
 
 
 
 
 

9. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva  
s međunarodnim sudjelovanjem i s pokroviteljstvom ISSMGE  
održat ćemo 4.-6.05.2023. u Sisku kako bismo dokumentirali napore koje su  članovi HGD-a, i 

drugi, uložili nakon Zagrebačkih potresa 22.3.2020. i Petrinjskog potresa 29.12.2020., te da bismo doprinijeli tumačenju 
posljedica potresa u području geotehnike, njihovom saniranju i sprječavanju ili ublažavanju sličnih posljedica. 
  

Odmah nakon potresa, mnogi članovi HGD-a su sudjelovali i sudjeluju u pregledima, istraživanjima i projektiranjima 
sanacija građevina oštećenih potresom. HGD kao društvo ima odgovornost pridonijeti dokumentiranju i tumačenju 
svega što se događalo u području geotehnike. 
 

LOKACIJA I SMJEŠTAJ: Za održavanje konferencije dogovorena je velika dvorana Hotela Panonija Ul. Ivana 

Kukuljevića Sakcinskog 21, Sisak, s preko 50 parkirnih mjesta rezerviranih za naše sudionike, te preko 50 soba s preko 
100 ležajeva.  
 

PROGRAM SAVJETOVANJA: U skladu s dosadašnjim iskustvima, susret planiramo započeti u četvrtak 

poslijepodne, predavanja i rasprave uglavnom održati tijekom petka, a rastati se u subotu nakon stručne ekskurzije.   

Četvrtak, 4.5.2023. Koktel dobrodošlice 

Petak, 5.5.2023. Pozvana predavanja, prezentacije članaka i rasprava i svečana večera 

Subota, 6.5.2023. Ekskurzija lijepom Banovinom s posjetom gradilištima, zajedničkim ručkom i povratkom u Sisak.  
 

PRIJAVA SUDJELOVANJA: Pozivamo članove geotehničke zajednice da se prijave koristeći obrazac na našim web 

stranicama: www.hgd-cgs.hr  
 

IZLOŽBA I SPONZORI: Želite li izložiti svoje proizvode, prikazati projekte ili svoju organizaciju, molimo da se 

prijavite preko obrasca na našim web stranicama www.hgd-cgs.hr ili da se javite na SISAK.2023@gmail.com 
 

VAŽNI DATUMI:  
Prijava sažetaka 15.11.2022. 

Obavijest o prihvaćanju 
sažetaka 

1.12.2022. 

Slanje članaka 1.02.2023. 

 
KOTIZACIJA: Kotizacija će uključiti: tiskani zbornik s cjelovitim radovima (osim za studente i za pratitelje), zbornik 

radova u elektroničkom obliku, koktel dobrodošlice,  ručak i osvježenje u pauzama rada savjetovanja, svečanu večeru i 
stručnu ekskurziju sa zajedničkim ručkom. Plaćanje će biti opisano na web stranicama HGD.  

 
POZVANO PREDAVANJE: Nadamo se da će naš gost biti predsjednik International Society for Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering, dr. Marc Ballouz, s predavanjem o forenzici u geotehničkom inženjerstvu. 

 
KONTAKT: SISAK.2023@gmail.com  

www.hgd-cgs.hr   
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