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IZBORNA SKUPŠTINA DGITM-a ČAKOVEC

Predsjednik je i nadalje Ratko Matotek
U Inovacijsko-tehnološkome centru (InTeC) poduzeća SOBOČAN
d.o.o. u Murskome Središću 18. ožujka 2022. održana je Izborna
skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja
(DGITM) Čakovec
Prije Skupštine Dejan Sobočan održao je
vrlo zanimljivo predavanje na temu “Pretvaramo ideje u stvarnost“ na kojemu
je predstavio poduzeće SOBOČAN d.o.o. i
njihove proizvode. Radi se o jednome od
vodećih proizvođača namještaja i opreme
visokovrijednih proizvoda u Europi. Osim
proizvodnje imaju vlastiti dizajn-studio,
a vode se motom “Everything works!“ Uz
strast za provedbom to što su obiteljsko
poduzeće dodatno ih motivira da se drže
obećanja. Neki od klijenta su im poznata imena poput Intersporta, Mercatora,
Pan-Peka, MOL grupe, Harvey Normana te
poznatih hotelskih lanaca.
Gradonačelnik Murskog Središća Dražen
Srpak pozdravio je sve prisutne te istaknuo svakodnevnu suradnju s članovima Društva pri projektiranju, izvođenju
i stručnome nadzoru projekata kao i pri
izdavanju dozvola, koji se provode na području toga grada.
Mirna Amadori, dipl. ing. građ., pozdravila
je sve uime Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI), čiji je član i DGITM.
Istaknula je to da je međimursko društvo
jedno od najaktivnijih društava u cijelome
savezu, što se vidi po organizaciji brojnih
stručnih seminara i stručnih putovanja
tijekom godine te objavi izvještaja sa svih
svojih događanja u stručno-znanstvenome časopisu Građevinar.
Velimir Vujec, dipl. ing. građ., pozdravio je
sve uime Društva građevinskih inženjera
i tehničara (DGIT) Varaždin. O novostima
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u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (HKIG) izvijestila je Nina Dražin
Lovrec, ujedno dopredsjednica DGITM-a.
Radno predsjedništvo Skupštine čnili su
Marija Halić, ing. građ., kao predsjednica
te Ana Belčić, ing. građ., i Vladimir Topolnjak, dipl. ing., kao članovi. Zapisnik je
vodila Nera Horvat, ing. geoteh., a ovjerovitelji zapisnika bili su Ivan Kolarić, dipl.
ing. geod. i Josip Švenda, dipl. ing. građ.
Izvršni i Nadzorni odbor te Stegovni sud
kao DGITM-ova tijela podnijeli su svoja
izvješća o radu u razdoblju između dviju
skupština, koja su jednoglasno prihvaćena.
Predsjednik Ratko Matotek, dipl. ing.
građ., podnio je izvješće o svim aktivno-

stima u 2021., kojih je unatoč epidemiološkoj situaciji bilo uistinu mnogo.
Članovi Društva su 28. svibnja 2021. sudjelovali na promociji monografije Društva
arhitektonskih i građevinskih inženjera
(DAGIT) Slavonski Brod. Upravo na putu
od Čakovca do Slavonskog Broda dogovoreni su datum i svi detalji organizacije
proslave 60. obljetnice kontinuiranog djelovanja Društva (1961. – 2021.). Radilo se
o najvećemu i najizazovnijemu događanju
u 2021. Obljetnica je obilježena početkom
ljeta 2021., točnije 25. lipnja, u čakovečkome hotelu Park. Proslava je bila organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva
i državne imovine. Za tu su prigodu članovi Društva snimili kratki dokumentarni
film o 60 godina djelovanja. Na filmu se
intenzivno radilo gotovo dvije godine. O
tome da se radi o vrlo kvalitetnome izdanju svjedoči podatak da je film, kao i cijela
proslava, bio vrlo zapažen u krugovima
građevinara i ostalih društava. Naslovnicu
šestoga broja stručno-znanstvenoga časopisa Građevinar činio je upravo promotivni plakat izrađen za potrebe te proslave.

Dio sudionika Skupštine u Murskom Središću
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Izvršni odbor DGITM Čakovec

Od 9. do 11. rujna 2021. Društvo je organiziralo stručno putovanje na uistinu
impresivno gradilište Pelješkoga mosta,
najveće u Hrvatskoj. Kako bi predahnuli
na dalekome putu od krajnjega sjevera
do krajnjega juga Hrvatske posjetili su
Memorijalni centar “Nikola Tesla“ u Smiljanu te Etnoland Dalmati u Pakovu Selu.
Članovi su drugoga dana obišli gradilište
mosta te odslušali zanimljivo stručno
predavanje koje je obuhvatilo sve detalje
i specifičnosti koje su se pojavile tijekom
gradnje. Istoga dana uživali su na fotosafariju dolinom Neretve. Trećega, posljednjega dana na putu kući međimurski
građevinari posjetili su park prirode Kamenjak iz kojega se pruža prekrasan pogled na zadarski arhipelag. S obzirom na
epidemiološku situaciju i neodržavanja
događanja uživo, članovi, željni putovanja
i druženja, popunili su sva mjesta predviđena za to putovanje u roku od dva dana
od objave programa putovanja.
Na stručnome seminaru “Sanacija građevina – Održivi razvoj građevinskih materijala“ na temu “Vrijedi li armirani beton
zaštititi od korizije? Saznajte kako.“ održanome 27. rujna 2021. sudjelovalo je 37
polaznika te su im tom prigodom dodijeljena dva boda odnosno održana su dva
edukativna školska sata.
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Članovi Društva sudjelovali su u mjesecu
listopadu u Vodicama na 8. Saboru hrvatskih graditelja te na godišnjoj skupštini
HSGI-a. Ratko Matotek, dipl. ing. građ.,
održao je zapaženo predavanje na temu
tržišne vrijednosti sunčanih elektrana.
Zdravko Hunjadi, dipl. ing. građ., sudjelovao je na okruglome stolu na temu “Nacionalni plan oporavka i otpornosti – prilika za hrvatsko graditeljstvo“. U istome
okruglom stolu sudjelovala je i Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ., predsjednica
Hrvatske komore inženjera građevinarstva, ujedno dopredsjednica DGITM.
Brojke govore o tome da je postignut cilj
Društva postavljen prije dvije godine, od-

