SLOVENSKO GEOTEHNIÈNO DRUŠTVO
SLOVENIAN GEOTECHNICAL SOCIETY

PROTOKOL
0 poteku ustanovne skupšèine
SLOVENSKEGA GEOTEHNIÈNEGA DRUŠTVA
petek, 10. julija ob 10,30
v Valvazorjevi dvorani V4 Cankarjevega doma, Ljubljana

Prisotni: 61 inženirjev in tehnikov, ki so predhodno s pristopno izjavo pristopili k
Slovenskemugeotehniènemudruštvu ter inozemski gostje:
prof.dr. U Smoltczyk, podpredsednik Mednarodnegadruštva za mehaniko
tal in temeljenje (Vice-president Europe ISSMFE - International Society
for Soil Mechanicsand Foundation Engineering),
prof.dr. M. Jamiolkowski,èlan izvršnegaodbora Italijanskega geotehniènega
društva,
prof.dr. H. Brandl, predsednik Avstrijskega nacionalnega komiteja za
mehaniko tal in temeljenje in
mag. B. Maric, predsednica Hrvaškega društva za mehaniko tal in
temeljenje ter dva èlana izvršnega odbora HDM1T prof.dr. F. Veric,
prof.dr. A. Szavits-Nossan
in tajnik HDM1T A. Lisac, dipl.ing.
S strani neformalnega pokrovitelja ustanovne skupšèine, Ministrstva za
znanost in tehnologijo, sta bila prisotna dr. Komac in ga. Krekova.
Društvo inženirjev in tehnikov Slovenijeje zastopalprof.dr. P. Štular.
Odsotni: Zaradi prej naèrtovanegaletnega dopusta so svojo odsotnost opravièili
nekateri aktivni èlani Geotehniènesekcije.
Žal se zaradi nenadne smrti skupšèine ni udeležil vabljeni predstavik
Madžarskeganacionalnegakomiteja za mehaniko tal in temeljenje, prof.dr.
L. Rethati. Slovenskogeotehniènodruštvo v ustanavljanjuje madžarskim
kolegom poslalo sožalnobrzojavko.
Dnevni red:
(Dnevi red je bil poslan prijavljenim èlanom društva in ustanovam,ki se ukvarjajo z
geotehniènostroko skupaj z vabilom na skupšèino1.7.1992)
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Uvodna beseda in pozdrav predsednika Geotehniène sekcije pri Zvezi društev
gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije.
Izvolitev delovnegapredsedstvain zapisnikarja.
Pozdravni govor ministra za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, g.
prof.dr. Petra Tanciga.
Priložnostni govor predsednika ISSMFE za Evropo, g. prof.dr. Smoltczyka in
pozdravi inozemskih in domaèihgostov.
Predlog sklepa za ustanovitevSlovenskegageotehniènegadruštva.
Razprava in sprejetje statuta Slovenskegageotehniènegadruštva.
Predlog za imenovanjeprvega èastnegaèlana Slovenskegageotehniènegadruštva.
Razprava 0 Eurocode 7 - temeljenje. Kratka poroèila obdelovalcev oz.
prevajalcev posameznih poglavij Eurocode 7. V razpravi bodo sodelovali tudi

pr,edsednik ISSMFE za Evropo in predsedniki Geotehniènih društev Avstrije,
Italije, Madžarskein Hrvaške. Razpravobo vodil prof.dr. Sovinc.
9.
Predlog razvoja strokovnega podroèja Geotehnika v Raziskovalnem polju
Gradbeništvo. Poroèal bo koordinator pri ministrstvu za znanost in tehnologijo
prof.dr. Trauner, sodelovalibodo inozemski in domaèi gostje.
10. Volitve predsednika, izvršnegain nadzomegaodbora Slovenskegageotehniènega
društva.
11. Program dela društva.
12. Tekoèa problematika in razno.
Opomba:

Ustanovna skupšèinaje bila zvoèno snemana.Dva magnetofonskatrakova
in magnetogramskupšèineje v arhivu društva. V prièujoèemprotokolu so
zapisani samo povzetki razprav in sklepi skupšèine.

Ad 1:

Namesto odsotnega predsednika Geotehniène sekcije pri Zvezi društev
gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije g. B. Gostièa, dipl.gradb.inž. je
uvodne besede s pozdravi vseh prisotnih povedal prof.dr. P. Štular,
predsednik Društva inženirjev in tehnikov Slovenije.

Ad 2:

Prof.dr. Štular je v delovno predsedstvopredlagal mag. G. Vogrinèièa kot
predsednika, doc.dr. B. Majesa kot èlana, mag. J. Logarja kot zapisnikarja
ter gospo R. Hudin kot prevajalko za angleški jezik. (Prevodi v angiešèino
so obsegali le povzetke posameznihtoèk dnevnega reda. Skupšèinaje na
pobudo v.d. predsednikaDruštva v ustanavljanju,prof.dr. 1. Sovinca sicer v
celoti potekala v slovenskem jeziku, razen seveda pozdravnih govorov
inozemskih gostov.) Pripomb na zasedbodelovnegapredsedstvani bilo.

