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Osamdeset i prva sjednica UO Hrvatskog društva održavatelja (HDO) održana je 4. prosinca
2019. u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu.

Predsjednik HDO- a dipl. ing. Drago Frković izvijestio je članove UO o pripremama za godišnje
Savjetovanje HDO-a koje će se u svibnju 2020. održati u Istri, o pripremama za izobrazbu
četvrte generacije Europskog stručnjaka upravljanja održavanjem (ESUO) te o Izbornoj
skupštini Hrvatskog inženjerskog saveza.

Započele su pripreme za organizaciju godišnjeg skupa MeditMaint 2020. Prema anketi
provedenoj na Godišnjoj skupštini HDO-a u Cavtatu (svibanj o.g.) i na Izvanrednoj skupštini
HDO-a u Zagrebu (rujan o.g.) želje su članova da se skup održi negdje u Istri. Shodno tome,
predsjednik HDO-a je stupio u kontakt s hotelima u Puli, Rovinju i Poreču, te je iznio
preliminarne cijene i uvjete. Članovi UO zaključili su da su Rovinj i Poreč imali najviše poklonika
anketiranih, te da bi Pulu trebalo ostaviti za neku drugu priliku. Također je zaključeno da se
uvjeti ne mogu precizno dogovoriti telefonski te da Frković i Brandt osobno obiđu te hotele,
konferencijske sale itd.

Predsjednik HDO-a obavijestio je o jesenskom ispitu za certifikaciju ESUO koji je održan 30.
studenoga 2019. u Zagrebu. Pristupila su dvojica kandidata: Krupanjsky i Kričković. Bio je
prijavljen i treći kandidat, Simić, koji je bio službeno spriječen pristupiti ispitu. Krupanjsky i
Kričković uspješno su položili ispit, a Simiću će biti omogućeno da pristupi ispitu u proljeće
2020.

Počele su pripreme za obrazovanje četvrte generacije ESUO. Razaslani su prvi upiti članovima
i tvrtkama članicama i postoji interes. Do Nove godine poslat će se sljedeće obavijesti, a
sredinom siječnja bit će razvidnije koliko ima potencijalnih kandidata za izobrazbu i za
certifikacijski ispit. Izobrazba bi trebala započeti početkom veljače 2020.

Predsjednik HDO-a obavijestio je kako je u Hrvatskom inženjerskom savezu (HIS) održana
redovita izborna skupština. Za novog predsjednika izabran je dipl. ing. Zdravko Jurčec. Na istoj
izbornoj skupštini izabran je i novi saziv Upravnog odbora HIS-a.
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Rad HIS-a u narednom razdoblju bit će opterećen problemima sa statikom zgrade u
Berislavićevoj 6-8 koja je po nekim procjenama narušena zbog propusta pri gradnji depandanse
Hotela Dubrovnik.
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