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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Održan Forum hrvatskih graditelja 2017
Izbor tema i predavača Foruma 2017 pokazao se odličnim, a vrlo je važna i
dodjela nagrada najboljim studentima i mladim znanstvenicima koja se tom
prilikom dodjeljuje
Dvadesetpeta je sjednica Predsjedništva
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI-a) održana 12. prosinca 2017. u
prostorijama HIS-a u Zagrebu. Sjednicu
je vodila predsjednica Mirna Amadori,
dipl. ing. građ.
Nakon kratkog pregleda zaključaka usvojenih na prethodnoj sjednici jednoglasno
je usvojen zapisnik s 24. sjednice Predsjedništva održane 14. studenoga 2017.
u Zagrebu.
Izvješće o provedbi programa stručnog
usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja do 12. prosinca 2017. pripremila je
Miljana Brkić. Nakon izvještaja Miljana
Brkić objasnila je kako su sva temeljna i
specijalistička društva dobila obavijest
da pošalju programe seminara, skupova, okruglih stolova i stručnih putovanja za 2018. uz napomenu da se točna
satnica pojedinog skupa može odrediti
neposredno prije skupa, odnosno kada
bude poznat točan raspored predavanja.
To se odnosi i na vrednovanje putovanja.
Važno je napomenuti to da putovanja u
zemlji mogu trajati do pet sati, a u inozemstvu do osam sati.
Programe stručnih seminara za 2018.
poslali su DGIT Međimurje, DGIT Varaždin, DGI Rijeka, DAGG Karlovac, DGIZ i
DAGIT Slavonski Brod. U Programu su
također najavljeni skupovi Primjena toplinskih izolacija u ovojnici zgrade voditeljice Tanje Herr, Aktualna problematika
u vodoopskrbi i odvodnji u organizaciji
Grupacije vodovoda i kanalizacije te niz
stručnih seminara u organizaciji Primacona.
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Ratko Matotek najavio je to kako će DGIT
Međimurje nastaviti s dobrom praksom
u organiziranju stručnih seminara, vodeći
računa o tomu da teme stručnih seminara budu najnovije i svima zanimljive.
Mirna Amadori obavijestila je okupljene
kako je u DGIT-u Varaždin održan stručni
seminar na kojemu su uz redovite članove bili studenti.
Na početku treće točke dnevnog reda
predsjednica Amadori pohvalila je prof.
dr. sc. Stjepana Lakušića zbog izvrsne
organizacije, izbora tema i predavača
na 4. hrvatskom graditeljskom forumu.
Pohvale je uputila i Tanji Vrančić i Anđeli
Bogdan na besprijekorno odrađenoj organizaciji.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić rekao je to
kako je jedna od sudionica Foruma koja
je nagrađena za najbolji diplomski rad
dobila ponudu za zaposlenje te je upisala i poslijediplomski studij. Istaknuo
je to kako su na Forumu bili dekani Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
te Građevinskog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku.
Istaknuo je i to kako su na Forumu bili mr.
sc. Željko Uhlir, državni tajnik, i doc. dr.
sc. Maja-Marija Nahod, pomoćnica ministra graditeljstva i prostornog uređenja.
Oni su pripremili rad i održali predavanje.
Spomenuo je i ostale predavače koji su
priredili svoje radove i održali prezentacije vezano za aktulanu problematiku
u hrvatskom graditeljstvu. Zaključio je
kako u HSGI-u treba aktivno djelovati

i ukazivati na važne činjenice jer samo
na taj način možemo biti prepoznatljivi.
Rekao je kako će se pripremiti zaključci
Foruma koji će biti objavljeni u časopisu
Građevinar.
Prijedlog plana i programa rada te financijski plan za 2018. pripremila je predsjednica Mirna Amadori te istaknula kako
se predloženi plan tijekom godine može
proširivati ovisno o nadolazećim aktivnostima. U odnosu na plan iz 2017. u
prijedlogu za ovu godinu dodano je to da
će biti obilježeni godišnjica HSGI-a i časopisa Građevinar te da će tim povodom
biti izdana monografija.
Predsjednica Amadori obavijestila je
okupljene da su temeljna društva dobila
obavijest o tome da će 2018. biti obilježena 65. obljetnica rada i postojanja
HSGI-a i 70. obljetnica časopisa Građevinar te da svako temeljno društvo treba
poslati ime i kontakt osobe koja će prikupiti sve podatke o svojoj udruzi. Prof. dr.
sc. Stjepan Lakušić istaknuo je to će se
pripremiti upute o tome koje sve podatke
treba prikupiti. U međuvremenu imena
kontakt-osoba poslala su društva iz Varaždina, Rijeke, Splita, Čakovca, Slavonskog Broda, Karlovca, Umaga i HUOG-a.
Mirna Amadori rekla je kako je u DGIT-u
Varaždin organiziran seminar BIM u infrastrukturi na kojemu su sudjelovala 23
polaznika. U tome društvu nisu zadovoljni brojem polaznika, ali će i dalje nastojati
planirati seminare na zanimljive i aktualne teme.
Antun Pospišil izvijestio je kako su članovi DAGIT-a Slavonski Brod bili na
stručnoj ekskurziji u Zagrebu 8. prosinca
2017. Posjetili su Zračnu luku Zagreb i
prostorije HNK-a. Na putovanju je bio 51
polaznik iz društava Požega, Nova Gradiška, Pakrac i Slavonski Brod. Zahvalio
je članovima DGIZ-a, posebno Željki Šarić, na svesrdnoj pomoći u organizaciji
putovanja. Najavio je da će 2018. organizirati nekoliko stručnih seminara, ali
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da u njihovu organizaciju treba krenuti
dovoljno rano kako bi svi bili pravodobno
obavješteni.
Ratko Matotek obavijestio je prisutne
kako je u DGIT-u Međimurje održana
izborna skupština na kojoj je izabran za
predsjednika. U Izvršni odbor izabrani su
mladi i perspektivni ljudi koje će se rado
prihvatiti svih dužnosti i obveza koje su
pred njima. Rekao je i to kako je 65 članova bilo na stručnoj ekskurziji u Beču
i Bratislavi, a u travnju 2018. planiraju
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otići na već organiziranu ekskurziju u Baskiju. Miljana Brkić rekla je kako je DGIZ u
suradnji s udrugom SLAP održao 7. savjetovanje o održivom razvoju sliva rijeke Save
na kojemu je bilo 96 polaznika. Savjetovanje je održano u dvorani Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture. Sponzor
je bio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a pokrovitelji Predsjednica Republike Hrvatske i Grad Zagreb.
Predsjednica Mirna Amadori izvijestila
je okupljene da je sudjelovala na izbor-

noj skupštini DGIT-a Međimurje te na
skupštini Hrvatske udruge za organizaciju građenja. Rekla je i to kako je svim
temeljnim društvima (predsjednicima)
poslana obavijest da se na e-Savjetovanju nalazi Tehnički propis za građevne
proizvode te su svi koji su to željeli do 14.
prosinca 2017. mogli poslati primjedbe
ili prijedloge. Do 12. prosinca 2017. nije
pristigao ni jedan prijedlog. Na samome
kraju Amadori je svim nazočnima zaželjela sretne i ugodne blagdane.
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