Sudjelovanje studenata na Hrvatskom graditeljskom forumu – HGF 2017
Studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija – smjer Organizacija, tehnologija i menadžment
građenja, u okviru kolegija Upravljanje projektima sudjelovali su u radu 4. Hrvatskog graditeljskog foruma
koji je održan na Građevinskom fakultetu u Zagrebu od 30. studenog 2017. do 1. prosinca 2017. godine.

Hrvatski graditeljski forum je znanstveno-stručni skup kojega organizira Hrvatski savez građevinskih
inženjera (HSGI) pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i medijskim
pokroviteljstvom časopisa GRAĐEVINAR. Forum je zamišljen kao prilika za okupljanje i diskusiju dionika u
sektoru graditeljstva kako bi se raspravljalo o problemima i mogućim rješenjima tih problema. Ovogodišnji
program skupa bio je podijeljen u šest tematskih cjelina. U prvom dijelu obrađene su teme vezane za
zakonsku regulativu, ponajprije za Zakon o građevnim proizvodima te Zakon o poslovima i djelatnostima
prostornoga uređenja i gradnje. Drugi dio odnosio se na teme iz područja obrazovanja u građevinarstvu i
problematike zapošljavanja nakon završetka diplomskih studija na građevinskim fakultetima u Hrvatskoj.
Treći dio odnosio se na teme iz područja rizika u realizaciji projekata, posebice velikih investicija.

U okviru ove teme posebno je istaknut projekt Pelješkog mosta. U četvrtom dijelu obrađene su teme
gospodarenja građevnim otpadom. Peti dio programa bio je vezan uz teme iz područja energetske
učinkovitosti, pri čemu je naglasak stavljen na gotovo nula energetske zgrade te utjecaj zrakopropusnosti
na energetsku učinkovitost zgrada. Šesti dio je obuhvatio teme iz područja požara u građevinama te teme
vezane za kontrolu postojećih građevina modernim tehnologijama. Povodom ovogodišnjeg Foruma u
elektroničkom obliku priređena je knjiga Izazovi u graditeljstvu 4. Knjiga je dostupna na internetskim
stranicama http://hgf.hsgi.org/docs/Izazovi_u_graditeljstvu_4.pdf.
Dodatnu promociju struke Hrvatski savez građevinski inženjera ostvario je dodjelom nagrada za najbolji
diplomski rad kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva odnosno magistra
inženjerka građevinarstva te za najbolji doktorski rad kojim je stečen akademski stupanj doktora znanosti iz
područja tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo. Nagrade najboljim studentima i doktorima
znanosti uručila je predsjednica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

Veliko nam je zadovoljstvo bilo pljeskom popratiti dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz područja
građevinarstva za razdoblje od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine, koju je dobio asistent
Građevinskog fakulteta Osijek, Filip Anić, dipl. ing. građ. za diplomski rad Proračun uokvirenog ziđa pri
opterećenju u i okomito na svoju ravninu, a kojega je izradio pod mentorstvom doc. dr. sc. Davorina
Penave i komentora Dr.-Ing. Crhistopha Butenwega (Tehničko sveučilište Rajne-Vestfalije u Aachenu,
Njemačka).
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