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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA GEOTEHNIŠKEGA DRUŠTVA V LETU 2013 

 

 

 

1. Uvodna informacija 

Slovensko geotehniško društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 v Ljubljani. Združuje strokovnjake 

s področij mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije, geotehničnih konstrukcij in 

geotehnologij. Osnovni cilj društva je napredek znanosti in stroke na področju geotehnike. Zato 

društvo organizira predavanja, delavnice, posvetovanja, informira članstvo o strokovnih 

dogodkih doma in v tujini, izdaja znanstvene, strokovne in informativne publikacije. 

 

2. Poročilo o delu društva v letu 2013 

Organizacija strokovnih posvetovanj in delavnic 
 

Leta 2011, 2012 in 2013 so potekala v znamenju hude recesije na področju gradbeništva in 

propada velikih gradbenih podjetij, kar se je odražalo tudi na osipu članstva v društvu in 

omejenih sponzorskih sredstvih. Kljub temu je bilo društvo v letu 2013 aktivno tako na 

mednarodnih kot na domačih dogodkih. Organiziralo je dve zelo odmevni strokovno znanstveni 

prireditvi: 
 

 Organizacija delavnice o Geotermalni Energiji (izvedena 21. marca 2013, na IZS 

Inženirska zbornica Slovenije) 

 Organizacija 14. Šukljetovega dneva 2013 ( 11. oktober 2013, hotel Plaza, Ljubljana) 

 

Člani društva so se udeleževali tudi drugih delavnic, seminarjev in posvetovanj, ki pa glede na 

zasnovo, niso potekala preko formalnih vabil na društvo. 

 

Poročilo o 14. Šukljetovem dnevu 

 

Šukljetov dan je tradicionalna vsakoletna znanstveno – strokovna prireditev, ki jo društvo 

organizira v spomin na očeta slovenske geotehnike, akademika prof. Luja Šukljeta.  

 

Vabljeno tuje predavanje:  
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 The development of Unsaturated Soil Mechanics,  

Prof. dr. Antonio GENS, Španija  

Vabljena predavanja:  

 Hidrogeologija v geotehniki: napovedljivost razmer in zanesljivost modelov,  

dr. Jože RATEJ, Ljubljana 

 Vpliv sukcije na stabilnost plazu Slano Blato,  

dr. Matej MAČEK, UL FGG Ljubljana  

 

Zbornik “14. Šukljetovi dnevi“, Ljubljana˝15.oktober 2013 sta uredila Vojkan Jovičić in Gregor 

Vilhar, izšel je v nakladi 120 izvodov, na 77 barvnih straneh. 

 
 

Sofinanciranje izdajanja znanstvene revije Acta geotechnica Slovenica 

Tudi v letu 2013 je društvo sofinanciralo izdajanje znanstvene revije Acta geotechnica 

Slovenica, ki izhaja 2 x letno in je indeksirana (SCI).  

Člani dobivajo revijo na svoje naslove v okviru letne članarine.  

 

Spletna stran www.sloged.si 

V letu 2009 je bila postavljena nova spletna stran društva: www.sloged.si, na kateri si člani lahko 

ogledajo najpomembnejše novice, objave, povezave itd. kot so: 

- osnovni podatki o društvu 

- obvestila o najpomembnejših domačih, evropskih in svetovnih dogodkih.  

- knjižnjica – uporabniki si lahko brezplačno ogledajo celotne vsebine prispevkov na 

Šukljetovih dnevih, Posvetovanjih in objave v reviji Acta. 

Spletna stran se je v letu 2013 pogosto obnavljala. 
 

Sodelovanje s sorodnimi strokovnimi društvi 

 

Na svetovnem kongresu Društva za Mehaniko tal in geotehnično inženirstvo: 18
th

 International 

Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering,  ki je bil v  Parizu, 2-6 september 

2013, sta  se Predsednik društva Dr Vojkan Jovičić in bivša Predsednica društva Dr Ana 

Petkovšek udeležila Skupščine mednarodnega Društva za Mehaniko tal in geotehnično 

inženirstvo, katere je SLOGED član. Na skupščini društva so bili izvoljeni novi Predsednik 

društva prof. Roger Frank (Francija) in Podpredsedniki društva za posamezne kontinente. Za 

Evropo je bil izbran Prof. Antonio Gens (Španija).   

 

Društvo neguje stike s sorodnimi društvi sosednjih držav.  
 

Pobuda IZS – Predlog za spremembo ZGO 
V letu 2013 se je pripravila pobuda za spremembo ZGO, ki je bila v imenu društva SloGeD februarja 

2014 posredovana na IZS (Inženirska zbornica Slovenije). 
 

 

3. Delo Izvršenga odbora SloGeD  

Volilna skupščina je bila dne 14.6.2012 v Lipici, saj se je v skladu s statumom društva 

dosedanjemu vodstvu društva iztekel 4 (štiri) letni mandat. 

 

http://www.sloged.si/
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V obdobju 2012-2016 ima Slovensko geotehniško društvo naslednjo sestavo organov, ki so bili 

izvoljeni na skupščini društva dne 14.6.2012 v Lipici.  

Nova sestava organov društva je objavljena tudi na spletni strani http://www.sloged.si/ . 

