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UVODNIK – BESEDA PREDSEDNIKA

Velike pregrade so tokrat pred vami v nekoliko spremenjeni obliki. Predvsem je na začetku dodan kratek uvodnik, ki naj
usmeri vašo pozornost na aktualne ter bodoče dogodke ter seznam aktivnosti, kjer pričakujemo in si želimo večjega
sodelovanja članstva.
Za nami so delo v tehničnih komitejih ICOLD, 77. letni Executive meeting,
mednarodni simpozij v organizaciji brazilskega komiteja za velike pregrade, 23.
kongres ICOLD ter srečanje Evropskega kluba ICOLD. Slovenija je bila na vseh teh
dogodkih aktivna udeleženka: 3 člani v tehničnih komitejih ICOLD, 2 člana na
Executive meetingu, 2 članka na kongresu. Jedro te številke Velikih pregrad so
poročila o naštetih dogodkih.
Pred nami je obilo dela v stroki, organizacija tradicionalne jesenske ekskurzije ter
priprave na dva ključna dogodka v naslednjem letu: 12. posvetovanje SLOCOLD in 8.
simpozij evropskega kluba ICOLD v Innsbrucku. Vabimo vas, da se seznanite s
prihajajočimi izzivi, tudi preko popolnoma nove spletne strani http://www.slocold.si.
Da si omogočimo realizacijo vseh načrtovanih aktivnosti, med drugim čim večjo
udeležbo mladih članov na evropskem simpoziju, vas pozivamo tudi k plačilu
članarine za leto 2009 in seveda k vsem strokovnim aktivnostim SLOCOLD. Kot
vidite, jih je vedno več, kar nam dokazuje, da je naše združenje resnično živo.
dr. Andrej širca
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POMEMBNE AKTIVNOSTI IN DATUMI
•
•
•
•

•

•

Plačilo članarine SLOCOLD do 31.7.2009
Nova
spletna
stran
SLOCOLD:
http://www.slocold.si
Nov
elektronski
naslov
društva:
slocold@slocold.si
Vsem članom SLOCOLD predlagamo, da se
registrirajo za vstop v intranet ICOLD na
http://www.icold-cigb.net.
Za
naslovu
registracijo potrebujete svoj e-naslov (kot ste
ga posredovali SLOCOLD, ker je bil takšen
javljen naprej na ICOLD) ter poljubno geslo.
Simpozij v okviru 78. Annual Meeting
ICOLD, Hanoi, Vietnam, 25.5.2009. Članom
SLOCOLD, ki bodo imeli sprejet prispevek, bo
SLOCOLD kril kotizacijo za simpozij. Zaradi
načrtovanja udeležbe in uskladitve vsebin
prispevkov je treba prispevek najaviti IO
SLOCOLD. Pomembni datumi so:
o Najava
članka
SLOCOLD:
30.09.2009
o abstract: 31.10.2009
o obvestilo o sprejemu: 15.11.2009
o končni članek: 28.02.2010
o zgodnja prijava: 30.01.2010
o simpozij: 25.05.2010
8. simpozij Evropskega kluba ICOLD,
Innsbruck, 22.-23.9.2010. Simpozij je zaradi
lokalnega (evropskega) značaja izredno
pomemben, ker združuje strokovnjake s

podobnimi problemi. Vodilna tema je Dam
Safety - Sustainability in a Changing
Environment, vendar je vsebina veliko širša,
ker zajema
o Sustainability of Know How (prenos
znanja med generacijami)
o Public Awareness of Dams and Dam
Safety
o Maintenance and Rehabilitation
o Regulations and Guidelines
o Small Dams
o Surveillance (practice)
o + special feature Keynote Lecture
o + special feature Students’ Corner
o + special feature Latest News Forum
Več informacij s podrobnejšim programom je
na: http://www.IECS2010.TUGraz.at. Članom
SLOCOLD, ki bodo imeli sprejet prispevek, bo
SLOCOLD kril kotizacijo za simpozij. Zaradi
načrtovanja udeležbe in uskladitve vsebin
prispevkov je treba prispevek najaviti IO
SLOCOLD. Pomembni datumi so:
o poziv za prispevke (first call):
31.10.2009
o Najava
članka
SLOCOLD:
31.01.2010
o abstract: 28.02.2010
o končni članek: 31.05.2010
o simpozij: 22.-23.09.2010

77. LETNO SREČANJE ICOLD
77. letno srečanje ICOLD je potekalo 23.05.2009 v
hotelu Brasilia Alvorada na obali jezera Paranoa, v
mestu Brasilia. Iz Slovenije sva se ga udeležila Andrej
Širca kot predsednik ICOLD ter Nina Humar kot
delegatka. Srečanje je potekalo od 9h zjutraj do 17h
popoldne.
Uvodne točke so obsegale potrditev dnevnega reda in
zapisnika prejšnjega srečanja, sledilo je preverjanje
prisotnosti in potrebne večine glasov za glasovanja.
Nato je predsednik Berga predstavil kandidate za nove
članice Kenijo (89. članica) in Niger (90. članica) ter
nato naštel nekaj potencialnih novih članic, od katerih
se pričakuje, da bodo v naslednjih 5 letih zaokrožile
število članic ICOLD na preko 100. Slišali smo tudi
informacijo o dolgovih držav članic, ki znašajo 300.000
Euro, 8 držav zamuja s plačilom že 6 let in se bo v
naslednjem letu odločalo o izključitvah.
Sledil je osrednji del srečanja z volitvami novih
funkcionarjev ter izborom in predstavitvami lokacij
naslednjih letnih srečanj in kongresa. Novi predsednik
ICOLD je predstavnik Kitajske Jia Jinsheng, ki je s 36
glasovi močno premagal Arthurja Walza (ZDA, 14
glasov) in Andya Hughesa (Velika Britanija, 12 glasov).

Lokacija 77. izvršnega zasedanja ICOLD (EM 77)
Za podpredsednika iz območja Evrope je bil izbran
Giovanni Ruggeri (Italija, 42 glasov), ki je premagal
Wernerja Foegla (Avstrija, 20 glasov). Za šesto
območje je bil edini kandidat Imo Ekpo (Burkina Faso),
ki je bil prav tako potrjen brez pripomb. Po razmeroma
obsežnih predstavitvah je z glasovanjem določena
lokacija naslednjega kongresa in sicer bo to Kyoto
(Japonska), ki je razmeroma tesno premagala Kairo
(Egipt). Izbor lokacije za 79. letno srečanje je bil
dolgotrajen, ker so bili potrebni trije krogi glasovanja za
izbor Luzerna (Švica), protikandidata sta bila
Ouagadougu (Burkina Faso) in Lillehamer (Norveška).
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Pri tem je zanimivo, da je Ouagadougu zelo močno
kljuboval Luzernu in je malo manjkalo, da bi bilo
srečanje prvikrat v “pravi” Afriki. Glede na World
Declaration “Dams and Hydropower for African
Sustainable Development”, sprejeto na proslavi 80.
obletnice ICOLD v novembru 2008, bi bilo to edino
pravilno, vendar je deklaracija očitno še vedno preveč
“deklarativna”? V tem sklopu je sledilo še povabilo
ameriškega komiteja USCOLD za organizacijo letnega
srečanja v letu 2013. O tej lokaciji se bo glasovalo 2 leti
prej, torej 2011. V nadaljevanju so prikazane lokacije
naslednjih srečanj in kongresa do leta 2012.
−
−
−

2010 78. AM: Hanoi Vietnam 23.5.-26.5.2010
2011 79. AM: Luzern, Švica 29.5. – 3.6.2011
2012 80. AM in 24. kongres: Kyoto,
Japonska
27.5. – 1.6.2012

starejši od 10 let) na voljo zastonj na domači strani
ICOLD, od novejših pa bodo nacionalni komiteji lahko
dobili 10 izvodov, za katere se bo plačalo le poštnino.
V zaključnem delu je sledila predstavitev Avstrije
(predsednik ATCOLD, g. Melbinger), ki organizira zelo
široko zasnovan 8. simpozij Evropskega kluba ICOLD,
ki bo 22. – 23. septembra 2010 v Innsbrucku. Zaradi
članstva Slovenija v tem klubu mora SLOCOLD
zagotoviti čim boljšo udeležbo – to seveda ni sklep
ICOLD temveč sklep pisca tega poročila… Podatki za
prijavo bodo objavljeni v Velikih pregradah ter na
internetu, kar želimo uveljaviti kot stalno prakso, ki naj
zagotovi boljšo prisotnost Slovenije v strokovnem
prostoru obravnave vseh vidikov velikih pregrad.

Sledila je obravnava finančnega poročila za 2008 ter
plana za 2010, kar zgleda približno tako, kot Kvaternik
pove za SLOCOLD, le da gre za 100-tisoče evrov
namesto tisoče, govorec de Vivo pa je (zaradi večjih
številk?) sivolas namesto črn. Prilivov je približno za
520 kEuro na leto, od tega približno 350 kEuro članarin
nacionalnih komitejev.

Širca & Humar – slovenska predstavnika na EM 77
Zadnji sklop odločanja je bil povezan s spremembami
zasedb in časov delovanja Tehničnih komitejev, ki jih je
trenutno 25 in si jih je najbolje ogledati na matični strani
ICOLD. V zvezi z delom komitejev smo slišali tudi
poročilo o stanju Bulletinov, ki so zadnja leta zelo
skromno izhajali, sedaj pa se jih z zaključevanjem dela
nekaterih komitejev obeta spet več. Glavna novice je
ta, da so Bulletini do vključno številke 112 (leto 1999 –

Predsednik ICOLD, Jia Jinsheng (Kitajska)
Srečanje se je zaključilo s slovesom bivšega
predsednika Berge ter z vsestranskimi besedami
zahvale.
Andrej Širca

SIMPOZIJ »BRASILIAN INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DAMS AND RESERVOIRS FOR MULTIPLE
PURPOSES«
Simpozij je potekal v nedeljo, 24. maja 2009 v
kongresnem centru Ulysses Guimaraes. Delo je
potekalo v več sekcijah, od katerih so nekatere le od
daleč sledile naslovu simpozija: 1) Environmental
effects - Dam safety; 2) Inventory and Sedimentation;
3) Multipurpose benefits.
Kot običajno se je delo začelo z zelo dolgim uvodom,
med katerim smo občudovali brazilske in kitajske
dosežke. Prvi so prikazali dva večja projekta na severu

dežele in sicer sistem treh pregrad in več derivacij Belo
Monte, kjer bodo na reki Para inštalirali več kot 11.000
MW ter sistem na reki Tapajos, kjer bo prav tako
11.700 MW, ki pa bodo realizirani na naravi prijazen
način, z ohranitvijo brzic in naravne struge. Oba
projekta je predstavila firma EletroNorte v sestavi
Eletrobras. Kitajci so predstavili svoje aktualne
dosežke, predvsem večnamenskost projekta Treh
sotesk.
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V nadaljevanju sem osebno poslušal kar nekaj
prispevkov, vendar bi omenil le tiste, ki so naredili
name vtis iz različnih razlogov. Priporočam pa, da si
resen bralec vzame čas in pregleda vsebino po
naslovih (CD je na sedežu SLOCOLD). Ker so
objavljeni le elektronsko (in tiskani povzetki), so
nekateri zelo obsežni in predstavljajo skoraj referenčne
(pregledne članke). Moj izbor pa je naslednji:

Kitajsko po potresu 12. maja 2008. Misija se je odvijala
v aprilu 2009 in je bila zanimiva zato, ker so se
ocenjevale in vrednotile posledice lanskega hudega
potresa na pregradah ter hidroenergetskih objektih.
Kitajci so o tem izdali posebno knjigo “Current
Activities, Dam Construction in China (CHINCOLD,
2009)”, ki so jo prejšnji dan delili sodelujočim na Annual
Meetingu in bo na razpolago v knjižnici SLOCOLD.

A. Menescal (Brazilija) je predstavil “Dam safety
institutional and legal framework for Brazil - A
proposal”, kjer govori o predlogu zakonodaje za
brazilske pregrade. Zelo zanimive so priloge, kjer lahko
na fotografijah vidimo nekaj aktualnih primerov
poškodb. M. Wieland (Švica) je govoril o “Dam safety the main element for any sustainable storage project”,
pri čemer je poudaril, da je vzdrževanje pregrad ključen
element za trajnost in trajno varnost teh objektov.
Predavanje je bilo podkrepljeno s primeri dobre prakse
iz Švice (ločna Mauvoisin, betonska težnostna Grand
Dixence) ter s slabo prakso na neki gruzijski ločni
pregradi. M. Wieland se je na sceni pojavil še enkrat in
sicer s predstavitvijo misije 13 evropskih ekspertov na

V zborniku je mojo pozonost pritegnil tudi članek
“Update of the reservoir induced seismicity of Brazil –
2008”, kjer je obravnavanih 19 primerov inducirane
seizmičnosti brazilskih pregrad ter še dodatnih 8
dvomljivih primerov. V pomiritev zaskrbljenim na
slovenskih tleh je treba povedati, da gre povsod za
prave akumulacije z globinami od najmanj 20 do 186
m, pri čemer je povprečna globina po moji oceni nekje
med 50 in 100 m. Prav tako je lepo brati podatke o
velikih projektih v Iranu, npr. “Karun 3 and 4 dams
impacts from the point of sustainable development”, pri
čemer smo o gradnji ločne pregrade Karun 4 dobili tudi
DVD.
Andrej Širca

23. KONGRES ICOLD
Kongres je tako kot uvodni simpozij potekal od 25. do
29. maja 2009 v kongresnem centru Ulysses
Guimaraes. Začel se je brez velikega pompa, pleh
muzika je odigrala brazilsko himno (domnevam, ker so
vsi vstali), sledili so uvodni govori novega predsednika
ICOLD Jia Jinshenga, nacionalnega predsednika
Maurerja ter bivšega predsednika ICOLD Berge. Slednji
je navedel pravzaprav žalostne aktualne številke: 1.1
milijarde ljudi trpi pomanjkanje vode, 2.4 milijarde
pomankljivo higieno, 2.2 jih je ogroženih zaradi bolezni,
povezanih z vodo, v seštevku toej 50% svetovnega
prebivalstva doživlja “water stress”, leta 2025 pa ga bo
65%. Po drugi strani za 1.6 milijarde ljudi ni na
razpolago elektrika za vsakdanje potrebe, 800 milijonov
pa trpi lakoto. In znova v seštevku, 32% svetovnega
prebivalstva nima zagotovljenih osnovnih življenjskih
potreb. Vse to skušajo preseči Millenium Development
Goals (MDG) in pri tem skuša sodelovati tudi ICOLD. S
1200 udeleženci kongresa iz več kot 70 držav. Tem
prikazom je sledila še otvoritev razstave/sejma
(exhibition), nato pa je steklo delo na kongresnih
vprašanjih. Na 4 vprašanja je pripelo 188 odgovorov iz
skupno 32 držav.
Q88: Dams and hydropower (generalni poročevalec
Giovanni Ruggeri, Italija).
Vprašanje je imelo 40 odgovorov. Uporabe pregrad za
pridobivanje električne energije ni potrebno posebej
utemeljevati, prav tako je jasno, da poraba energije
narašča in da naj bi izgradnja hidro kapacitet vsaj
približno sledila hitri rasti plinskih in premogovih
elektrarn. V generalnem poročilu je zbranih veliko
zanimivih in uporabnih podatkov, ki promovirajo
hidroeergijo. Pričakujemo lahko, da se bodo v določeni
obliki pojavili tudi v Bulletinu, saj je poročevalec
Ruggeri tudi predsednik tehničnega komiteja “Dams for
hydroelectric energy”.

Od člankov bi opozoril le na nekatere, ki so bili bodisi
predstavljeni bodisi so mi padli v oči ob pregledu
zbornika:
R.4 – Črpalna elektrarna Rathgar v Indiji, s tremi RCC
pregradami, pri čemer je ta tehnologija v Indiji prvič
uporabljena.
R.5 – Večnamenski projekt spodnje Save v Sloveniji.
Članek mi je padel v oči, ker sem ga napisal in ker sem
ga moral tokrat tudi predstaviti.
R.10 – Pregled hidrenergetike v Romuniji z opisom
nekaterih ključnih objektov.
R.11 – Razvoj plimnih elektrarn v Rusiji – izkušnje z
novo, “ortogonalno” turbino. Zanimivo za splošno
razgledanost, vendar jasno neuporabno v Sloveniji.
R.14 – Razvoj in modifikacije projekta Boruca v
Kostariki, ki je najbolj znan po pregradi El Cajon, ki ni
bil nikdar realizirana. Zaradi številnih razlogov (aktivna
prelomnica, globok aluvij na mestu pregrade, vpliv na
Transamazonico, predvsem pa socialno in ekološko
nasprotovanje) je projekt sedaj modificiran in ima ime
Diquis. Gre za izkoriščanje le zgornjega dela
akumulacije Boruca, pri čemer so se izognili vsem
glavnim negativnim vplivom in bodo končno realizirali
projekt, v katerem je 40 let raziskav.
R.15 – Črpalna HE Taum Sauk v ZDA (zgrajena v 60-ih
letih),
pri
kateri
se
je
14.12.2005
zaradi
nekontroliranega črpanja (odpovedal je monitoring)
podrla pregrada zgonjega bazena. Članek obravnava
projektna izhodišča za sanacijo oz. novogradnjo RCC
pregrade, odgovor R.19 pa še sestavo betona za novo
RCC.
R.24 – Gradnja malih HE na Češkem na obstoječih
manjših akumulacijah ali kot izkoriščanje potenciala
zaradi dodatnih ekološih zahtev (ekološko sprejemljiv
pretok). Zelo zanimiv in pregleden članek o češki
hidroenergetiki.
R.31 – Raziskave vodostana za nov črpalni sistem
Limbergh II, ki bo nadgradnja sistema Kaprun z dvema
črpalkama-turbinama po 240 MW. Zelo zanimive
rešitve (kaskade v zgornji komori), lepo ujemanje z
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matematičnim modelom, prikaz fizičnih raziskav
dušilke. Avstrijci zaključujejo črpalni sistem Kops II in
nadaljujejo očitno s svojim tempom naprej. Pri nas pa
ne moremo potegniti daljnovoda “čez stoletne
pašnike”…

a)
b)
c)
d)

Obvladovanje sedimentacije s prepuščnjem
skozi akumulacije
Obvladovanje sedimentacije z odkopavanjem,
hidravličnim sesanjem in obvodnimi sistemi
(bypass)
Prestrezanje sedimentov gorvodno od bazena
Splošna načela za trajnostno obvladovanje s
sedimetacije

Vprašanje 88 – poročevalec Giovanni Ruggeri,
Italija (desno)
R.39 – Opis osnovnih tehničnih značilnosti in
posebnosti nove črpalne HE Kops II v Avstriji ter opisi
nekaterih del vključno z vplivi na obstoječo ločno
pregrado. Prijetno večerno branje, ampak samo za tiste
hladnokrvne, ki jim toliko zanimivih objektov ne dvigne
pritiska.
Q89: Management of siltation in existing and new
reservoirs (generalni poročevalec G.R. Basson, Južna
Afrika).
Vprašanje je imelo 28 odgovorov. Zasedanje za
vprašanje 89 je odprl predsedujoči Sultan Alam, ki je
kod uvod podal celotno teorijo in del prakse v zvezi s
sedimentacijo. Uvod je bil tako dolg, da so nazadnje
priganjali generalnega poročevalca, naj skrajša, kar se
mi je zdelo nesprejemljivo. Ampak bistvena je
problematika sedimentacije, ki je zelo pomembna tudi
za Slovenijo. Zakaj? Berite.
Svetovno povprečje zasipanja akumulacij je okrog 1%
na leto, za Evropo je 0.73%, za Francijo 1.08%, za
Indijo 0.72%. Leta 2050 bo izgubljene že 67%
prostornine veh akumulacij na svetu! V Evropi bo leta
2080 zapolnjenost bazenov za hidroenergetski namen
80%, za ostale namene pa bo v letu 2060 zapolnjenost
70%. Podatki resda veljajo za velike akumulacije,
vendar moramo biti pozoni tudi pri manjših: poleg
izgube prostonine gre vsaj še za vpliv na opremo
(poškodbe turbin, izguba proizvodnje) pri večjih
akumulacijah pa tudi za dolvodne vplive sproščanja
sedimentov. V številkah pomeni sedimentacija v svetu
17 milijard USD izgub, ker je pri 57 milijardah USD
vseh stroškov 30%, kar sploh ni zanemarljivo. Seveda
je treba upoštevati tudi letne koristi od akmulacij, ki so
ocenjene med 175 do 225 milijard USD. Gre torej za
izrazito dolgoročen vpliv, s katerim pa se je treba
ukvarjati zdaj, če želimo uveljavljati priljubljeno
krilatico o trajnostem značaju hidroenergetike.
Generalno poročilo je strukturirano na naslednji način:

