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1. Preveritev sklep čnosti in sprejem dnevnega reda 

� Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5) 
� Prisotni IO: Širca, Kvaternik, Flis, Prnaver, Kryžanowski, Ravnikar-

Turk, Zadnik 
� Opravičili: Rejec, Zupan 
� Nadzorni odbor: prisoten Koselj 

� Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda. 
 

2. Potrditev zapisnika 3. seje IO 
� Na zapisnik 3. seje IO člani IO niso imeli pripomb. 

 
3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej IO (Šir ca) 

� Poročilo o delu 2001-2008 (Kryžanowski) - predano 
� Čistopis Statuta – o delu in dilemah poroča Koselj, ki je prevzel pripravo čistopisa.  
� Sklep 04/1 : Predsednik NS Koselj najkasneje do sredine januarja pripravi osnutek 

čistopisa, ob katerem ustrezno opozori na posamezne dileme in gradivo dostavi 
vsem članom IO ter g. Korenu. 

� Zadeva »ribja steza« - Širca poroča o komunikaciji s Šimicem.  
� Sklep 04/2 : IO pooblašča predsednika Širco, da o stanju obvesti prizadeti stranki 

Povževo in Ciuho ter po svoji presoji v čim krajšem času zaključi diskusijo na to 
temo. 

 
4. Financiranje za leto 2009   

� Kvaternik poročal o finančnem stanju, ki je ugodno predvsem pri podpornih članih. 
Pri individualnih članih je obseg vplačil članarine nekoliko manjši, vendar še 
vedno dober.  

� Predstavljen je okvirni predlog Plana 2010, ki bo podrobneje obravnavan na 5. 
seji IO 

� Člani IO za spremembo individualne članarine za 2010 niso našli utemeljenih 
razlogov in sprejeli sklep: 

� Sklep 04/3 : Članarina individualnih članov za leto 2010 znaša 25 Euro. 
� V sedanjih razmerah razmeroma stabilnega financiranja zaenkrat tudi ni razlogov 

za uvedbo članskih razredov pri podpornih članih. 
 

5. Aktivnosti od predhodnje seje  (poroča Širca) 
� Obisk Fincev na Mavčičah (Water Association Finnland, 6. ali 7. september), 

posredoval Kryžanowski 
� Obisk Čehov na Mostah in Soči (24., 25. september), organizirala in spremljala 

Kryžanowski in Humar 
� Obisk Slovakov Drava, Sava, Soča (28. september – 1.oktober), organiziral in jih 

pozdravil na Blanci Širca 
� Predlog Koralpe za Milestone project – Avstrijci so se zahvalili, pojasnili svojo 

alternativno vlogo in nam poslali podatke o pregradi Golica 
� Ekskurzija Italija (oktober) – zelo uspešno, poročilo bo v Velikih pregradah 
� Plačila ICOLD – dodatne strani in članarina 2010 (plačilo v letu 2010) 
� Kryžanowski je prijavil dva prispevka za AM v Hanoiu 



� Z ICOLD je prispel poziv za predloge za vprašanja za Kyoto – predlogi se 
pričakujejo do 26.1.2010 

� Širca je povabljen in sprejel članstvo v Advisory Committee za Innsbruck 
� Nova literatura za knjižnico – obnovitev evidence knjižnice (verjetno ga. Černe) in 

dopis ICOLD za dostavo manjkajočih Bulletinov 
� Sklep 04/4 : Kryžanowski se naproša, da preda v knjižnico tisto literaturo, za 

katero sodi, da ni njegova osebna (materiale z AM in simpozijev ter predvsem 
Zbornike kongresov). 

� Sklep 04/5 : Širca na podlagi pregleda fizične prisotnosti Bulletinov v knjižnici (junij 
2009) in ob asistenci Kryžanowskega pripravi dopis ICOLD s prošnjo za dostavo 
manjkajočih izvodov. 