nosno da je Društvo pomlađeno učlanjivanjem novih članova. Što se tiče financijskoga izvješća, Društvo je poslovalo
pozitivno, dok Stegovni sud nije zaprimio
ni jednu prijavu.
Zainteresirani članovi Društva primaju i
znanstveno-stručni časopis Građevinar.
Na kraju Izvješća o aktivnostima u 2021.
predsjednik Društva zahvalio je svim članovima bez kojih Društvo ne bi postojalo.
Izvješće o radu Predsjednika, Izvršnoga
odbora i Stegovnoga suda je kao i Financijsko izvješće jednoglasno prihvaćeno.
Nadzorni odbor je u svojemu izvješću
pohvalio rad Izvršnoga odbora, osobito zbog znatnoga povećanja prihoda uz
istodobno vođenje računa o racionalnome trošenju sredstava, o čemu treba
nastaviti voditi brigu kako bi se osiguralo
normalno poslovanje Društva.
Nakon što su sva tijela Društva razriješena, Skupština je izbrala novo-staro rukovodstvo za iduće dvogodišnje razdoblje.
Društvo i dalje vodi predsjednik Ratko
Matotek, dipl. ing. građ., a dopredsjednica je Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ.
Tajnica ostaje Ljiljana Tepavac-Kocijan,
dipl. ing. građ., a blagajnica Đurđa Plavljanić, dipl. ing. građ. Ostali članovi Izvršnoga odbora su Marija Halić, Ana Belčić,
Nera Horvat, Josip Švenda, Zdravko Hunjadi, Vladimir Topolnjak, Ivan Kolarić,
Rok Magdalenić i Saša Sabolić. U Nad-

Radno predsjedništvo DGITM Čakovec
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Dopredsjednica Nina Dražin Lovrec i predsjednik Ratko Matotek

zornome odboru ostaju Dragutin Matotek kao predsjednik te Danica Medved i
Pero Vidović. Stegovni sud će i dalje djelovati u sastavu Višnja Vugrinčić, Vjenceslav Hranilović i Andrija Tekeli.
Predsjednik Društva predstavio je plan
rada za 2022. koji uključuje stručne seminare na temu posebnih uzanci o građenju i eGrađevinskog dnevnika. Od putovanja planira se jednodnevno stručno
putovanje koje će obuhvatiti obilazak
gradilišta međimurskih građevinara (mini
hidroelektrana HE Ilovac, crkva Gora te
novoizgrađena džamija u Sisku s impresivnom staklenom kupolom). Planirana su i višednevna stručna putovanja u
tvornicu kamene vune Rockwool i obilazak gradilišta druge cijevi tunela Učka.
Nakon dvije godine planira se i tradicionalno višednevno jesensko putovanje u
inozemstvo, ovaj put u Grčku. Uz Irsku,
Norvešku i Island radi se o zemlji koju
članovi međimurskoga Društva još nisu
posjetili.
Financijski plan uključivat će prihod od
članarina, rashode organizacije seminara
te troškove redovitoga djelovanja i poslovanja Društva.
Pod posljednjom točkom dnevnog reda
“Razno“ Ivan Kolarić, dipl. ing. geod.,
govorio je o trenutačnoj problematici
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Predsjednica HSGI-a Mirna Amadori

drastičnoga poskupljenja građevnih materijala kao i o tome da javni naručitelji
ne priznaju povećane troškove izvođača.
Radi se o vrlo velikoj inerciji javnih naručitelja pri donošenju takvih odluka. Zaključeno je to da je javne naručitelje potrebno posebno educirati jer uskoro izvođači
neće ni htjeti nuditi poslove.
Na kraju Skupštine predsjednik Društva
još je jednom zahvalio svima prisutnima
te izrazio iznimno zadovoljstvo time što

se odazvao velik broj članova. Krajem godine, u predbožićne i novogodišnje dane,
planira se održavanje redovite godišnje
skupštine. Naime, ova izborna skupština je zbog epidemiološke situacije bila
odgođena za “bolja“ vremena jer se željelo okupiti što veći broj članova željnih
susreta i druženja. Nakon Skupštine održana je svečana večera uz neizostavno
druženje svih članova, gostiju i domaćina.
Ratko Matotek, dipl. ing. građ.

Gradonačelnik Murskoga Središća Dražen Srpak

Ratko Matotek, predsjednik DGITM-a
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