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SJEDNICA PREDSJEDNIŠTA I PUTOVANJA PO SREDOZEMNIH OTOCIMA

U znaku Hrvatskog graditeljskog foruma
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-a

Potvrđivanje nagrada preko posebne
aplikacije
Skupljanje bodova nije obavezno, ali je stručno usavršavanje
ipak nužno pa je stoga zaključeno da se bodovi prikupljaju i da se
pokušaju uključiti u licenciranje tvrtki

Sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a),
34. po redu, održana je 18. studenoga
2014. u hotelu Westin u Zagrebu, tijekom
održavanja 2. hrvatskoga graditeljskog foruma. Sjednicu je vodio Dragan Blažević,
dipl. ing. građ., predsjednik HSGI-a.
Odmah nakon usvajanja zapisnika s
prošle sjednice trebalo je potvrditi nagrade HSGI-a za najbolji diplomski i doktorski rad te za znanstvenu izvrsnost na
2. hrvatskom graditeljskom forumu. Kako
je izvijestio prof. dr. sc. Stjepan Lakušić,
izrađena je posebna aplikacija za brzo
odlučivanje i više od 80 posto članova
Predsjedništva potvrdilo je svoje glasove vrlo brzo i učinkovito. Članovi su povjerenstva pročitali sve prispjele radove i
napravili izbor koji je potvrđen glasovima
Predsjedništva. Informacija o glasovanju
je trajno sačuvana i svatko tko želi slobodno može pogledati. Predsjednik Blažević dodao je kako bi takvu vrstu odlučivanja trebalo unijeti i u statut HSGI-a.
Ideju su svi podržali i zaključili da je treba
primijeniti pri sličnim odlučivanjima.
Slijedilo je izvješće o tijeku 2. hrvatskoga
graditeljskog foruma. Prof. Lakušić je članove Predsjedništva upoznao sa zbornikom
radova, knjigom s više od 500 stranica u
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kojoj su obrađene aktualne teme, poput
poplava, obrazovanja u građevinarstvu,
energetske učinkovitosti i sl. Svi su tekstovi lektorirani i za sve je radove napravljen sažetak koji je preveden i na engleski
jezik. Želja je da svaki budući Forum također bude predstavljen odgovarajućom
knjigom Izazovi u graditeljstvtu, čime bi se
dobila serijska publikacija. Sredstva koja
će preostati od organizacije Foruma u cijelosti će se utrošiti za potrebe redovitog
izlaženja časopisa Građevinar. Stoga veliko
hvala svim sudionicima skupa te sponzorima koji su podržali ovaj skup. Inače Forum teče predviđenim tempom i programom i nema nikakvih problema. Izvješće
je potom jednoglasno prihvaćeno.
Slijedilo je uobičajeno izvješće o provedbi
stručnog usavršavanja, a izvjestitelj je bio
prof. dr. sc. Josip Rupčić, voditelj stručnog
usavršavanja. Cjelokupan je program
za 2014. predan 30. lipnja 2014., pa se
uskoro očekuje njegova verifikacija. Planove su poslala društva iz Čakovca (4
seminara + 1 stručno putovanje), Rijeke
(5 + 1), Slavonskog Broda (1), Splita (2),
Umaga (2), Varaždina (10 + 5), Vinkovaca
(2 + 1), Zadra (4 + 1) i Zagreba (12). Planiraju se dakle ukupno 42 stručna seminara i 9 stručnih putovanja.

U proteklom je razdoblju od 1. studenoga
2013. do 31. listopada 2014. održano ukupno 25 seminara i 3 stručna putovanja s
1212 polaznika i ostvareno 12.325 bodova. No bilo je još 10 raznovrsnih drugih seminara na kojima je bilo 910 sudionika, što
je ukupno 2122 polaznika i taj je broj manji
za jednu trećinu u odnosu na 2013. To nije
neočekivano, a uzrok je kriza, ali i promjena
Pravilnika od strane Ministarstva. No situacija je znatno nepovoljnija kada se usporedi broj planiranih i ostvarenih seminara i
stručnih putovanja, jer je od 56 planiranih
održano tek 25 seminara, a od planiranih
12 putovanja samo su dva ostvarena. No
za struku je ipak najvažnije da se stručni
seminari i dalje održavaju.
U raspravi koja je uslijedila pitala je Mirna
Amadori iz Varaždina mogu li se početi
organizirati seminari iako program još nije
verificiran. Odgovoreno je da mogu, ali i da
se mogu uključivati i drugi seminari. Potom je Nina Dražin Lovrec zamolila da se
u izvješće uključe i dva stručna putovanja
međimurskih građevinara, putovanje u Zagreb (45 polaznika) i na Maltu (51). Uz to
se čulo da je slična situacija i u Splitu gdje
su seminari održani, ali nitko nije poslao
izvješće. Predsjednik Dragan Blažević ipak
je zadovoljan što je većina društava poslala izvješća i planove te je predložio da ih se
izvijesti da su planovi prihvaćeni. Ujedno je
zaključio da je broj seminara smanjen, ali
da je broj prikupljenih bodova veći, što znači da su se organizirali kvalitetniji seminari.
Uslijedila je rasprava o prikupljanju bodova
u kojoj su sudjelovali Josip Švenda, Boris
Čupić, Ružica Drmić, Zdravko Jurčec i Dragan Blažević. Govorilo se kako skupljanje
bodova nije obavezno, ali je stručno usavršavanje ipak nužno. Na kraju je zaključeno
da se bodovi ipak skupljaju i da se pokuša-
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ju uključiti u licenciranje tvrtki i da to bude
svojevrsna prednost u dobivanju poslova.
Čulo se da će članovi Komore i dalje prikupljati bodove jer je to odluka njihovog
Upravnog odbora. Na kraju je predsjednik
HSGI-a izjavio kako je na web-stranicama
Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja objavljeno da su prihvaćeni prijedlozi HSGI-a i uneseni u teze za izradu
novog Zakona.
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Rasprava o financijskom planu HSGI-a za
2015. odgođena je za drugu sjednicu. Prate se natječaji za sufinanciranje, a jedan su
objavile Hrvatske vode, ali nema natječaja za udruge. Govorilo se o potrebi da se
struka udruži oko pomoći u financiranju.
Ujedno je objavljeno da će se preoblikovati
web-stranica HSGI-a i da će bazu izraditi
volonteri, a koristit će se i specijalistička
znanja članova HSGI-a.

Na kraju se govorilo o aktivnostima temeljnih društava. Međimursko je društvo bilo
na Malti, a početkom prosinca održat će
se i skupština uz koju je planirano i jedno
stručno predavanja. Ujedno se planira i posjet gradilištu zagrebačke Zračne luke.
Članovi DGI Zagreb bili su u obilasku tog
gradilišta, a istaknuto je da se u siječnju
održava veliki graditeljski sajam Bau u
Münchenu koji bi bilo vrijedno posjetiti.
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