� Sklep 04/6 : Širca po pridobitvi manjkajočih materialov iz obdobja 2000 – 2008 
organizira vpis v bazo podatkov (Excel), ki je bila nazadnje posodobljena leta 
2004. 

� Urban Norstedt je poslal vabilo v Chambery na Public Safety Workshop, Širca je 
obvestil IO in podporne člane, odziv je bil edino s strani URSZR (ga. Slokar), ki pa 
se za udeležbo ni odločila. 

� Na FGG bo dana pobuda za ustreznejše bibliografsko točkovanje kongresov 
ICOLD (poroča Kryžanowski). Mnenje Širca: Kongresi morajo biti točkovani kot 
zahtevnejši od simpozijev. 

� Sklep 04/7 : Za prispevke članov SLOCOLD na kongresih ICOLD se dosledno 
izvaja recenziranje z vsaj dvema recenzentoma, ki morata pripraviti poročilo v 
predpisani obliki. 

 
6. Organizacija 12. posvetovanja (2010) 

� Predlagani datum je četrtek, 25. marec 2010, lokacija Krško 
� Širca je pripravil osnutek programa posvetovanja, ki je bil s strani članov IO 

komentiran z več vidikov: 
o Treba je določiti ciljno publiko: samo SLOCOLD ali širša javnost 
o V primeru vključitve širše javnosti mora biti program hkrati atraktiven in ne 

sme povzročati napačnih signalov in panike v laični javnosti 
o Predvideni naslov je Varnost pregrad v Sloveniji, ki pa ga je treba še 

pretehtati 
o Glavni namen posvetovanja je medsebojno informiranje stroke, 

zakonodajalcev in deloma laične javnosti o stanju naše zakonodaje in 
predlogi za izboljšanje stanja v dobro vseh 

o Želja je tudi, da se prispevki dokumentirajo v kakovostnem zborniku, ki 
služi kot osnova za nadaljnji razvoj idej oz. predlogov zakonodajalcem 

o Na neformalnem delu seje (točka 8 dnevnega reda) se je v diskusijo 
vključil tudi g. Vinko Koren, ki pri teh aktivnostih še želi sodelovati. 

� Sklep 04/8 : Širca na podlagi pripomb iz diskusije čim prej, najkasneje pa do 
konca leta, modificira predlagani program posvetovanja in ga pošlje članom IO v 
presojo. Na podlagi usklajenega osnutka programa bodo Širca in posamezni člani 
IO pridobivali predavatelje izven SLOCOLD. 

 
 

7. Program rednih aktivnosti SLOCOLD v letu 2010 
 
Predstavljen je naslednji okvirni terminski načrt dela SLOCOLD v letu 2010: 



 
Aktivnost Datum Dan Podrobnejši opis, vsebina 
5. seja IO 11. feb čet program dela 2010, finančni 

plan, čistopis statuta, priprava 
skupščine in posvetovanja, 
predlogi za častno članstvo 

Skupš čina, posvetovanje  25. mar čet Lokacija Krško (predlog Širca), 
ogled HE Krško v gradnji 

6. seja IO  13. maj čet priprava jesenske ekskurzije, 
realizacija sklepov skupščine 

Udeležba na AM v Hanoiu  23. do 26. maj   
Ekskurzija na ČHE Avče jun 2010  Predlog IO, termin je lahko 

drugačen 
7. seja IO  16. sep čet realizacija finančnega plana, 

ekskurzija, priprava na simpozij 
EU kluba 

Simpozij EU kluba ICOLD  22. do 23. sep  Innsbruck, možnost izvedbe 
ekskurzije SLOCOLD 

Ekskurzija SLOCOLD  sep ali okt  Slovaška, Hrvaška, Avstrija, 
drugi predlogi 

8. seja IO 2. dec čet Priprava na 13. posvetovanje, 
program aktivnosti za 2011 

 
 

8. Razno 
� Priložnostno srečanje razširjenega IO ob zaključku leta, Hombre, Gerbičeva 61 
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