Popov, projektant Energoproekt Hydropower
(Bolgarija), Berga, ex-predsednik ICOLD (Španija),
Tančev, predsednik MACOLD (Makedonija)
Rešitve za obvladovanje sedimentacije so znane,
vendar nobena ni univerzalna in vsemogočna. Na izbiro
imamo:
obvladovanje v povodju (zelo težko, ampak
najbolj zanesljivo),
praznjenje akumulacij skozi temeljne izpuste
(ob visokih pretokih),
“density
current
venting”
ali
recimo
prepuščanje gostih tokov (ob nižjih pretokih –
gre za “plazenje” gostotnega toka po dnu
akumulacije proti temeljnem izpustu v času
nižjih pretokov, ko je akumulacija na nominalni
koti”) in
sezonsko spiranje akumulacij.

Brasilia, parlament
O vsem tem bo treba razmišljati tudi pri nas, stroški
3
bagranja so npr. ocenjeni na 3 USD/m , oziroma nekje
drugje sem registriral 20 USD/tono. Predstavljeni ali v
zborniku opaženi pa so bili (z moje strani) naslednji
prispevki:
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R.11 – Stanje zamuljenosti akumulacij na Slovaškem in
ukrepi. Pretežno flišno geološko obočje.
R.12 – Zamuljenost italijanskih akumulacij v alpskem in
apeninskem območju. Zelo zanimivo, tudi ocena
stroškov, komentar neustrezne zakonodaje in case
studies.
R.14 – Zamuljenost romunskih akumulacij in razlogi
zanjo.
R.15 – Borba s sedimentacijo in vrsta idej za reševanje
hidroenergetske akumulacije Chivor v Kolumbiji.
R.17 – Strategije za obvladovanje zamuljnosti, prikaz s
strani tehničnega eksperta in predstavnika World Bank.
Torej tudi finančna utemeljitev postopkov.
R.18 – Nekaj informacij o sedimentaciji v čeških rekah.
R.20 – Kitajske izkušnje z dolgo tradicijo. Na tem delajo
že od leta 1965, spreminjajo cevovode v temeljne
izpuste in podobno.
R.24 – Sedimentacija v Švici – Case Studies, kalni
tokovi.
R.27 – Primeri zamuljevanja akumulacij v južni Španiji.
R.xx – Predstavljen je bil tudi prispevek “Upper Mur
river flushing strategy”, ki ga ni v zborniku, vendar je za
Slovenijo vsekakor zelo zanimiv. Avtor je Helmut
Knoblauch,
ki
mi
je
posredoval
naslov
www.alpreserv.eu, kjer je zbrana problematika.
Q90: Upgrading of existing dams
poročevalka Maria Bartsch, Švedska).

(generalna

Vprašanje je imelo 58 odgovorov. Tema je izredno
zanimiva vendar sem se je udeležil le v omejenem
obsegu, ker sem rabil en dan odmora. Resda v
Sloveniji ni veliko pregrad za nadgradnjo, vendar je
tema široka: vključuje tudi morebitne prilagoditve za
povečanje seizmične varnosti, hidrološke varnosti, itd.
Samo malo za okus navajam par povzetkov.

nujno upoštevati. Na koncu pokaže primer sanacije 60
m visoke ločne pregrade s sidranjem v podlago (v kroni
ima 2.4 m, v peti 10 m).
R.xx – Alberto Gonzalo Carracedo (ime navajam zaradi
morebitnega iskanja članka, ki ni objavljen) je pokazal
zelo zanimiv primer tesnjenja zelo razpokane betonske
pregrade z viskozno pasto, ki se vtiskuje pod zelo
visokim pritiskom. Celoten naslov: “New methods for
designing and maintenance of drainage system,
combined with high pressure visco-tixotropic resin
injection for uplift control”. Pokazan je bil cel postopek,
pred katerim je voda špricala v curku iz zacevljenih
razpok, o določenem času pa je popolnoma presahnila
in je iz špranj prilezla tista tesnilna masa.
Q91: Dam safety management (generalni poročevalec
P.A. Zielinski, Kanada).
Vprašanje je imelo 60 odgovorov. Varnost pregrade je
kompleksen pojem, ki se pojavi že v času načrtovanja
raziskav, gradnje in spuščanja v pogon, ko se začnejo:
obratovanje in vzdrževanje,
opazovanje in nadzor,
ocene varnosti,
ocene rizikov,
hkrati pa je ob upoštevanju javnosti, vloge lastnika,
vloge regulatorja ter vloge v času izrednih situacij treba
izvajati:
poročanje,
izobraževanje in usposabljanje,
upavljanje z informacijami/podatki ter
pripravljenost na izredne situacije.
Poročila glavnega poročevalca ne bom povzemal, ker
si ga mora vsakdo ogledati sam, saj tudi za to temo
velja, da je za Slovenijo zelo aktualna. Pregrade se
gradijo ena za drugo, vzdrževanje nekaterih pregrad je
popolnoma na psu, zanimanje laične in strokovne
javnosti za te probleme je praktično nično, ustrezno
usposobljenih strokovnjakov nimajo ne investitorji ne
država, če pa kdo to omeni, so vsi tiho.
R.9 – Vulnerability of the Vogršček earth dam. Domači
prispevek, ki je s celim odstavkom omenjen tudi v
generalnem poročilu.

Vprašanje 90 – poročevalka Maria Bartsch, Švedska
R.16 – Ugotavljanje vzrokov za poškodbe 5 let stare
olajšane težnostne pregrade ter predlagani način
sanacije. Vzrok so bile velike temperaturne
spremembe, pokazana je bila tudi zelo nazorna
animacija za ilustracijo mehanizma nastanka razpok.
R.17 – Ocena seizmične varnosti v povezavi z njihovo
nadgradnjo. Avtor je komentiral običajne računske
predpostavke, da je voda upoštevana hidrostatično,
brez stisljivosti, zanemarjeni so valovi v sedimentu ob
dnu pregrade, temeljna hribina pa nima mase in se
upošteva le kot deformabilna podlaga. Na podlagi 3D
računov navaja ocene za vse te vplive in kaj od njih je

Vprašanje 91 – poročevalec Andy Zielinski, Kanada
(desno) in Rudolf Melbinger, predsednik ATCOLD
(Avstrija)
R.16 – Emergency preparedness planning in Swedish
rivers – Development and experiences. Za Slovenijo
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zelo aktualen prispevek, ki govori o sistemu obveščanja
v zvezi s pregradami na Švedskem. V uvodu je
razložen pristop:
formiranje delovne skupine vseh zainteresiranih (prebivalci, lastnik jezu, civilna zaščita, itd)
izračun možne porušitve – delovna skupna
spremlja izračune in rezultate
priprava poplavnih kart in tabelaričnih
rezultatov
distribucija rezultatov vsem zainteresiranim
vsi udeleženci izdelajo svoje načrte za primer
izrednih dogodkov
sledi usklajevanje in skupno usposabljanje.
Ločijo dva nivoja alarmiranja: B za večji problem in A
za porušitev oz odpoved pregrade. Pridobljene
izkušnje: Dobra kvaiteta, ker je obdelana cela reka,
metoda je ista za vse reke, materiali so digitalizirani,
koordinacija je sedaj dobra, metode in smernice pa so
v pomoč lastnikom pregrad. Metod alarmiranja je hitra
in zanesljiva, uporabniki pripravljeni. Nujno pa je
usposabljanje. V članku so še dobre organizacijske
sheme oz. prikazi principov delovanja sistema.

Brasilia, katedrala z zvonikom
R.18 – Management of flood downstream of dams
through virtual reality simulation. Zelo dodelan sistem
simulacij, ki poleg samega toka vode simulira tudi
gibanje prometa, evakuacijo prebivalstva, itd.
R.19 – Relation between deterministic safety
assessments and probabilistic risk assessments in dam
safety management – malo zafilozofirano, ampak
zanimivo.
R.26 – Primerjava 2D in 3D računov pronicanja za
nasuto pregrado v ozki dolini – zaključek, da je treba
uporabljati 3D model, oni so uporabili SEEP-3D model.
V predavanju je avtor pokazal tudi zasnovo
monitoringa, ki daje 76 vrednosti. Gre za pregrado
Masjed Soleyman na reki Karun, ki je druga stopnja na
tej reki. Trenutno se gradi ločna pregrada Karun IV, če
sem prav razumel (na voljo je DVD).
R.34 – Extending emergency planning for dams in
Switzerland. Bistvene točke predstavitve so bile
Koncept varnosti pregrad v Švici, Osnove kriznega
planiranja, Stanje kriznega planiranja v Švici, Različni
tipi alarmov, Okvirni kriteriji za alarmiranje po
kaegorijah B in C ter Okvirne računske osnove za
potencialno izgubo človeških življenj. Za naštete
vsebine so pri meni (Širca) na voljo prosojnice s
predstavitve.

R.40 – Predstavljena je nova francoska klasifikacija
pregrad v 4 razrede od A do D, pri čemer igrata vlogo
višina in koristni volumen. V enake razrede so
razdeljeni tudi nasipi, pri čemer razrede razmejuje
število prebivalcev za njimi. Predstavljen je bil terminski
načrt uveljavljanja nove zakonodaje oz. potrebnih
obdelav v smiselnem vrstnem redu (prioriteta dana
razredu A – pregradam nad 20 m višine in nasipom z
vsaj 50000 prebivalci v zaledju). Prispevek je bil v
anleščini le na folijah, predstavljen v francoščini, prav
tako je v francoščini v zborniku.
R.47 – R.49 je prikaz “španske šole”, pa ne jahalne na
Dunaju, ampak za analizo tveganj pri pregradah. Samo
predavanje pa je bilo nekaj tretjega, kar ni objavljeno,
vendar na praktičnem primeru demonstrira v treh
prispekih predstavljeno metodologijo.
R.54 – Primerjava varnosti pregrad z varnostjo v
prometu in nuklerno varnostjo.
R.55 – Risk management for dam safety – A joint
approach by US Bureau of Reclamation, Federal
Energy Regulatory Comission and US Army Corps of
Engineers. Ameriški pristop, temeljit.
Za to vprašanje je bilo sicer značilno veliko število
francoskih ter neobjavljenih prispevkov, kar je zelo
škoda, saj za nekatere ključne ne morem podati
natančnega poročila. Predlagam, da zainteresirani
bralec sam poskuša najti kaj na internetu in deloma v
kongresnih člankih navedenih avtorjev, kjer se nekatere
vsebine pojavijo, sicer pa preko SLOCOLD, saj imamo
z vsemi navedenimi vzpostavljene stike. Še najbolje pa
bo, da nekdo vzame stvar v roke in se začne s tem
ukvarjati. Na primer:
- U. Norstedt: Towards better management of dams’
safety (malo filozofski prispevek v uvodnem delu)
- Andy Hughes: Legislation – A time of change in the
UK (spremembe na podlagi nedavnih poplav in
vključevanja malih pregrad v register)
- B. Reverchon: Mainteance policy and safety for
dams ate Electricite de France
-

Najlepša ekipa na strokovnem sejmu (Queiroz
Galváo)
-

-

Y. Yamaguchi: Safety management and seismic
safety evaluation for dams in Japan (principi
monitoringa v 3 življenjskih obobjih pregrade,
zmanjšana frekvenca opazovanj po potresih – manj
stroškov, vendar na podlagi izkušenj)
R. Melbinger: Remote monitoring of dams in
Austria – Philosophy and solutions. Principi so:
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-

informacije v realem času, neodvisno od vremena in
dostopnosti,
sistematizirani
podatki,
hitra
dostopnost podatkov in zgodnje opozarjanje.
Bistveni podatki o pregradi so nivo vode v jezeru,
temperatura pregrade, precejanje, deformacije,
vzgon in porni tlaki. Dodatni podatki so dotok v
jezero, padavine, lega zapornic in pretok preko
pregrade. Dodatni podatek je tudi slika (kamera) s
pregrade. Razložena je bila tudi podvojenost oz.
dodatna varnost sistema za bistvene parametre
(kota gladine npr.). Ti podatki služijo za pripravo
modelov, ki so deterministični ali hibridni. O tem je
naslednji govoril Obernhuber.
P.
Obernhuber:
Analysis
of
arch
dam
deformations.
M. Wieland: Dam safety, consequences of dam
failure and measures for risk reduction. Avtor je
poudaril celotni koncept varnosti, ki ga sestavljajo

varnost konstrukcije (structural safety), monitoring
varnosti (safety monitoring), varnost obratovanja
(operational safety) in načrtovanje za primer
nevarnosti (emergency planning). Konstrukcijska
varnost je obdelana v Bulletinih 62, 72, 112, 120,
123, 137.
Zaključek 23. kongresa je bil v klasičnem stilu z
vsesplošnimi zahvalami organizatorjev ter podeitvijo
časnih članstev med drugim Hughesu, Nombreju,
Maurerju in Bergi, ter razmeroma dolg hommage prof.
de Mellu, ki je bil svojčas kolega Casagrandeja in
podobnih kapacitet. Sledil je še zaključni večer s kratko
predstavo Samba school ki pa razen hrupa bobnov za
zdravje ni bil nevaren.
Andrej Širca

SREČANJE EVROPSKEGA KLUBA ICOLD
Dnevni red je vseboval 6 točk, ki so naštete v
nadaljevanju. Srečanja 26. maja 2009 ob 17:30 se je
udeležilo 16 od 20 članic, kasneje se je število še
povečalo.
0) Potrditev dnevnega reda
1) Potrjen je bil zapisnik prejšnjega srečanja, ki je
bilo v Sofiji v času 76. AM.
2) Prof. Heigerthu (Avstrija) je bil predsedniški mandat
soglasno podaljšan do leta 2010. Novega
predsednika bo treba izbrati v Innsbrucku v času
10. simpozija. Prof. Heigerth je prosil, da se resno
razmisli o tem, kdo bo v nadaljevanju vodil stvar,
ker je Avstrija svojo nalogo opravila...
3) Delovne skupine Evropskega kluba so predstavile
svoje delo:
a. Floods in Europe (Berga, Španija). V
odsotnosti Berge je g. Soriano pojasnil, da ni
bilo veliko napredka iz objektivnih razlogov
(vodenje ICOLD), vendar bo delo zaključeno
do simpozija 2010.
b. Internal erosion in embankment dams (Fry,
Francija). Glavna aktivnost je bila organizacija
simpozija v Rusiji v aprilu 2009, kar je bilo
predstavljeno.
Naslednja
delavnica
bo
predvidoma 14.-15. aprila 2010 v Granadi
(Španija). Končno poročilo bo pripravljeno
2011.
c. Dam legislation (Ruggeri, Italija). Poročilo je
bilo pripravljeno že v Sofiji, vendar je Švedska
želela dodati prispevek, zato še ni bilo
zaključeno. V Sofiji so vsi nacionalni
predstaniki dobili papirnato kopijo v pregled
(Slovenije ni bilo), sedaj bo poročilo
postavljeno na internet in ga bo možno še

dopolniti ali dati pripombe. Mislim, da bi
Slovenija morala sodelovati – Humar in drugi?
d. Seismic criteria for European dams (Reilly,
Združeno Kraljestvo). Nastal je nesporazum,
ker je nosilec nov in ni vedel, da ima to
zadolžitev. Delo skupine je podaljšano za eno
leto.
e. Dam safety of exiting dams (Rocha Afonso,
Portugalska). Nosilec je podal poročilo in
napovedal, da bo delo zaključeno do simpozija
v Innsbrucku.
f. Public safety in Europe (Norstedt, Švedska).
V letu 2008 je bil razposlan vprašalnik, delo se
nadaljuje.
4) Predstavljen je bil končni predlog za simpozij v letu
2010 ki bo septembra v Innsbrucku. Teme so zelo
široke, zato se Slovenija mora udeležiti, kar je
smiselno tudi zaradi bližine. S strani organizatorja
ATCOLD je bila dana posebna pobuda, da se
omogoči čim večja udeležba mladih članov.
5) Prof. Heigerth je dal več pobud:
a. med drugim za obravnavo majhnih pregrad, ki
jih je zelo veliko.
b. prosi za ažuriranje kontaktnih naslovov
nacionalnih predsednikov
c. prosi za predlog za lokacijo naslednjega
simpozija EU kluba
d. vedno so dobrodošle ideje in predlogi
e. za članstvo je zaprosila Albanija
Zasedanje je bilo končano ob cca 19h.
Andrej Širca

NOVA LITERATURA IN ELEKTRONSKI VIRI
Nova literatura:
-

Current Activities – Dam Construction in
China; CHINCOLD, 200 strani, 2009
(Wenchuan potres, 12.5.2008)
Current Activities on Dams in Japan – Special
Issue on Dam Renovation; JCOLD, 143 strani,
2009

-

Diversions of Large Brazilian rivers; ICOLD,
CBDB, 187 strani, 2009
Main Brazilian Dams – part III; Design,
Construction and Performance; ICOLD,
CBDB, 436 strani, 2009
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Elektronski viri:
-

-

-

-

-

Zbornik simpozija “Brazilian international
symposium on dams and reservoirs for
multiple purposes”, Brasilia, 24. maj 2009
Zbornik XXIII. Kongresa ICOLD, vprašanja
88, 89, 90 in 91 z Generalnimi poročili ter
Communications, Brasilia, 25.-29. maj 2009
80 years - Dams for Human Sustainable
Development – petnajstminutni film o 80letnici ICOLD v Parizu (24. november 2008)
Projekt Karun 4 (DVD) – več krajših filmov o
projektu, dolgo trajanje, vendar zelo kvalitetno
(In the Name of God)
Current Activities on Dams in Japan –
Special Issue on Dam Renovation; JCOLD,
143 strani, 2009 – elektronska verzija v ENG
in JPN

-

-

-

Asphalt Core Dams, Kolo Veidekke (12
minut)
PLAXIS – Finite element code for soil and
rock analysis (reklamno)
Geobrugg zaščitne mreže proti plavinam plavju; Debris Flow – when good rivers turn
bad! (predstavitveni film)
Tecbaragem – Slipform (opaži in izvedba
betonerskih del na hidro objektih) –
PowerPoint predstavitev in animacija izvedbe
betonske pete – plinth (?)
Alga Brasil – kabli in sistem za
prednapenjanje, sidranje
Kyoto – Predstavitveni film za XXIV. Kongres
Andrej Širca

TEHNIČNI KOMITE ICOLD ZA OKOLJE
Komite šteje danes 24 držav članic ter dva kooptirana
člana. Na seji je bilo prisotnih 9 članov
in 9
opazovalcev. Projektna naloga Komiteja je bila
podaljšana za eno leto in se torej izteče leta 2010.
Ker se delo komiteja približuje koncu smo pregledali
stanje nalog in ugotovili, da pri nekaterih nimamo
soglasja o tem kako jih zaključiti. Zato je namera
začete aktivnosti prenesti na novi Komite za katerega
pa bo šele treba napisati projektno nalogo. Po daljši
razpravi smo ugotovili da so za nadaljevanje dela v
novem komiteju primerne tri teme, ki deloma vključujejo
do sedaj opravljeno delo.
Prva tema se tiče okoljskih vidikov planiranja
akumulacijskih bazenov in pregrad in se tesno
povezuje s strateško presojo vplivov na okolje, ki je še
ne poznajo v vseh deželah. To temo je na predlog
Slovenije podprla večina držav, rezervirani pa so bili
predstavniki ZDA, ki so ta korak v svoji praksi
načrtovanja žal opustili. Druga tema obravnava primere
družbeno-ekonomskih koristi pridobljenih z realizacijo
pregrad. Pri tem se bomo dotaknili tudi metod in načina
določanja eksternih koristi, kar je bila pobuda iz
Slovenije. Tretja tema, ki smo kasneje opustili ker jo
bodo obravnavali v posebnem komiteju za podnebne
spremembe, pa se tiče problematike emisij
toplogrednih plinov v okviru vpliva akumulacije na
celotno povodje. Aktualni temi za novi okoljski komite
sta torej dve. Obe naj bi bili objavljeni (bulletin).