Ad 3:

Zaradi zadržanosti g. prof.dr. Petra Tanciga, ministra za znanost in
tehnologijo, je v imenu ministrstva spregovoril dr. Komac. Minister Tancig
je inozemskegoste in predstavnikeDruštva v ustanavljanjusprejel istega dne
ob 9,00 v sejni sobi ministrstva.

Ad 4:

Podpredsednik ISSMFE za Evropo, prof.dr. U. Smoltczyk je skupšèino
pozdravil v imenu Mednarodnegadruštva za mehaniko tal in temeljenje ter
izrazil zadovoljstvo,da pozdravlja Slovenskogeotehnièno društvo kot èlana
Mednarodnega društva in želi uspešno delo društva v bodoèe v krogu
mednarodne geotehniènedružine. Zelo naklonjeni in prijateljski so bili tudi
pozdravni govori gostov iz Avstrije, Italije in Hrvaške, ki so vsi izrazili tudi
pripravljenost za konkretno sodelovanje med društvi. Od domaèih
udeležencevje skupšèinopozdravil predstavnik GIP Gradis.

Ad 5:

Predlog sklepa za ustanovitev Slovenskega geotehniènega društva in
vèlanjenje v Mednarodno društvo za mehaniko tal in temeljenje z
utemeljitvijo je podal v.d. predsednika Društva v ustanavljanju, prof.dr. 1.
Sovinc. Skupšèinaje z aklamacijo sprejela naslednji
SKLEP:
Ustanovi se Slovenskogeotehniènodntštvo. VodS'tvodntštva bo takoj vložilo
ustreznoprošnjo pri mednarodnemdntštvuza fonnalen sprejemv ISSMFE.

Ad 6:

Predlog statuta, ki je bil usklajen na seji predsedstvaGeotehniène sekcije
pri Zvezi društev inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) 30.6.1992,je bil
pred skupšèinorazdeljen med udeležence.Predlog je v glavnih toèkah povzel

v.d. tajnika Društva v ustanavljanju mag. J. Logar. Pojasnil je, da bo
potrebno na zahtevo Ministrstva za notranje zadeve, ki je pristojno za
registracijo društev, statut še usklajevati v pravnem smislu. Poleg tega je v
pripravi nova zakonodaja 0 društvih. Zato je skupšèini predlagal, da po
razpravi sprejme naslednji
SKLEP:
Statut v predloženi ve1Zijise sprejme kot zaèasni statut društva. [zvršni odbor se
pooblast4 da s pristojnim upravnim organom uskladi besedilo statuta. Usklajeno
besedilo bomo obravnavali in dokonèno sprejeli na prihodnji skupšèini dmštva.

Sklep je bil sprejet z javnim giasovanjemsogiasno(brez vzdržanih glasov in
brez giasov proti).
Ad 7:

Predlog za imenovanje zaslužnegaprofesorja Univerze v Ljubljani dr. Luja
Šukljeta, rednega èlana SAZU, za prvega èastnega èlana Slovenskega
geotehniènegadruštva z utemeljitvijo je podal prof.dr. S. Vidmar. Predlog je
bil sprejet z emotivno aklamacijo. Predsednik delovnega predsedstva,mag.
G. Vogrinèiè, je prof. Šukljetu prvi èestital in se mu opravièil, ker zaradi
èasovnestiske nismo uspeli pripraviti ustrezne èastne listine. Prof. Šuklje jo
bo prejel naknadno.Prvi èastni èlan Slovenskegageotehniènegadruštva, prof.
Šuklje, se je z izbranimi besedamizahvalil za priznanje.

Sledila je kratka pavza.
Ad 8:

Na pobudo v.d. predsednikaDruštva v ustanavljanju,prof.dr. 1. Sovinca, je
bila ustanovljenaskupina, zadolženaza pripravo koncepta prevoda predloga
novih evropskih predpisov za podroèje geotehnike - Eurocode 7. Skupino so
sestavljali strokovnjaki, zadolženiza prevode posameznihpoglavij: 1. poglavje
dr. B. Petkovšek in T. Schrott, diplgradb.inž., 2. poglavje B. Gostiè,
dipl.gradb.inž, 3. poglavje mag. J. Logar, 4. poglavje A. Petkovšek,
dipl.inž.geol.,5. poglavje prof.dr. S. Vidmar, 6. poglavje prof.dr. L. Trauner,
7. poglavje mag. G. Vogrinèiè, 8. poglavje doc.dr. B. Majes (poglavje do
skupšèine še ni izšlo in bo pripravljeno kasneje), 9. poglavje prof.dr. D.
Battelino in 10. poglavje F. Vidic, dipl.gradb.inž.Prevajalci so v 5 minutnih
nastopih predstavili obravnavanap°glavja predloga novih predpisov in tako z
njimi seznanili udeležence.Namesto odsotnih B. Gostièa in A. Petkovškove,
je drugo poglavje predstavil V. Demšar, dipl.gradb.inž., 4. poglavje pa F.
Vidic. Po predstavitvi so bili udeležencipovabljeni k razpravi, še posebej pa
tuji gostje, med katerimi je prof. Smoltczykcelo sodeloval v delu komisije,
ki je pripravljala predlog predpisov. Polemièna razprava je bila za prisotne
zelo koristna. Razpravoje povzel in zakljuèil prof.dr. 1. Sovinc.

