Strokovno srečanje geotehnikov - 16. Šukljetovi dnevi
Slovensko geotehniško društvo (SloGeD) združuje posameznike, ki so aktivni na področju
mehanike tal, mehanike kamnin, inženirske geologije in geotehničnih konstrukcij.
Ustanovljeno je bilo leta 1992 v Ljubljani, sedaj ima 130 individualnih članov, ki prihajajo iz
ljubljanske in mariborske univerze, projektantskih in izvajalskih podjetij na področju
geotehnike, inštitutov in drugih razvojno-raziskovalnih ustanov. Društvo poleg predsednika
(doc.dr. Vojkan Jovičić) in tajnika (Mojca Ravnikar Turk) vodi petčlanski izvršni odbor ter
podpredsednik društva (doc.dr. Bojana Dolinar). Osnovni cilj društva je napredek stroke in
izobraževanje članov na področju geotehnike. Društvo zato organizira predavanja, delavnice,
posvetovanja, strokovne ekskurzije, informira članstvo o strokovnih dogodkih doma in v
tujini. SloGeD je eden od ustanoviteljev slovenske znanstvene revije Acta geotechnica
Slovenica. Revija izhaja dvakrat letno že dvanajst let, SloGeD izdajanje revije tudi finančno
podpira. Društvo je včlanjeno v mednarodno društva za mehaniko tal in geotehniko
(ISSMGE), mehaniko kamnin (ISRM) ter inženirsko geologijo (IAEG). Posamezni člani
sodelujejo v tehničnih odborih mednarodnih društev ter v strokovnih odborih mednarodnih
konferenc. Vodstvo SloGeD od leta 2000 vsako leto organizira strokovno srečanje imenovano
Šukljetovi dnevi.

Zbornik s prispevki 16. Šukljetovih dnevov in sponzorji srečanja
Letos je bilo že 16. tradicionalno srečanje in sicer 23. oktobra 2015 v Ljubljani. Strokovnemu
srečanju daje težo tudi podpora ISSMGE, vsako leto ga finančno podpre več sponzorjev iz
Slovenije. V zadnjih dveh letih je srečanje podprla tudi Inženirska zbornica Slovenije.
16. Šukljetovih dnevov se je udeležilo več kot 100 strokovnjakov, tudi iz tujine - Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Makedonije in Avstrije in Madžarske. Udeleženci so prišli iz podjetij,
ki se ukvarjajo s projektiranjem in izvedbo, ter s fakultet. Udeleženci so prejeli zbornik s
prispevki, zborniki vseh dosedanjih Šukljetovih dnevov pa so v elektronski obliki brezplačno
dostopni na SloGeD-ovi spletni strani.

Otvoritev srečanja – dekan UL FGG prof. dr. Matjaž Mikoš
Srečanje je otvoril predsednik društva dr. Vojkan Jovičić, ki je podal kratek pregled dela
društva v zadnjem letu in plan aktivnosti za prihodnje leto. V letu 2014 je bil ustanovljen
'Sklad Ivana Sovinca za podporo mladim geotehnikom' društvo pa je v letu 2015 namenilo
prva finančna sredstva za izobraževanje mlade geotehnice. V imenu Univeze v Mariboru je
člane pozdravil dr. Borut Macuh, v imenu Univerze v Ljubljani pa prof. dr. Matjaž Mikoš.

Slovarček strokovnih izrazov in zbornike Šukljetovih dni lahko najdete na spletni strani
www.sloged.si

V letu 2015 je na pobudo vodje sekcije za mehaniko kamnin (Marko Kočevar) nastal
angleško-slovenski in slovensko-angleški slovarček, ki obsega okoli 1000 strokovnih gesel.
Prevode angleških besed so po najboljših močeh prispevali člani SloGeD in drugi
strokovnjaki s tega področja. Slovar je dosegljiv za vse obiskovalce spletne strani
www.sloged.si.

Sproščeno vzdušje med odmorom
Šukljetovi dnevi imajo tradicionalno tri predavanja in sicer prispevek priznanega tujega
strokovnjaka in predavanji dveh domačih strokovnjakov, ki predstavljata tekočo problematiko
ali zanimive projekte, s katerimi so se srečali slovenski geotehniki. Letos je imel vabljeno
predavanje prof. Luciano Picarelli z Druge Univerze v Neaplju, strokovnjak na področju
plazenja, saj se ukvarja s to problematiko že trideset let. Predaval je o vplivu časa na plazenje,
pri čemer je čas obravnavan kot eden od najvplivnejših faktorjev, ki vplivajo na plazove.
Domača vabljena predavatelja sta bila dr. Tomaž Beguš, ki je predstavil razmere na
odlagališču radioaktivne hidrometalurške jalovine rudnika urana Žirovski vrh in Jasna
Smolar, ki je predstavila del svojega raziskovalnega dela o obnašanju sedimentov, ki se
kopičijo v vodnih zadrževalnikih in plovnih poteh.

Od leve proti desni Mojca Ravnikar Turk, prof. Luciano Picarelli, dr. Vojkan Jovičić
V zaključku je bil najavljen naslednji dogodek SloGeD – 7. Posvetovanje slovenskih
geotehnikov ter 17. Šukljetovi dnevi. Posvetovanje bo 16. do 18. junija 2016 v Podčetrtku
(Terme Olimia). Namen strokovnih srečanj je tudi druženje slovenskih geotehnikov in

neformalna izmenjava izkušenj, zato je predavanjem sledila slavnostna večerja in sproščen
klepet.

Zahvala
Dogodek je s fotografijami obeležil SloGeD-ov član Saša Galuf. Inženirski zbornici Slovenije
ter vsem drugim, ki so prispevali k uspešnemu srečanju, se na tem mestu še enkrat
zahvaljujemo.
Mojca Ravnikar Turk, Vojkan Jovičić