 

Člani Izvršilnega odbora:  

predsednik doc.dr. Vojkan Jovičić 

podpredsednica prof.dr. Bojana Dolinar 

tajnica Mojca Ravnikar Turk  

člani: 

doc.dr. Ana Petkovšek  

Marko Kočevar 

Dušanka Brožič   

Marko Žibert  

Doc.dr. Marko Komac 

Saša Lipužič 

Člani nadzornega odbora: 

Ivan Crnković 

Suzana Svetličič 

Gorazd Copek 

Člani častnega razsodišča: 

Zvone Likar 

Samo Medved 

izr.prof.dr. Mihael Brenčič 

 

Društvo v novi sestavi je imelo v letu 2013 tri seje Izvršenga Odbora in sicer 13. marca, 29. maja 

in 25 novembra 2013. Člani IO se sej udeležejujo volontersko - udeležba na seji je bila brez 

sejnin in brez povračila nadomestil za potne stroške. To finančno in časovno obremenjuje člane 

iz oddaljenih krajev, saj so seje v Ljubljani. 
 

V januarju in februarju 2013 se je novelirala popis članov SLOGED, saj je na žalost veliko 

članov brezposelnih oziroma je spremenilo področje dela. Marca 2013 je bil seznam noveliran. 

Redno se obnavlja se spletna stran, ki bo služila za redno obveščanje članov SLOGED.  

Podatki o mednarodnih konferencah so v razdelku ' Dogodki'. 

Podatki o bližnjih domačih dogodkih so na osnovni strani' SLOGED'. 

 Organizacija delavnice o Geotermalni Energiji (izvedena 21. marca 2013) 

 Organizacija 14. Šukljetovega dneva 2013 ( 11. oktober 2013, hotel Plaza, Ljubljana) 

 

Znesek članarine je za leto 2012 znašal 25 Evro/leto (računi so bili izstavljeni v letu 2013), ne 

glede na to, ali so bili člani vključeni tudi v mednarodna društva. Za leto 2013 računi za 

članarine še niso bili izstavljeni.  

Društvo v letu 2012 in 2013 ni imelo zaposlenih sodelavcev. 
 

Društvo je zadolženo za formalno udeležbo (objave recenziranih prispevkov) na svetovnih 

konferencah ISSMGE, tako za prijave člankov kot za njihovo kakovost. V letu 2013 je bila : 
18

th
 International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering,  

Paris, 2-6 September 2013.  

NA konferenci sta bila objavljena dva spodaj navedena recenzirana prispevka. 

http://www.sloged.si/
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 In-situ tests of permanent prestressed ground anchors with alternative designs of anchor 

bond length (Iztok Klemenc, Janko Logar) 

 The extension of soil suction measurement range of dew-point potentiometer and 

evaporation method (Matej Maček, Jasna Smolar, Anica Petkovšek) 
 

 

4. 0 Zaključek 

 

Društvo SloGeD je v letu 2013 v celoti delovalo na prostovoljni bazi in entuziazmu manjšega 

dela članov društva. Glavno breme nosijo UL – FGG, IRGO in ZAG Ljubljana ter UM-FG. 

 

V letu 2013 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) delno 

sofinanciralo mednarodno članarino ISSMGE v znesku 800,00 EUR in v celoti članarinao ISRM 

v znesku 377EUR. Članarine, ki jih je SloGeD plačal mednarodnim društvom za leto 2013, so 

znašale: 

ISSMGE   1701,14EUR 

ISRM   377,00 EUR 

 

Vse delo v zvezi z organizacijo in aktivnostmi, opravijo člani organizacijskih odborov 

brezplačno. 

 

Za kritje stroškov vseh ostalih aktivnosti pa so zaslužni predvsem sponzorji. 

 

Za finančno poslovanje društva skrbi: g. Sveto Tomaševič, Geokop, Dimičeva 16, Ljubljana, ki 

prejema za to delo plačilo. 

 

 

 

Poročilo pripravili: 

  

Doc. dr. Vojkan Jovičić, predsednik društva za obdobje 2012 – 2016 

Mojca Ravnikar Turk, sekretarka društva za obdobje 2012 – 2016 
 

 

 

Priloge: 

FINANČNO POROČILO 

plačani računi članarine ISSMGE  

plačani računi članarine ISRM 

Dopis SloGeD na IZS - Predlog za spremembo ZGO 
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FINANČNO POROČILO - 2013 
 

Društvo se je v letu 2013 financiralo iz članarin članov društva in prispevkov sponzorjev ter 

kotizacij za posvetovanji. 

Društvo pri vodenju poslovnih knjig uporablja SRS 33, po potrebi tudi splošne standarde. Glede 

na svojo velikost ( 26. člen Zakona o društvih) društvo vodi knjige po sistemu dvostavnega 

knjigovodstva. 

Društvo se v letu 2013 ni ukvarjalo s pridobitnimi dejavnostmi. 

Društvo nima dolgoročnih rezervacij, nima zalog, nima kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. 

Vsa dela sicer izvajajo člani prostovoljno. 

Notranji finančni nadzor v društvu permanentno opravlja predsednica društva in drugi člani. Na 

sejah članov IO društva se posreduje informacija o finančnem poslovanju društva. 

 

 

 

 

Sestavil računovodja društva                                                   

Sveto Tomaševič                                                                

 

 

 

 

Priloge:  

nakazila mednarodnim društvom v letu 2013 

ISSMGE 

IAEG 
 


