošljavanje i
nekoliko građevinskih tvrtki, a cilj
je bio zainteresirati što više mladih
ljudi za upis u Graditeljsku školu.
Akcija je uspjela iznenađujuće dobro.
Zvonimir Zahoray, član DGIT-a
Vinkovci, poslao je pismeni prijedlog za tiskanje monografije o Hrvatskom savezu građevinskih inženjera.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Na kraju je zaključeno da će se za
sljedeću sjednicu izraditi plan rada
Predsjedništva HSGI-a.
B. N.
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