Zapisnik
6. seje Izvršnega odbora SLOCOLD
Ljubljana, Hajdrihova 4, 13. maj 2010, 13:00 – 14:30
1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5);
o Prisotni IO: Širca, Kryžanowski, Kvaternik, Ravnikar-Turk, Flis
o Opravičili: Prnaver, Rejec, Zadnik, Zupan
 Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 5. seje IO
 Na zapisnik 5. seje IO člani IO niso imeli pripomb.
3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej in ostalih aktivnosti IO (Širca)
 Sklep 04/4 – materiali Kryžanowskega za knjižnico; materiali bodo predani, ko
uredi osebno evidenco; v vmesnem času Sedej in Širca preučita možnosti
elektronskih evidenc knjižnice. Rok je 30.6.2010
 Sklep 05/1 – sprejem člankov članov SLOCOLD za posvetovanja; V skladu z
navedenim sklepom IO je treba izvesti recenzijo prispevkov za simpozij EU kluba
ICOLD v Innsbrucku. Aktivnosti in roki so naslednji:
o Avtorji predajo prispevke recenzentom do 30.5.2010
o Širca zaprosi organizatorje za podaljšanje roka do 17.6.2010
o Prispevki se recenzirajo po naslednjem ključu:
• Prispevek Ravnikar-Turk in Logar: Širca, Zadnik
• Prispevek Širca in Zadnik: Kryžanowski, Ravnikar-Turk
• Prispevek Prnaver, Škrabl: Ravnikar-Turk, Širca
• Prispevek Žvanut in Prnaver: Širca, Zadnik
• Recenzenti pripravijo pisna mnenja in jih posredujejo direktno
avtorjem ter v vednost v arhiv IO (Širci)
 Izdaja zbornika 12. posvetovanja:
o zbiranje prispevkov je zaključeno
o zbornik bo oblikovan 14.5.2010 (Sedej)
o sledi pregled s strani Širca & Ravnikar
o v tednu od 17.5. naprej se izbere tiskar in izvede naročilo (Širca s tem
zapisom pooblašča Kvaternika za formalno naročilo)
 Aktivnosti v zvezi z zakonodajo
o Pripravljeni so sklepi posvetovanja
o Pripravljena je Pobuda
o Pobuda je bila dostavljena v pregled DVS
o Predvidena je njena vložitev še pred poletjem
 Sprejem statuta:
o Širca je IO obvestil o zapletu pri ugotavljanju sklepčnosti, zaradi česar
sklepi skupščine niso veljavni
o Širca s pravnim mnenjem ureja postopek
o Potrebna bo korekcija zapisnika in ponovna izvedba skupščine
4. Sprejem novih individualnih članov (3 člani)
 IO je soglasno sprejel tri nove člane (pristopne izjave so arhivirane):
o Mag. Vedran Jurič (Hrvaška)
o Goran Mandžuka
o Andrej Unetič




Širca jih obvesti o sprejemu v roku 1 tedna
Kvaternik vnese podatke v register članov v roku enega tedna

5. Revizija registra velikih pregrad v Sloveniji
 Ugotovljeno je, da je v aktualnem registru pregrad več objektov, ki ne ustrezajo
kriterijem ICOLD za velike pregrade
 Kontrolo izvedeta Humar in Kvaternik, ki se med seboj dogovorita za način dela
 Rok izvedbe uskladitve je 30.9.2010
6. Ekskurzija 2010 – Slovaška
 Slovakom je poslan predlog poteka ekskurzije
 Odgovor pričakujemo v kratkem
 Člani bodo obveščeni z naslednjim biltenom in pozvani k predprijavi
 Predvideni termin izvedbe je 7., 8. in 9. oktober
 Zadolžena Širca in Rodič
7. Strokovni ogled Avče – možnosti izvedbe
 Predlog datuma za izvedbo ogleda HE Avče je četrtek, 17.6.2010 ali petek,
18.6.2010
 Ogled bi bil v dopoldanskem času, odhod iz Ljubljane ob 7h
 Širca sporoči predlog termina SENG
8. 13. posvetovanje SLOCOLD, marec 2011 – predlogi IO
 Stališče večine prisotnih članov IO je, da posvetovanja v takšnem obsegu, kot je
bilo letošnje, niso smiselna vsako leto
 Kryžanowski predlaga, kot do sedaj, redno predstavljanje dela članov SLOCOLD
 Širca meni, da je bilo organizacijsko letos (prvič) najtežje, naslednjič bi šlo bolj
tekoče, vendar je veliko dela z angažiranjem zunanjih predavateljev
 Za mnenje se zaproša še ostale člane IO, diskusija na temo možnega
posvetovanja v letu 2011 je še odprta
9. Razno
 Pod to točko ni bilo diskusije.

Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD

