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SJEDNICA PREDSJEDIŠTVA HSGI-a

Prvi poziv na sudjelovanje na Saboru hrvatskih graditelja
Sabor hrvatskih graditelja 2016. održat će se pod visokim pokroviteljstvom
Kolinde Grabar Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske
Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), sedma u ovome sazivu, održana je 4. veljače
2016. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Dragan Blažević, dipl. ing. građ. Na
početku sjednice jednoglasno je prihvaćen
zapisnik sa 6. sjednice Predsjedništva.
Podneseno je Izviješće o provedi programa stručnog usavršavanja za razdoblje od
1. studenoga 2015. do 31. siječnja 2016.
koje je pripremio prof. dr. sc. Josip Rupčić.
Seminare su održala tri temeljna društva, i to DGI Zagreb dva seminara, DAGIT
Nova Gradiška i DGI Rijeka jedan seminar.
U tom su razdoblju održani 3. hrvatski
graditeljski forum te Dani vodoopskrbe i
odvodnje u organizaciji Hrvatske udruge
stručnjaka za vodu, odvodnju i plin. Prof.
Rupčić je obavijestio okupljene kako je
dobio informaciju da je u prosincu 2015.
DGIT Dubrovnik održao stručni seminar u
pročišćavanju pitke vode, ali dosad još nije
poznato koliko je polaznika sudjelovalo u
radu seminara. Na kraju je prof. Rupčić još
jednom uputio apel svim temeljnim društvima da organiziraju seminare.
Predsjednik je Dragan Blažević, vezano
uz zaključke prethodne sjednice Predsjedništva, razgovarao s DGIZ-ovim predstavnicima te su dogovorili da će u radnu
grupu za nastavak provođenja stručnog
usavršavanja iz DGIZ-a ući i Miljana Brkić
te Željka Šarić. Predložio je da predsjednica radne grupe bude Miljana Brkić. Radna
grupa treba predložiti dostojnu zamjenu
za prof. Josipa Rupčića koje se zahvalio na
dosadašnjoj obvezi. Također, radna grupa
treba pripremiti pravilnik HSGI-a o provođenju stručnog usavršavanja kojim će se
definirati nastavak njegova provođenja.
Stoga najprije treba riješiti pitanja treba li
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zadržati bodovanje ili predložiti neke druge kategorije provođenja stručnog usavršavanja. Predloženi rok za izradu pravilnika je 15. travnja 2016. U skladu s time
predloženo je formiranje radne grupe koju
bi činili Miljana Brkić, Željka Šarić, Josip
Rupčić, Zlata Dolaček-Alduk, Vjeran Mlinarić, Nina Dražin-Lovrec i Mirna Amadori.
Prijedlozi predsjednika Dragana Blaževića
jednoglasno su usvojeni.
Profesor dr. sc. Stjepan Lakušić potvrdio da
će se Sabor hrvatskih graditelja održati 17.
i 18. listopada 2016. u Cavtatu. Pripremljena je prva obavijest o Saboru s pozivom na
sudjelovanje u kojoj su istaknute glavne
teme, svi važniji datumi u organizaciji Sabora poput roka za predaju radova i registraciju
sudionika, informacija o smještaju i sličnom.
Profesor Lakušić obavijestio je Predsjedništvo kako je za Sabor zatraženo visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske, a za nekoliko dana očekuje se i odluka
o prihvaćanju. Svoj su pristanak već potvrdili
svi građevinski fakulteti. Mrežna je stranica
Sabora završena i preko nje će se provoditi
cijeli postupak prijava i recenzija. Razgovaralo se i s ministrima pomorstva, prometa i
infrastrukture, zaštite okoliša i prirode, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
poljoprivrede i gospodarstva, a uslijedit će
i sastanak s ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja.
Prof. Stjepan Lakušić istaknuo je kako se
treba aktivirati na privlačenju sudionika i
sponzorstava. Izvijestio je okupljene kako
se još nije uspjelo stupiti u kontakt s predstavnicima Poljskog saveza građevinskih
inženjera. Izrazio je nadu da će to dogoditi
uskoro jer je zamišljeno da zemlja partner
bude Poljska. Rekao je kako je s kolegama
iz graditeljskih strukovnih udruga susjed-

nih država već razgovorao o njihovu sudjelovanju na Saboru. Na kraju je rekao da
je moguće da će na Saboru biti predstavljen projekt varijante zaštite gradske luke
u Veneciji jer je poznato to da na tome
projektu sudjeluje tvrka iz Hrvatske. Tom
će prilikom kao primjer buduće investicije
biti predstavljen i projekt Kupari te će biti
organiziran njegov obilazak.
U nastavku Sjednice postignut je dogovor
o održavanju tematske sjednice o časopisu Građevinar za koju će prof. dr. sc. Lakušić pripremiti detaljno izviješće, pozvati
članove Uređivačkog odbora i predstaviti
viziju i misiju Građevinara i HSGI-a.
Na Sjednici se raspravljalo i o aktivnostima
temeljnih društava. Nina Dražin-Lovrec izvijestila je da je na Izbornoj skupštini DGITM-a
Čakovec u prosincu 2015. za predsjednika
Društva izabran Zdravko Hunjadi, a za potpredsjednicu ona. Napomenula je kako ove
godine pripremaju obljetnicu Društva.
Mirna Amadori izvijestila je kako će se u
ožujku 2016. u suradnji s udrugom CROLAB održati seminar o laboratorijskim
ispitivanjima. Pozvala je sve članove na
Skupštinu DGIT-a Varaždin koja će se održati u petak 4. ožujka, a nakon toga održat
će se Ples građevinara. U travnju članovi
tog društva odlaze na sajam Bauma. Za tu
su se ekskurziju prijavila 44 polaznika.
Nikša Konjevod izvijestio je kako DGIT Dubrovnik priprema nekoliko stručnih seminara. Aktualno je predavanje o održavanju državnih cesta koje će se održati 31.
ožujka, a 1. travnja pozivaju sve na Ples
građevinara. Intenzivno su u potrazi za
poslovnim prostorijama Društva.
Zdravko Jurčec potvrdio je kako se DGIZ
već odazvao pozivu dubrovačkog društva u
pomoć oko organizacije stručnih seminara.
Napomenuo je kako je trenutačna situacija
takva da se temeljna društva trebaju međusobno pomagati i aktivno raditi na opstanku aktivnosti. Spomenuo je kako DGIZ
ulaže veliki napor u organizaciju stručnog
skupa o strategiji razvoja vodoopskrbe i
odvodnje u gradu Zagrebu.
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