Bela knjiga (o stanju pregradnega inženirstva in okolja)
o pregradah in akumulacijskih bazenih v odnosu do
okolja naj bi se pripravila kot revizija dokumenta iz leta
1997. Soglasja glede vsebine obravnave žal tudi tokrat
nismo dosegli. Zelo močno japonsko zastopstvo ima na
poročilo o stanju svoje poglede in pri tem tudi vztraja.
Sedaj so dobili sami možnost dokončati publikacijo, ki
jo bo Komite lahko potrdil ali zavrnil.
Publikacija na temo navodil za pripravo poročila o
vplivih na okolje ne bo pripravljena. Po nekaj letih je v
komiteju dozorelo spoznanje, da posebnih navodil
oziroma smernic za PVO ni mogoče pripraviti, ker so
problemi za vsak objekt unikatni in jih ni možno
posplošiti na nivo navodil.
Pripravljeni za objavo pa sta dve publikaciji in sicer za
področja posebnega pomena zaradi kulturnih,
ekoloških ali zgodovinskih vrednot, ki ga je pripravila
Avstralija oz g. R.J. Wark ter publikacija o preseljevanju
zaradi načrtovanja akumulacijskih bazenov s priporočili
in pregledom pridobljenih izkušenj.
Vse kaže, da bo tudi v novem Komiteju možno
nadaljevati z delom. Prileglo bi se sicer novo,
okretnejše in sodobnejše vodstvo, za kar pa je le malo
verjetnosti. Menim, da je za Slovenijo dozorel čas, ko
bi lahko v komitejih dobila tudi svoje funkcionarje.
Zoran Stojič, 16.junij 2009

TEHNIČNI KOMITE ZA VARNOST PREGRAD
Udeležba: Kanada, Anglija, Združene države
Amerike, Francija, Indonezija, Argentina, Čaška,
Avstija, Švica, Nizozemska, Nemčija, Brazilija,
Turčija, Koreja, Japonska, Rusija, Slovenija in
druge
Sestanek komiteja za varnost pregrad je odprl
predsednik komiteja g.Andy Zielinski. Po pregledu
„Minut s sestanka komiteja za varnost pregrad”
(pregleda sestanka) iz Sofije je g. Zielinski predal
besedo Indonezijskim predstavnikom, ki so predstavili

primer porušitve Situ Gingtung pregrade. Sicer
opuščen jez v lasti ministrstva za kmetijstvo, katerega
namen za časa obratovanja je bil namakanje, se je
porušil 26.3.2009. Porušitev je nastopila potem, ko se
je voda v zadrževalniku po nekajdnevnem deževju
dvignila do take mere, da je prelila krono jezu, čemur je
sledila delna porušitev same pregrade ob bočnem
prelivu.
V neposredni bližini jezu je bilo gosto poseljeno
območje, kjer je prebivalo več 100.000 prebivalcev.
Kljub temu, da dolvodno živečega prebivalstva nihče ni
opozoril na bližajočo se katastrofo, pa tudi alarmiranje

10

pred samo porušitvijo je odpovedalo, je v tragediji
umrlo sorazmerno majhno število ljudi (99 človeških
žrtev), saj so se prebivalci organizirali med sabo. V
hišah so po besedah Indonezijcev ostali predvsem
starejši in nepokretni, med tem ko se je večina
prebivalstva uspela pravočasno umakniti.
V nadaljevanju je g.Zielinski podal kratek povzetek
dogovorov in sklepov sprejetih na sestanku
predsedstva in predsednikov komitejev, ki se je v
Alvorada hotelu odvijal 21.5.2005:
• „Komiteju za okolje” se prihodnje leto izteka mandat
– nadomestil ga bo nov „komite za podnebne
spremembe”. V tem letu bosta novo ustanovljeni
komite in komite v iztekanju tesneje sodelovala.
• Na sestanku predsedstva se je porodil predlog, da
bi se v prihodnjih letih izdelala baza primerov, ki
obravnavajo nesreče pregrad – baza bi bila
dostopna članom preko spletne strani ICOLD
• Buletini do št. 112 so v bodoče dostopni vsem
članom zastonj (v digitalni obliki) vsak nacionalni
komite pa lahko zahteva po 10 izvodov teh
bulletinov – plačati mora zgolj stroške dostave
oziroma poštnino.
• Izšel naj bil nov bulletin „komiteja za nadzor in
opazovanje pregrad”
• Dogovor o novi obliki bulletinov – da bi zmanjšali
stroške tiskanja bodo bulletini v prihodnje krajši in
bodo povzemali predvsem bistvene zahteve in
smernice – ostalo gradivo (obrazložitve, primeri,
primerjave) bodo dostopni preko ICOLDove splete
strani kot spremljajoče gradivo zgolj v digitalni obliki
• Na spletni strani bodo v prihodnjem letu vzpostavili
„exchange forum” ki bo omogočal bolj učinkovito
komunikacijo znotraj posameznega komiteja pa tudi
komunikacijo med komiteji
Pregledali smo izponitev lani zastavljenih ciljev.
V preteklem letu je bila predstavljena delovna verzija
nekaterih poglavij Bulletina o varnosti pregrad. V
preteklem letu je bilo opravljenega veliko dela –
poglavja 1.-3., ki so bila na sestanku v Sofiji
predstavljena v delovni različici so bila v preteklem letu
v večji meri že izpiljena do končne oblike. V prihodnjem
letu smo si zadali za nalogo zaključek še preostalih
dveh poglavij.

Zaradi odločitve, da se omeji obseg bulletinov smo
soglasno podprli predlog g. Zielinkega, da se „zbirka
primerov porušitev in poškodb” izdela zgolj v digitalni
obliki in se jo sproti dopolnjuje.
Postavili smo terminski plan dela, ki bo še zagotovil
izdelavo končne verzije do letnega srečanja leta 2011.
Plan je zelo natrpan, zaradi česar bo nujno aktivno
sodelovanje vseh članov komiteja.
Izdelava spletne strani je v tem trenutku obstala, saj
je njen nastanek delno povezan tudi z nastankom
bulletina – zastavljen cilj, da bo osnovna stran
postavljena že letos tako ni bil izpolnjen. Dokončanje
osnovne strani se tako prenese v leto 2010, dokončno
obliko strani pa v 2011.
Podano je bilo poročilo skupine, ki je v preteklem letu
delala na področju regulative(v sestavi (Polaček, HansUlrich, Castro, Holm Midttømme, Humar). Od 33 članic,
ki jim je bil poslan vprašalnik, jih je odgovorilo 20, kar je
glede na preteke izkušnje ter glede na ugotovitev, da
se 5 članic komiteja vse od sprejetja v komite sploh ni
udeleževalo letnih srečanj, relativno veliko. Kljub temu
smo se odločili, da poskusimo letos skupino še razširiti
in tako dobiti, čimvečji vzorec držav članic ter kar
najbolje zajeti zakonsko organiziranost skrbi za varnost
pregrad po svetu. S tem v zvezi smo se domenili za
dodaten sestanek, delovne skupine (sestanek
25.5.2009 – poročilo je podano v nadlajevanju).
V zaključku je g.Zielinski opomnil, da se komiteju leta
2010 sicer izteka mandat, vendar je poudaril, da se tudi
predsedstvo strinja, da je komite za varnost pregrad en
izmed najpomembnejših (o tem pričajo prošnje številnih
držav po vključitvi v komite), zaradi česar bodo
komiteju podaljšali mandat delovanja, kasneje pa ga
najbrž spremenili v „stalni” komite (reapointment).
Predstavnik Avstrije je za konec še predstavil program
bližajočega srečanja na temo varnosti pregrad, ki ga
Evropski klub pripravlja v Innsburcku septembra 2010
(srečanje je bilo kasneje predstavljeno tudi na
Executive meetingu) ter vse prisotne pozval k udeležbi.
Nina Humar

TEHNIČNI KOMITE ZA REGISTER PREGRAD
Tehničnega komiteja, ki ga vodi g. Floegel sem se
udeležila le v manjši meri, saj sem bila večino časa
prisotna pri komiteju za varnost pregrad. S
predsednikom sem se dogovorila, da me bo obvestil o
vsem dogajanju ter o nalogah, ki si jih bodo razdelili za
prihajajoče leto. Na komiteju je bilo podano poročilo o
napredku dela komiteja v letu 2009, pregled
zastavljenih ciljev in ocena izpolnitve le-teh.
Več članic je imelo pripombe na izbiro programa v
katerem se zbirajo podatki. V nadaljevanju smo se
ustavili tudi pri obliki katastra (registra) pregrad. Do
sedaj so se podatki zbirali v Works 3.0, številne članice
pa so predlagale, da bi prešli na zbiranje podatkov v
Excelu, ki je veliko bolj razširjen, ob enem pa

kompatibilen tudi z novejšimi različicami podobnih
programov. V prihodnje je tako možna tudi ta opcija.
Predstavljena je bila nekoliko prenovljena podoba
katastra, ki je zasnovana v Excelu. Članice so bile
pozvane, da posredujejo nove oziroma manjkajoče
podatke (za Slovenijo je bila v preteklosti zadolžena
Italija – g Ruggieri, vendar smo letos dobili nalogo, da
bazo podatkov, ki je bila posredovana dopolnimo).
G.Floegel je člane tudi pozval k pomoči pri zbiranju
podatkov o pregradah v sosednjih državah.
Nina Humar
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SESTANEK SKUPINE CODS
Sestanka smo se udeležili: g. Zielinski, g. Polaček, g.
Hans Ulrich, g. Castro in ga.Humar
Vzporedno s kongresom so v Braziliji potekali tudi
sestanki delovnih skupin. Kot član skupine, ki
obravnava zakonsko ureditev varnosti pregrad „CODS”
sem se udeležila sestanka te delovne skupine. Na
sestanku smo se dogovorili o nadaljnjem delu.
Dogovorili smo se za obliko podajanja rezultatov
raziskave (analiza rezultatov, preglednice, poročilo,
kratki povzetki), ki bodo najverjetneje izšli kot
samostojna pubikacija; čeprav so bili nekateri člani

skupine mnenja, da bi poročilo lahko izšlo kot dodatek
k bulletinu pa je bil g.Zielinski mnenja, da bi bilo lahko
le-to samostojno.
V nadaljevanju smo si člani razdelili naloge, ki jih bo
potrebno opraviti v prihodnje – vsak je zadolžen za
določeno število držav – ter se dogovorili za terminski
plan dela. Končno poročilo moramo predstaviti
prihodnje leto na letnem srečanju v Hanoiu (na letnem
srečanju v Vietnamu).
Nina Humar

VOLILNA SKUPŠČINA SLOCOLD
ZAPISNIK

3.

17. skupščine in 5. volilne skupščine Slovenskega
nacionalnega komiteja za velike pregrade SLOCOLD,
ki je potekala v dvorani ZAG v Ljubljani, dne
23.04.2009.

4.
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Uradni del skupščine se je začel ob 9 z pozdravnim
nagovorom predstavnice gostitelja, ge. Ravnikar Turk,
ki je kratko predstavila Zavod za gradbeništvo. Nato je
predala besedo predsedniku Slocold, mag. Andreju
Kryžanowskemu.
G. predsednik je pozdravil vse prisotne in predlagal
dnevni red, ki je bil tudi sprejet:
1. Konstituiranje skupščine in izvolitev organov
2. Poročilo predsednika za mandatno obdobje 20052008
3. Poročila o delu v letu 2008
• finančno poročilo
• poročilo nadzornega odbora
• poročilo častnega razsodišča
• poročilo urednika velikih pregrad
• poročilo urednika internetnih strani
4. Diskusija in sprejem poročil
5. Glasovanje o razrešnici vodstva
6. Predstavitev kandidatnih list za mandat 2009-2012:
• mag. Zoran Stojič
• dr. Andrej Širca
7. Volitve vodstva Slocold za mandat 2009-2012
8. Predstavitev plana dela za leto 2009
9. Finančni načrt za leto 2009
10. Diskusija in sprejem
• plana dela
• finančnega plana
11. Razno
12. Zaključek skupščine
Ad 1/ Konstituiranje skupščine in izvolitev organov
Na osnovi sklepa izvršnega odbora SLOCOLD so bili
za 17. skupščino predlagani naslednji delovni organi:
1.
2.

predsednik skupščine:
dr. Branko Zadnik
člana:
ga. Mojca Ravnikar-Turk,
g. Rudi Brinšek
zapisnikar:
g. Matija Brenčič

overovatelja:




g. Veljko Flis,
g. Boris Rodič

Volilna komisija:
Mojca Ravnikar-Turk – predsednica,
Rudi Brinšek – član in
Peter Filipič – član.

Vodenje skupščine je nato prevzel dr. Zadnik. Slednji je
pri pozdravnem nagovoru izpostavil pomembnost te, 5.
volilne skupščine. Povedal je, da sta od začetka
delovanja društva do sedaj društvo vodila le dva
predsednika po dva mandata, zato je že čas za nastop
novih ljudi, kar pa je naloga te volilne skupščine.
Delo skupščine se je nadaljevalo s ugotovitvijo
prisotnosti. Skupščini je prisostvovalo manj kot polovica
članov (seznam prisotnih je v prilogi zapisnika), zato
število udeležencev skupščine ni zadoščalo za
sklepčnost skupščine. V skladu z določili 12. člena
Statuta SLOCOLD se je po polurnem čakanju sklicala
nova skupščina, (Drugi sklic zahteva za polnopravno
delo le 15% udeležbo članstva, kar je bilo doseženo).
Delo skupščine se je pričelo s predstavitvijo poročila
predsednika v preteklem mandatnem obdobju.
Ad.2/ Poročilo predsednika SLOCOLD za mandatno
obdobje 2005 - 2008
Besedo je prevzel dosedanji predsednik, mag.
Kryžanowski.
V mandatu 2005 - 2008 so društvo vodili naslednji
organi:
I. Predsednik:
mag. Andrej Kryžanowski
II. Podpredsedniki: mag. Alida Rejec
mag. Zoran Stojić
dr. Andrej Širca
III. Izvršni odbor: Veljko Flis
Vinko Koren
Branko Petrič
Mojca Ravnikar-Turk
IV. Nadzorni odbor: Miran Komel
Anton Koselj
Alenka Prnaver
V. Častno razsodišče:
Danica Peček
Dušan Rajh
Dušan Somrak
VI. Finance
Krešimir Kvaternik
VII. Študijski komite: Rudi Brinšek
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EKSKURZIJA

POTNI STROŠKI

PUBLIKACIJE

STROŠKI

PRENOS

5.000

15.302

10.000

8.338

15.000

7.333

8.763

20.000

2004

2005

16.459

ICOLD

14.973

25.000

10.493

30.000

9.242

Članstvo SLOCOLD
Trenutno število članov je 143 individualnih in 20
podpornih članov in je v stalnem porastu, kar je
razvidno iz priloženega grafa (slika 1). Aktivnost članov
ocenjujemo glede na udeležbo pri dejavnostih društva
(prisotnost na skupščinah, ekskurzijah, strokovnih
posvetovanjih, priprava prispevkov, ipd.), ali kako
drugače prispevajo k delovanju društva. Po teh kriterijih
ugotavljamo, da je aktivnih približno 70 % individualnih
članov. Finančno smo kljub gospodarski krizi stabilni,
dohodki so, razen leta 2007, v porastu (slika 2) in se
gibljejo okoli 14.000 €. Največji izdatki društva vsako
leto so strokovna posvetovanja in skupščine ICOLD ter
strokovna ekskurzija (slika 3).

0
2001

2002

2003

2006

2007

2008

Slika 3: Prilivi in odlivi 2005 - 2008
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Slika 1: Članstvo SLOCOLD 1993 – 2008: individualni
(modro) in podporni člani (rdeče)
Aktivnosti SLOCOLD. Temelj aktivnosti so: (1)
vsakoletna skupščina društva s posvetovanjem na
temo pregradnega inženirstva in enodnevno ekskurzijo;
(2) strokovne ekskurzije v tujino; (3) aktivnosti v okviru
ICOLD-a, kar vključuje udeležbe na letnih srečanjih; (4)
priprava prispevkov za simpozije, kongrese ICOLD; (5)
sodelovanje v tehničnih komitejih in telesih ICOLD; (6)
udeležbe na ekskurzijah ICOLD. Aktivnosti članov
SLOCOLD v preteklem mandatnem obdobju so
navedene v nadaljevanju.
16.000
14.000

2006: 14. skupščina SLOCOLD

Gostitelj: Soške elektrarne, N. Gorica;

8. posvetovanje na temo pregradnega
inženirstva;

sodelovanje z MAKOLD

Ogled objektov HE na Soči;
2007: 15. skupščina SLOCOLD

Gostitelj: Dravske elektrarne, Maribor;

9. posvetovanje na temo pregradnega
inženirstva;

Ogled objektov na pregradi Melje;
2008: 16. skupščina SLOCOLD

Gostitelj: GZS, Ljubljana;

10. posvetovanje na temo historičnih pregrad;

Ogled Idrijskih Klavž;
Strokovne ekskurzije
2005: ekskurzija – Mavrovo, Kozjak - MK
Gostitelj: MAKOLD, Makedonija;
2006: ekskurzija – Jablanica, Salakovac
Gostitelj: HE na Neretvi BiH;
2007: ekskurzija – Grand Dixence - CH
Gostitelj: CHCOLD;
2008: ekskurzija – HE Bajina Bašta;
Gostitelj: Drimsko-Limske HE - Srbija;
Srečanja ICOLD
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Slika 2: Donatorska sredstva SLOCOLD 1993 – 2008
Skupščine
2005: 13. skupščina SLOCOLD

Gostitelj: Občina Sevnica, Sevnica;

okrogla miza “HE na spodnji Savi”;

sodelovanje z DVS;

posvetovanje na temo “Okoljski
izgradnje HE na spodnji Savi”;

Ogled objektov HE Boštanj;

vidiki

2005: 73. letna skupščina ICOLD

Gostitelj: IRCOLD, Teheran, Iran

Simpozij na temo varnost pregrad;

Ogled HE Karaj in ČHE Siah-Bisheh;

1. udeleženec SLOCOLD;
2006: 74. letna skupščina in 22. kongres ICOLD

Gostitelj: SPANCOLD, Barcelona, Španija

5. udeležencev SLOCOLD;

Objavljeni prispevki na kongresu:
o
N. Smolar, D. Vrhovšek, A. Rejec:
“Setting environmental flow for slovenian
rivers below the dams”
o
D. Ciuha, J. Mlačnik: “Low head stilling
basin with side dissipation beams for
improved dissipation efficiency”
o
A. Širca, B. Barbič: “A multipurpose lower
Sava river project in Slovenia: Examples
of the Blanca and Krško cascades”
2007: 75. letna skupščina ICOLD

Gostitelj: RUSCOLD, St. Petersburg, Rusija;

Simpozij na temo varnosti pregrad;
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Objava prispevka na simpoziju:
o
M. Ravnikar-Turk, J. Logar: “Numerical
analyses of the performance of the
Vogršček earth dam”

3. udeleženci SLOCOLD;

Ogled visokovodne zaščite mesta St.
Petersburg;
2008: 76. letna skupščina ICOLD

Gostitelj: BULCOLD, Sofia, Bulgarija;

Simpozij na temo obnove pregrad;

Objava prispevka na simpoziju:
o
N. Humar, I. Podobnik, S. Batič: “The
problems of seepage under the Vogršček
dam”

2. udeleženca SLOCOLD;

Ogled pregrade Tsankov Kamak;
Sodelovanje (udeležba in priprava prispevkov) na
srečanjih ICOLD je glede na moč in velikost našega
nacionalnega komiteja v okviru ICOLD uravnoteženo
(slika 4).
Aktivnosti SLOCOLD v okviru ICOLD 2005-2008
Člani SLOCOLD v strukturi ICOLD

mag. Stojič – komite za okolje 2005

mag. Kryžanowski – komite za HE 2008

vložena je bila pobuda za sodelovanje ge.
Humar v tehničnem komiteju za varnost
pregrad.

ga. Ravnikar-Turk – članica EU kluba 2005
HYDRO 2008

sodelovanje pri organizaciji dogodka;

sodelovanje pri izvedbi ekskurzije;

pomoč pri organizaciji pridobivanja vizumov za
udeležence;

pomoč pri pridobivanju sponzorskih sredstev;

vodenje plenarnih sej;

sodelovanje pri organizaciji otvoritvene
slovesnosti.
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Sodelovanje SLOCOLD z drugimi komiteji
Aktualno je bilo sodelovanje z naslednjimi komiteji:
ATCOLD

sodelovanje pri pripravi ekskurzije Hydro
2005.
MAKOLD

sodelovanje
pri
organizaciji
ekskurzije
SLOCOLD v Makedonijo;

sodelovanje pri organizaciji 8. posvetovanja
SLOCOLD;

sodelovanje pri organizaciji ekskurzije Hydro
2008.
Publiciranje v SLOCOLD 2005 - 2008
Glasilo “Velike pregrade”
V zadnjem mandatnem obdobju so praviloma izšle po
dve številki na leto, kjer je v prvi številki ponavadi
predstavljeno poročilo skupščine SLOCOLD in poročilo
s posvetovanja ali ekskurzije, organizirane ob tej
priložnosti. V drugi številki pa je objavljeno poročilo z
letnega srečanja ICOLD in letne ekskurzije. Vseskozi
pa se tudi prizadevamo vključevati tudi posebne
strokovne vsebine.
Spletna stran (http://slocold.si)
V sklopu celovite prenove spletne strani SLOCOLD sta
bili izdelani nova vsebinska zasnova ter nova grafična
podoba. Hkrati je bila tudi vzpostavljena lastna domena
http://www.slocold.si, ki bo po ureditvi zadnjih formalnosti nadomestila trenutno domeno http://slocold.ibe.si/
– predvidoma 1.6.2009.
Zborniki posvetovanj
Do sedaj smo organizirali 10. strokovnih posvetovanj
SLOCOLD. Izdali smo 7. zbornikov posvetovanj. Pri
organizaciji strokovnih posvetovanj smo se držali
pravila, da skušamo vsako leto bodisi prikazati
posamezno tehnično področje delovanja v okviru
pregradnega inženirstva, ali pa pripraviti tematsko
konferenco, ki je aktualna na lokaciji in pri gostitelju
srečanja.
Število prispevkov na posvetovanjih
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Slika 4: Sodelovanje članov v okviru ICOLD 1993-2008:
Objavljeni prispevki (modro) in udeležba na srečanju
(vijolično)
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9. posv.
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Z Duštvom vodarjev smo organizirali naslednje
aktivnosti:

organizacija okrogle mize na temo HE na
spodnji Savi – 2005;

organizacija problemske konference o vodah
– 2005;
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Sodelovanje SLOCOLD z drugimi društvi 2005-2008

Slika 5: Število prispevkov na strokovnih posvetovanjih
SLOCOLD
Izpolnitev plana v letu 2008. Na 16. letni skupščini, ki
je bila 14. maja 2008, v prostorih GZS v Ljubljani, smo
zastavili za leto 2008 naslednji plan dela:
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•

1.

Organizacija 10. letnega posvetovanja SLOCOLD
– “Klavže”;
2. Izdaja publikacij:
•
zbornik 10. posvetovanja SLOCOLD,
•
izbor prispevkov članov društva v publikacijah
ICOLD,
3. Izid dveh številk “Velikih pregrad”;
4. SLOCOLD na internetu;
5. Udeležba na 76. letnem srečanju ICOLD v Sofii in
priprava prispevkov za simpozij;
6. Priprava prispevkov za 23. kongres ICOLD v
Brasiliji 2009:
•
Q88: Dams and hydropower,
•
Q89: Management of siltation in existing and
new reservoirs,
•
Q90: Upgrading of existing dams,
•
Q91: Dam safety management.
7. Soorganizacija simpozija Hydro 2008 v Sloveniji;
8. Pobuda za organizacijo AM ICOLD 2011;
9. Knjiga Velike pregrade v Sloveniji;
10. Regulativa na področju velikih pregrad -priprava
pobud;
11. Predstavniki SLOCOLD v komitejih ICOLD in
strokovnih telesih EU Club;
12. Strokovna ekskurzija.
1. Letno posvetovanje SLOCOLD
Posvetovanje je bilo organizirano v okviru letne
skupščine. Tema posvetovanja so bile Idrijske
Klavže, po posvetovanju je bil organiziran tudi
ogled nekaterih objektov. Zbornik prispevkov je
v pripravi.
2. Publikacije
Zbornik posvetovanja je v pripravi (A.
Kryžanowski) – predvidoma bomo združili
neobjavljene prispevke s preteklih posvetovanj v
enotni zbornik.
3. Glasilo Velike pregrade
V tem letu so bile izdane tri številke, pri čemer je
bila ena še za prejšnje leto.
4. SLOCOLD na internetu
Internetne strani društva so v celoti prenovljene,
smo že tudi na Wikipedii, prosti spletni
enciklopediji. Izdelana je interaktivna karta na
vse velike pregrade v Sloveniji in tudi virtualna
knjižnica društva.
5. Srečanje ICOLD v Sofiji 2008
Letno srečanje ICOLD je potekalo od 2. do 6.
junija 2008. V okviru letnega srečanja sta bili
organizirani tudi strokovni prireditvi: (1)
strokovna ekskurzija z obiskom pregrade
Cankov Kamak, ter lokacije Vača in Kričim na
reki Vača; (2) simpozij na temo obratovanja,
rehabilitacije in povečanja kapacitete pregrad. V
okviru simpozija je bil v uradnem delu
predstavljen prispevek ga. Humar. Na tokratnem
srečanju je bila kot 15. članica komiteja za
hidroenergijo sprejeta Slovenija. Izvršilni odbor
je potrdil nominacijo g. Andreja Kryžanowskega
za predstavnika SLOCOLD.
6. Srečanje ICOLD v Braziliji 2009
Na kongresu ICOLD bodo predstavljeni
naslednji članki predstavnikov SLOCOLD:
• Širca A., Josipovič Z., Kvaternik K., Močnik
I., Somrak D.: ”A multipurpose Lower Sava
River project”

Humar N., Ravnikar-T M., Podobnik I.:
“Vulnerability of the Vogršček earth dam”
7. Simpozij HYDRO 2008 v Sloveniji
V oktobru smo v Ljubljani gostili mednarodno
konferenco Hydro 2008, ki velja na področju
hidroenergetike kot najpomembnejši dogodek v
svetovnem
merilu.
SLOCOLD
je
bil
soorganizator konference z zadolžitvami pri
pripravi strokovnega dela posvetovanja in
tehnične razstave ter pomoči pri pridobivanju
sponzorskih sredstev in vstopnih vizumov za
udeležence konference. Organizacija tako
velikega dogodka pri nas, kot je bil Hydro 08 je
za organizacijski odbor in vodstvo SLOCOLD
predstavljal poseben izziv.
8. Pobuda za organizacijo AM ICOLD 2011
Omenjena pobuda trenutno miruje. Izkušnje z
organizacijo HYDRO 2008 so pokazale, da je
organizacija tovrstnih dogodkoh hud zalogaj, za
katerega je potrebno temeljiteje premisliti, ali
smo ga dejansko spodobni izvesti.
9. Knjiga Velike pregrade v Sloveniji
Aktivnosti na omenjeni knjigi trenutno žal
mirujejo.
10. Regulativa na področju velikih pregrad
Aktivnosti na omenjenem področju trenutno žal
mirujejo. Zaenkrat na strani države ni
ustreznega sogovornika z interesom za
urejanjem regulative na tem področju.
11. Predstavniki SLOCOLD v komitejih ICOLD in
strokovnih telesih EU Club
V strukturi ICOLD so štirje člani SLOCOLD.
Takšno stanje je zaenkrat zadovoljivo in
predstavlja težišče dela SLOCOLD-a tudi v
bodoče.
12. Strokovna ekskurzija
V sodelovanju z DVS je bila organizirana
ekskurzija na HE in ČHE Bajino Bašto in
večnamenski sistem kanalov Donava – Tisa –
Donava.
Ad.3/ Poročila o delu v letu 2004
Finančno poročilo (K. Kvaternik)
Finančno stanje ob koncu leta 2008 je pozitivno.
Prenos v leto 2009 je večji od planiranega in znaša
16.231,74 € (plan 4,759,71 €). Prilivi so bili realizirani
125,6 %. Največja odstopanja od plana so pri potnih
stroških (navzdol) in pri glasilu Velike pregrade ter
zborniku, kjer so bili predvideni stroški preseženi za 57
%. Pri nabavi strokovne literature ni bilo realizacije,
prav tako ni bilo stroškov informacijskega sistema in
knjižničarskega dela. Stroški (odlivi) so realizirani 62,7
%. Finančno poročilo je v prilogi zapisnika.
Poročilo nadzornega odbora (A. Koselj)
Nadzorni odbor je ob pregledu dokumentacije in
bilance stanja ugotovil, da je bilo poslovanje društva v
navedenem času korektno in v skladu z njegovim
statutom. Poročilo nadzornega odbora je v prilogi
zapisnika.
Poročilo urednika glasila “Velike pregrade” (M.
Brenčič)
V letu 2008 sta izšli dve številki glasila s štirimi članki:
zapisnik skupščine v Ljubljani, poročilo z rednega
letnega srečanja ICOLD v Sofiji, s konference HYDRO
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v Ljubljani ter s strokovne ekskurzije SLOCOLD v Srbiji.
Poročilo o delu na področju urejanja glasila “Velike
pregrade” je v prilogi zapisnika.
Poročilo častnega razsodišča (D. Peček)
Častno razsodišče v letu 2008 ni dobilo nobenega
primera v obravnavo. Poročilo častnega razsodišča je v
prilogi zapisnika.
Poročilo urednika internetnih strani (A. Sedej)
Ker so se na tem področju zgodile velike spremembe,
je poročilo nekoliko daljše kot običajno.
V sklopu celovite prenove spletne strani SLOCOLD sta
bili izdelani nova vsebinska zasnova ter nova grafična
podoba. Hkrati je bila tudi vzpostavljena lastna domena
http://www.slocold.si, ki bo po ureditvi zadnjih
formalnosti
nadomestila
trenutno
domeno
http://slocold.ibe.si/ – predvidoma 1.6.2009.
Vsebina spletne strani je razdeljena na pet vsebinskih
celot, in sicer: SLOCOLD, pregrade v Sloveniji,
knjižnica, ICOLD, povezave.
Na levi strani je vedno na voljo meni. V sredinskem
delu je vsebinski del, v sivem okencu na desni strani pa
se pojavljajo zanimivosti s področja pregradnega
inženirstva, povezave na spletu (slovarji, e-knjige,
forumi, povezava na Wikipedio, povezava na Google
Earth), poročila z ekskurzij.
V vsebinskem sklopu SLOCOLD se na prvi strani
nahajajo najbolj aktualne informacije ter obvestila za
člane. Na podstraneh so na voljo podatki o delovanju
komiteja, sestavi vodstva itd.
Velike pregrade v Sloveniji so predstavljene v
tabelarični in grafični obliki. S klikom na posamezno
pregrado se prikažejo osnovni tehnični podatki, prečni
prerez, situacija pregrade na ortofoto posnetku, galerija
fotografij.
Knjižnica razpolaga z bogato zbirko gradiva s področja
pregradnega inženirstva. Gradivo je evidentirano in
zbrano po kategorijah na enem mestu. Prav tako so
dostopni vsi izvodi Zbornika srečanj ter glasila Velike
Pregrade v elektronski obliki.

Ad 4/ Diskusija in sprejem poročil
Na podana poročila ni bilo pripomb in so bila soglasno
sprejeta.
Ad 5/ Glasovanje o razrešnici vodstva
Dosedanje vodstvo društva je bilo soglasno razrešeno.
Delovni predsednik se mu je zahvalil za njihov trud in
uspehe.
Ad 6/ Predstavitev kandidatnih list za mandat 20092012
Delovni
člane:




predsednik je za volilno komisijo predlagal tri
Mojca Ravnikar-Turk – predsednica,
Rudi Brinšek – član in
Peter Filipič – član.

Predlog je bil soglasno sprejet. Med pripravo volilne
komisije je predsednik razložil potek volitev. Podan je
bil predlog enega od kandidatov, da ob predstavitvi
programa posameznega kandidata drugi kandidat ne
prisostvuje predstavitvi. G. Nučič je podal pripombo, da
ker sta oba istočasno tudi volilca, to ni možno, kar je
predsedujoči upošteval.
Zato je skupščina nato glasovala o načinu izbire
vrstnega reda predstavitev. Izglasovana je bila varianta
z žrebom. Delovni predsednik je nato z žrebom (s
kovancem, cifra – mož) določil vrstni red:
1.
2.

Zoran Stojić
Andrej Širca.

Predsednica volilne komisije je nato vse prisotne člane
SLOCOLD opozorila, da ima volilno pravico le tisti, ki je
plačal članarino za leto 2008. Podporni člani pa imajo
pravico glasovanja ne glede na plačilo.
Delovni predsednik je nato oba kandidata pozval k
predstavitvi
njunih
programov.
Kandidata
sta
predstavila svoj program v določenem vrstnem redu.
Dr. Zadnik se je nato zahvalil obema kandidatoma in
predal fizično izpeljavo volitev volilni komisiji.

V meniju ICOLD so na voljo podatki o delovanju
matičnega komiteja, trenutnem vodstvu ter povezava
na uradno spletno stran.

Ad 7/ Volitve vodstva SLOCOLD za mandat 20052008

Meni povezave ponuja informacije in spletne povezave
na Slovenska društva, ki se ukvarjajo z vodno
problematiko, Slovenske in tuje strokovne revije,
povezave na strokovne slovarje ter spletne strani naših
kolektivnih članov.

Volitve so bile izpeljane s tajnim glasovanjem. Članstvo
društva se je strinjalo, da volitve kandidata za
predsednika društva istočasno veljajo tudi kot podpora
predlogu izvoljenega kandidata za sestavo organov
novega vodstva društva. Najprej so glasovali kolektivni
člani, nato individualni člani.

Želja urednika spletne strani je, da stran živi ter ponuja
aktualne, ažurne in kvalitetne informacije članom
SLOCOLD. Stran bo še bolje živela in pridobivala na
kvaliteti vsebine prav z vašo pomočjo.
Predloge, aktualne informacije s področja pregrad v
Sloveniji, fotografije pregrad in spremljajočih objektov,
prečni prerezi pregrad, uporabne povezave ipd.
pričakujem na naslov andrej.sedej@projekt.si (naslov
sporočila: SLOCOLD – Spletna stran).

Po preštetju glasov je predsednica Volilne komisije
Mojca Ravnikar-Turk predstavila rezultate glasovanja.
Skupno je bilo oddanih 49 glasovnic, kot je bilo tudi
prijavljenih članov na skupščini. Od tega je glasovalo
11 kolektivnih in 38 individualnih članov. Za
posameznega kandidata za predsednika društva
SLOCOLD je glasovalo:
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Zoran Stojić – 20 glasov in

Andrej Širca – 29 glasov.
Sklep št. 7/1:
Za novega predsednika SLOCOLD je za mandatno
obdobje 2009 - 2012 izvoljen dr. Andrej Širca.
Predsednica Volilne komisije se je zahvalila obema
kandidatoma in čestitala novemu predsedniku društva
SLOCOLD, dr. Andreju Širci. Vodenje skupščine je
nato predala delovnemu predsedniku.

Ad 9/ Finančni načrt za leto 2009
G. Kvaternik je predstavil finančni načrt za leto 2009.
Ta je priložen zapisniku.
Ad 10/ Diskusija in sprejem programa predsednika
in finančnega načrta

Dr. Andrej Širca se je nato vsem prisotnim zahvalil za
izkazano podporo. Predsednik SLOCOLD je nato
navedel glavna področja aktivnosti društva v letu 2009:

Skupščina je soglasno sprejela plan dela in finančni
načrt za leto 2009.
Sklep št. 10/1:
Skupščina potrjuje vodstvo SLOCOLDa za mandatno
obdobje 2009 – 2012.
Sklep št. 10/2:
Skupščina potrjuje predlagani program dela za leto
2009.
Sklep št. 10/3:
Skupščina sprejema predlagani finančni načrt za leto
2009.

Program dela 2009 – glavne aktivnosti

Ad 11, 12/ Razno in zaključek skupščine

Ad 8/ Predstavitev plana dela v letu 2009
Dr. Zadnik je nato novega predsednika pozval k
predstavitvi plana za leto 2009.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Udeležba na 77. AM in XXIII. kongresu ICOLD
Konstituiranje študijskih komitejev (energetika,
okolje, evropske povezave, zakonodaja,
varnost)
Delovanje študijskih komitejev na domačem in
mednarodnem področju
Priprava pobud za zakonodajo
Strokovne in poljudne objave v zvezi z
zakonodajo
Pridobivanje novih podpornih članov
Organizacija 11. posvetovanja
Priprave na 12. posvetovanje

Program dela 2009 – redne aktivnosti
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Strokovna ekskurzija
SLOCOLD na internetu – prenova
Dve številki Velikih pregrad
Zbornik 10. IN 11. posvetovanja
Urejanje knjižnice
Knjiga Velike pregrade v Sloveniji

Delovni predsednik je skupščino zaključil z zahvalo
dosedanjemu predsedniku. Povedal je, da iz lastne
izkušnje ve, kaj pomeni vodenje društva, odrekanje
lastnemu prostemu času in napori predsednika pri
zagotavljanju stabilnega financiranja društva.
Mag. Kryžanowski se je je ob zaključku zahvalil za
tople besede, se zahvalil svojim sodelavcem, še
posebej obema podpredsednikoma, Stojiću in Širci ter
zaželel novemu vodstvu vse najboljše.
00

17. skupščina SLOCOLD je bila zaključena ob 11 .
priloge:
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo urednika glasila “Velike Pregrade”
- poročilo častnega razsodišča
- poročilo urednika internetnih strani
- finančni načrt za leto 2009

Vodstvo SLOCOLD za mandat 2009 - 2012

Ljubljana 05.05.2009

I. Predsednik:
dr. Andrej Širca
II. Podpredsedniki: mag. Andrej Kryžanowski
Krešimir Kvaternik
Mojca Ravnikar - Turk
III. Izvršni odbor: Veljko Flis
Alenka Prnaver
Alida Rejec
dr. Branko Zadnik
Franc Zupan
IV. Nadzorni odbor: Dušan Ciuha
Miran Komel
Anton Koselj
V. Častno razsodišče:
Živa Brcar
Silvo Smonkar
Boris Rodič
VI. Finance
Krešimir Kvaternik

zapisal:
overovatelja:

Matija Brenčič
Veljko Flis
Boris Rodič

