Društvene vijesti
KONSTITUIRAJUûA
SJEDNICA
PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a
Prva i konstituirajuüa sjednica novoga saziva Predsjedništva Hrvatskog
saveza graÿevinskih inženjera (HSGI)
održana je 3. srpnja 2007. u Zagrebu.
Umjesto odsutnog predsjednika sjednicu je vodio potpredsjednik Andrino Petkoviü, dipl. ing. graÿ.
Najprije je bez primjedbe usvojen
zapisnik s prethodne sjednice, a potom je konstituiran novi saziv Predsjedništva izabranog na 38. izbornoj
skupštini u Medulinu 1. lipnja 2007.
Predsjedništvo broji 22 þlana, predsjednik je Dragutin Mihelþiü (DGI
Zagreb), potpredsjednici Željko Andriþeviü (DAGIT Vinkovci), Andrino Petkoviü (UGI Split) i Josip Švenda (DGIT Meÿimurje), tajnica Željka Šariü (DGI Zagreb), a þlanovi
Ružica Drmiü, Lino Fuþiü, Zdravko
Jurþec i Andro Nižetiü (DGI Zagreb),
Davor Petraþiü (DAGG Karlovac),
Zvonimir Rogaþ (DGI Osijek), Antun
Pospišil (DAGIT Slavonski Brod),
Ante Grašo (DAGIT Zadar), Rodoljub Laliü (UGI Split), Miho Korda
(DGI Dubrovnik), Dragan Blaževiü
(DGI Rijeka), Vladimir Sladonja
(DGIT Poreþ), Branko Božiü (DAGIT
Vukovar), Višnja Lasoviü-Kožoman
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(DAGIT Nova Gradiška) i Nada Zadravec (DGIT Varaždin) te Ivica
Završki (Hrvatska udruga za organizaciju graÿenja) i prof. dr. sc. Veselin Simoviü (glavni i odgovorni urednik þasopisa Graÿevinar).
Predsjedavajuüi je na kraju svima
þlanovima Predsjedništva poželio
uspješan rad.
U nastavku se raspravljalo o programu rada, a Josip Švenda je predložio
da se održi zajedniþka proširena sjednica Predsjedništva s HUP-om – Udrugom poslodavaca u graditeljstvu i
da na dnevnom redu bude rasprava o
Pravilniku o licenciranju. U raspravu se ukljuþio i Lino Fuþiü koji je
izvijestio o skorom donošenju Zakona i gradnji i prostornom ureÿenju,
ali i Zakona o inženjerskim komorama. Takoÿer je izvijestio da je Udruga
poslodavaca u graditeljstvu veü predložila jednu raspravu o Pravilniku
o licenciranju skupa sa sindikatima
te Obrtniþkom i Gospodarskom komorom. Na kraju je zakljuþeno da
predsjednik i potpredsjednici dogovore zajedniþku sjednicu ili poþetkom rujna ili poþetkom listopada
ove godine.
U nastavku je izvješüe o struþnom
usavršavanju podnio prof. dr. sc.
Josip Rupþiü, predsjednik Verifika

cijskog povjerenstva. Izvijestio je da
je dosad u organizaciji HSGI-a u
verificiranim programima održano
36 seminara, 5 skupova i 6 struþnih
ekskurzija s 3508 sudionika, što znaþi
da je doprinosima za ostvarene bodove HSGI-u isplaüeno 240.020 kuna.
Za sljedeüu godinu treba pripremiti
novi godišnji program i podnijeti ga
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureÿenja i graditeljstva na odobrenje do 31. listopada 2007., jer sljedeüa obrazovna godina zapoþinje 1.
studenoga. Do tog üe vremena još
biti nekih revizija programa, posebno što DGI Zagreb planira dva seminara (u rujnu i listopadu), a DGITM
iz ýakovca ide na struþno putovanje
u Poljsku. U raspravi je istaknuto da
se radi o zaista impozantnom broju
polaznika, što upuüuje na to da je
cjeloživotno obrazovanje za graÿevinare bio zaista pun pogodak.
Na kraju se raspravljalo o tome da
se ubuduüe pozivi na sjednice šalju i
predsjednicima temeljnih društava,
ali i predsjednicima strukovnih društava, a o tome üe odluka biti donesena naknadno. Ujedno je zakljuþeno
da preko ljeta treba urediti sobu u
kojoj djeluje uredništvo þasopisa
Graÿevinar.
B. N.
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