Ad 9:

Prof.dr. L. Trauner s Tehniške fakultete mariborske univerze je kot
nacionalni koordinator za podroèje geotehnikev okviru Raziskovalnegapolja
Gradbeništvo predstavil stanje stroke in vizijo bodoèega razvoja
raziskovalnegain strokovnegadela.

Ad 10: V. Demšar je v imenu odsotnega predsednika Geotehniène sekcije pri
ZDGITS B. Gostièa predlagalvodstvo Društva. Seznamje bil usklajen na že
omenjeni seji predsedstvaGeotehniènesekcije 30.6.1992.V zadnjem trenutku
pred skupšèinosmo bili prisiljeni predlagani seznam rahlo korigirati, ker s
predlaganim prof. Bajžljem (predlagan je bil za predsednika sekcije za
mehaniko skale in podzemna dela) nismo uspeli priti v stik, niti ni oddal
pristopne izjave. Tako je bil skupšèinipodan naslednji predlog:

ÈLANI IZVRŠNEGA ODBORA:
Predsednik društva in sekcije
za. mehaniko tal in temeljenje:
Tajnik društva:
Predsednik sekcije
za mehaniko skale in podzemna dela:
Predsednik sekcije za inženirsko geologijo:
Èlani:

prof.dr. Ivan Sovinc
mag. Janko Logar
Franc Vidic, dipl.gradb.inž.
dr. Borut Petkovšek
prof.dr. Darinka Battelino
Borut Gostiè, dipl.gradb.inž.
prof.dr. Ludvik Trauner

ÈLANA NADZORNEGA ODBORA:
Èlana:

doc.dr. Bojan Majes
mag. Geza Vogrinèiè

Skupšèina se je odloèila, da voli listo kot celoto. Lista je bila z javnim
glasovanjemv celoti soglasnosprejeta (brez vzdržanih glasov in brez glasov
proti).
Ad 11: Program dela društva je predstavil novoizvoljeni predsednik društva prof.dr.
1. Sovinc. Med posebnetekoèe naloge društva šteje:
- usklajevanje predpisov za temeljenje R Slovenije z Eurocode 7 ter
standardovza preiskavezemljin in hribin z ISO standardi,
geologije, rudarstva, i.p.d.,
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Tajnik društva, J. Logar je zaprosil prisotne, naj tisti, ki nameravajo z
referati sodelovati na XIII. kongresu ISSMFE 1. 1994 v New Delhiju, do
17.7.1992 pisno sporoèijo v tajništvo naslove in avtorje referatov. Podatke
rabimo za pogajanje z Mednarodnim društvom za veèje število strani v
zbornikih del (trenutno smo dogovorjeni za 10 strani, kar zadošèasamo za
dva referata).
J. Logar prosi tudi vse, ki so aktivno sodelovalina skupšèini in imajo pisne
koncepte svojih nastopov, naj jih oddajo, zaradi dokumentiranja ustanovne
skupšèine.
Vse tiste, ki še niso oddali pristopnih izjav, pa so zainteresirani za èlanstvo
v društvu, je Logar zaprosil, da pristopne izjave izpolnijo in pošljejo na
naslov tajništva.
Predsednik društva, prof.dr. 1. Sovinc predlaga skupšèini, da sprejme sklep 0
višini letne èlanarine:
SKLEP:

Letna èlanarina znaša:
èlanarina Slovenskegageotehniènegadruštva
20,00 DEM
èlanarina mednarodnegadntštva ISSMFE
27;00 DEM
èlanarina za podpome èlane
500,00 DEM
PO tem predlogu plaèajo èlani mednarodnega društva ISSMFE 20,00 + 27;00
= 47;00 DEM Èlani ostalih mednarodnih društev plaèajo v tem smislu 20,00
DEM + mednarodno èlanarino ustreznega mednarodnega društva. Zneski so
plaèljivi v tolarski protivrednosti.
Skupšèina je sklep sprejela sog1asno z javnim g1asovanjem (brez vzdržanih
g1asov in brez g1asovproti).

Predsednik Društva prof.dr. 1. Sovinc se je na koncu zahvalil za udeležbo
inozemskim gostom in domaèim udeležencem ustanovne skupšèine
Slovenskegageotehniènegadruštva in vse prisotne pozval na skromni koktail,
ki ga je pripravilo in financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo R
Slovenije.

Ljubljana,

22. 7 .1992

Predsednik:

Zapisnikar:
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Predsednik delovnega
predsedstva:

