Zapisnik
8. seje Izvršnega odbora SLOCOLD
Ljubljana, Hajdrihova 4, 2. december 2010, 13:10 – 14:32
1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5);
o Prisotni IO: Širca, Zadnik, Flis, Prnaver, Ravnikar Turk
o Opravičili: Kvaternik, Rejec, Kryžanowski, Zupan
 Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 7. seje IO
 Širca je v zvezi s sklepom 07/1 podal pripombo, da je predlagana enotna
članarina 200 Euro za občine kod podporne člane nepravična do manjših občin v
primerjavi z večjimi. Zato je bil predlagan modificiran sklep in IO ga je soglasno
sprejel v obliki:
 Sklep 07/1: Članarina za občine kot podporne člane znaša 200 Euro, razen za
mestne občine, za katere znaša članarina 400 Euro.
 Na zapisnik 7. seje IO člani IO niso imeli drugih pripomb.
3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej in ostalih aktivnosti IO
a) Sklep 04/4 – materiali Kryžanowskega za knjižnico; materiali bodo predani, ko
Kryžanowski uredi osebno evidenco
b) EU Dam Card Game – razdeljeni so bili izvodi igre in predlagano, da se izdelajo
nalepke z emblemom SLOCOLD. Realizirata Širca in Brenčič, Širca tudi preveri,
ali je to lahko v nasprotju z avtorskimi pravicami izdajatelja DTK.
c) Širca je podal informacijo o uspešnem ponovnem sklicu skupščine v
Ružomberoku ter o sprejetju novega statuta s strani Upravne enote
d) Širca je komentiral uspešno ekskurzijo na Slovaško. Udeležba je bila 33 članov +
2 študenta + 2 nadomestna (zamenjavi članov)
e) Za AM v Luzernu je poslan en prispevek (Kryžanowski). Zaenkrat je predvidena
udeležba Kryžanowski (prispevek na simpoziju), Humar (sestanek komiteja),
Ravnikar Turk (sestanek EU delovne skupine), po potrebi Širca (predsednik).
f) Podana je bila kratka informacija o objavljenem intervjuju z dr. Zadnikom v
Znanosti, ne temo varnosti pregrad
g) Širca je podal kratko informacijo o aktivnostih članov v mednarodnih komitejih
(Stojič, Humar) in o okvirnih načrtih za prihodnje leto. Finančni načrt za leto 2011
se bo sprejemal na naslednji seji IO.
4. Finančno stanje
 Letošnji prilivi so na nivoju večletnega povprečja
 Kljub nekaterim nepredvidenim stroškom (karte, doplačilo ekskurzije, velik strošek
za zbornik) je prenos v naslednje leto na nivoju iz prejšnjega leta, tudi na račun
nepredvidenega priliva – subvencioniranje dela članarine ICOLD s strani Javne
agencije za raziskovalno dejavnost
 Poskuša se še dobiti financiranje od FGG – Širca in Kryžanowski
 Opozoriti je treba nekatere individualne člane iz družb podpornih članic, da
plačajo članarine za leto 2010
 V čim krajšem času se izvede čiščenje evidenc v zvezi s članstvom (črtanje
neaktivnih v skladu s statutom). Zadolžena Kvaternik in Širca
5. Sprejem novih individualnih članov (3 člani)
 Sklep 08/1: Na podlagi priporočila g. Korena je v članstvo soglasno sprejet g.
Robert Stopar (Geoinženiring)

Sklep 08/2: Na podlagi priporočila ge. Ravnikar Turk sta v članstvo soglasno
sprejeta g. Jure Rožič in g. Miha Uršič (oba ZAG)
 Novi člani se obvestijo v roku enega tedna ter vnesejo v register. Glede na pozen
datum pristopa plačajo članarino za leto 2011
6. Potrditev predloga recenzentov in imenovanje odgovornega nosilca
 Širca je podal informacijo o privolitvah v sodelovanje članov recenzijske skupine
in predlagal dr. Zadnika za odgovornega nosilca recenziranja
 dr. Zadnik je predlog sprejel in IO je soglasno potrdil:
 Sklep 08/3: Odgovorni nosilec nalog recenziranja prispevkov je dr. Branko Zadnik.
 Člane skupine recenzentov in odgovornega nosilca recenziranja se objavi na
spletni strani SOCOLD
 Po potrebi se k sodelovanju pozove še nekatere druge strokovnjake (predloga
prof. Četina in prof. Škrabl)
7. Aktivnosti na IZS v zvezi z varnostjo pregrad
 Dr. Zadnik je IO obvestil o aktivnostih v okviru IZS: Priprava smernic za varnost
velikih pregrad
 Pripravljenost po sodelovanju sta izrazila ga. Ravnikar Turk in g. Širca, ga.
Prnaver pa predvsem v kasnejši, aplikativni fazi.
8. Skupno posvetovanje MAKOLD in SLOCOLD
 Organizirano bo v Makedoniji v aprilu
 S slovenske strani je nosilec aktivnosti Kryžanowski, sodeluje Širca, ostali po
potrebi. Na makedonski strani je nosilec Tančev.
 V najkrajšem času (do 10.12.2010) naj Kryžanowski in Tančev določita naslov
posvetovanja, glavne teme in termin – hitrost je potrebna zaradi obveščanja
članstva z Velikimi pregradami, ki izidejo do 17.12.2010
 Člani SLOCOLD se pozovejo k pripravi prispevkov
 Teži s k temu, da se zbornik prispevkov pripravi pred posvetovanjem
 Predvidena je večja slovenska delegacija različnih profilov (več članov IO in
članov izven IO, častni član g. Koren, itd)
 Posvetovanje šteje kot 13. posvetovanje SLOCOLD
9. Program aktivnosti 2011
 Predstavljen je osnutek plana dela za 2011 (redne naloge)
 Zbor članov (ki po novem statutu zamenjuje skupščino društva), bo predvidoma
18.3.2011 v Kristalni dvorani Slovenskih železnic. Organizator je g. Flis,
predvidena je tudi manjša pogostitev, vendar brez strokovnih ogledov
 Širca je opomnil člane IO na 5. hrvaško konferenco o vodah in razvila se je krajša
diskusija o udeležbi na tovrstnih srečanjih. Sklep je bil, da se informacije o raznih
srečanjih objavi na spletni strani, člani pa pozovejo k rednim obiskom. Sicer se
informacije redno objavljajo v Velikih pregradah.
10. Razno
 Pod to točko ni bilo diskusije
11. Zaključek leta 2010
 Nekateri člani IO in nekateri vabljeni bolj aktivni člani izven IO so se udeležili
priložnostnega kosila ob zaključku leta v gostilni Jurman.


Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD

