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1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5)
 Prisotni IO: Širca, Kvaternik, Flis, Zadnik, Zupan, Prnaver, opravičil
Kryžanowski in Rejec
 Prisotni NO: opravičil Koselj
 Ostali vabljeni: opravičil Stojič, opravičila Humar
 Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda.
2. Poročilo o aktivnostih po sklepih 1. seje IO (zadolženi poročevalci)
 Poročilo o delu 2001-2008 (Kryžanowski) – ni predano oz. delno za glasilo?
 Pregled individulanega članstva (Širca, Kryžanowski, Kvaternik, Ravnikar-Turk) –
izvedeno deloma na 2. seji IO, bo teklo kontinuirano
 Dopis za podporne člane (Brenčič, Širca) – bo poslano skupaj s prvo številko
glasila in predlogi za podaljšanje pogodb
 Dopis za ICOLD (Širca) – deloma že izvedel Kryžanowski, dodatno bo šlo še esporočilo s pozivom za spremembo na spletni strani ICOLD. Po potrebi nato
dodatna pisna urgenca.
 Dopis za sorodna društva (Brenčič, Širca) – bo realizirano po elektronski pošti
 Čistopis Statuta (Širca) – Čistopis statuta bo pripravljen v najkrajšem možnem
času, predvidoma bo zadolžitev prevzel g. Koselj. Čistopis je treba nato vložiti na
upravno enoto kot uradno spremembo.
 Preveritev za posebni status društva (Zadnik) – ni izvedeno, bo do naslednje seje.
Širca je podal informacijo, da glede na kriterije iz Zakona o društvih (2006)
verjetno obstaja možnost za pridobitev statusa.
 Preveritev možnosti za prenos knjižnice (Širca) – možnost in interes na FGG
obstaja, vendar zahteva formalen postopek. Prvi korak je priprava dopisa s
predlogom, ki ga bo na FGG obravnaval širši krog vodstva, ne samo knjižnica. Na
potezi je torej SLOCOLD.
 Priprava materialov za diskusijo o regulativi (vsi člani IO) – pobudo oz. potrebo je
izrazila ga. Prnaver. Več komentarja pod točko 6.
 Dogovor o ekskurziji v Italijo z Ruggerijem (Širca, Kryžanowski) – komentar pod
točko 7.
3. Poročilo o aktivnostih na 77. AM in 23. kongresu ICOLD
 Širca je na kratko poročal o aktivnostih v Braziliji. Predstavljena je bila tudi prva
letošnja (dvojna) številka Velikih pregrad, v kateri so zbrana podrobna poročila.
Glasilo je bilo razposlano članstvu 19.6.2009.
 V zvezi s simpozijem je Širca podal informacijo o problemu avtorstva članka, ki je
bil umaknjen. Širca je podal svoje stališče, da angažiranje Častnega razsodišča v
tem primeru ni potrebno, s čimer so se člani IO strinjali. Po krajši diskusiji je IO
sklenil, da se soavtorja umaknjenega prispevka Šimica pozove k opravičilu, ki naj
bo naslovljeno na prizadeta avtorja Povževo in Ciuho. Humarjeva je svoj delež pri
članku utemeljila z e-pošto 7.5.2009 na naslove Širca, Povž, Ciuha.
4. Informiranje
• SLOCOLD na www.slocold.si
o
Nova stran je aktivna, vendar je treba obnoviti stare vsebine in dodati
nove aktualne:
 Staro: Poročila o ekskurzijah
 Staro: Poročila o konferencah (thumbnails)

5.

6.

7.

8.

9.

 Novo: reklama za Slovar, cena 50 Euro, kontakt Kvaternik
 Novo: Poročila o Braziliji (dostavi Širca)
 Novo: Zapisniki sej IO (zaenkrat dva)
• Velike pregrade 2009/1 in 2009/2 – izšla je dvojna številka z vsebino Brazilija
in Skupščina
Realizacija financiranja v letu 2009 in za 2010
• Individualno članstvo: Poziv za plačilo članarine bo poslan skupaj s prvo
številko velikih pregrad, 19.6.2009
• Podporni člani: Predlogi aneksov so pripravljeni že 14 dni (Kvaternik),
razposlani bodo najkasneje do 3.7.2009
Ustanovitev in delo študijskih komitejev
• Zaradi zadržanosti vseh predstavnikov SLOCOLD v komitejih ICOLD je bila
diskusija zgolj z vidika organizacije in financiranja
• Člani IO so sprejeli informacijo Širce o delu komitejev v Braziliji, podrobnejša
vsebina je v Velikih pregradah
• Delovanje članov SLOCOLD v ICOLD mora imeti odmeve in bazo tudi v
Sloveniji, zato:
• Vsi predstavniki SLOCOLD v ICOLD za naslednjo sejo IO (17.9.2009 ob 15h)
pripravijo predlog za aktivnosti v Sloveniji oz. program dela
• Na podlagi programov dela se bo odločalo tudi o financiranju
• Predlog za podporo IO kandidaturi ge. Humar za World Register of Dams ni
bil sprejet, potreben je program dela oz. ustrezna utemeljitev
• Tudi diskusija o sodelovanju v Evropskem klubu ICOLD je prenesena na
naslednjo sejo
Organizacija ekskurzije 2009
• Širca je navezal stike s predstavnikom Italije (Ruggeri, ENEL) in z avstrijskim
nacionalnim komitejem (Melbinger, Knoblauch)
• Večja je verjetnost za realizacijo ekskurzije v Italijo z naslednjim okvirnim 3dnevnim ali opcijsko 2-dnevnim programom (glede na stroške):
o
Večnamenska pregrada Ravedis (čet)
o
Lokacija Vajont (čet)
o
ČHE Riva del Garda (pet)
Organizacija 12. posvetovanja (2010)
• Od predlaganih tem je splošno podporo IO dobila tema Varnost pregrad v
Sloveniji z delovnimi podnaslovi:
o
Aktualni varnostni problemi slovenskih pregrad
o
Novejši primeri zasnove in izvajanja monitoringa
o
Problematika veljavne slovenske zakonodaje s področja pregrad
o
Aktualne prakse načrtovanja, analiz, izvedbe, obratovanja in
vzdrževanja pregrad
o
Specialne teme, npr. porušitve pregrad in njihove posledice, ocene
ogroženosti dolvodnega prostora, ocene rizikov porušitve, porušitev
pregrad z vidika zagotavljanja jedrske varnosti, itd
Razno
• Pod to točko ni bilo diskusije

Naslednja seja IO SLOCOLD bo 17.9.2009 ob 15h na Hajdrihovi 4.

Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD

