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Najvažnije aktivnosti HDO-a u 2016. godini bile su redovito godišnje savjetovanje, jednodnevni
seminari, ažuriranje web stranice, komunikacija s članovima, izdavanje časopisa, promocija
knjige Održavanje i gospodarenje imovinom, suradnja s EFNMS-om, slovenskim DVS-om,
Krkom, Pfizerom, Hrvatskim zavodom za norme…

Ipak, na prvome mjestu treba istaknuti vrlo uspješnu organizaciju edukacije za Europskog
stručnjaka upravljanja održavanjem. Edukacija je provedena od siječnja do kraja ožujka 2017.
godine uz nazočnost šest kandidata iz Zagreba i Splita. Predavanja su održavana u dvorani
Hrvatskog inženjerskog saveza, uz terensku nastavu u pogonima Zagrebačkog električnog
tramvaja i Remontnog zavoda Croatie Airlinesa. Predavači su bili redom eminentni profesori sa
zagrebačkih tehničkih fakulteta i praktičari – inženjeri s dugogodišnjim radnim iskustvom u
implementaciji naprednih tehnologija u proizvodnim pogonima.

Rekao je to dipl. ing. Drago Frković, predsjednik Hrvatskog društva održavatelja na Redovitoj
godišnjoj skupštini HDO-a koja je održana 17. svibnja 2017. u Hotelu Olympia u Vodicama,
nakon uspješno završenoga godišnjeg savjetovanja Održavanje 2017. Prethodno su na početku
Skupštine izabrana radna i kontrolna tijela te je utvrđen kvorum.
U sljedećem četverogodišnjemu razdoblju društvo će nastaviti temeljne djelatnosti vezane za
jednodnevne seminare, međusobnu komunikaciju članova i dijeljenje uvida u rješenja i najbolje
prakse održavanja u Hrvatskoj i svijetu, kao i znanja relevantnih za cjeloviti pristup održavanju i
gospodarenju fizičkom imovinom.

Početkom sljedeće godine HDO će organizirati drugi seminar ESUO, a tijekom travnja 2018. i
drugu certifikaciju. Tijekom protekle edukacije s uvjetima i programom edukacije upoznali su se
predstavnici Agencije za obrazovanje odraslih. Dipl. ing. Damir Škrinjar i prof. dr. Anita
Domitrović razgovarali su s gostima o provođenju postupka kako bi se ESUO obrazovanje i
certifikacija ubuduće upisivali kao kvalifikacija u e-radnu knjižicu.

HDO će tijekom 2018. nastojati organizirati stručni posjet CERN-u u Švicarskoj, koji nije bilo
moguće organizirati 2017. zbog nedostatka termina. U proteklom razdoblju HDO je financijski
poslovao stabilno, a broj se članova blago povećao.
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