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Zapisnik  
 

9. seje Izvršnega odbora SLOCOLD 

 
Ljubljana, Hajdrihova 4, 15. februar 2011, 15:13 do 16:20 

 
 

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
� Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5); 

o Prisotni IO: Širca, Ravnikar Turk, Kryžanowski, Kvaternik, Flis 
o Opravičili: Zadnik, Prnaver 

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

2. Potrditev zapisnika 8. seje IO 
� Na zapisnik 8. seje IO člani IO niso imeli pripomb. 

 
3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej in ostalih aktivnosti IO (Širca) 

� Sklep 07/1 – Realizacija povabila občinam (3 odgovori) 
o Žirovnica in Nova Gorica sta se zahvalili 
o Ajdovščina je ugotovila, da nima ničesar z Vogrščkom 

� Stanje pobude za spremembo zakonodaje (informacija Širca) 
o Pobuda uvrščena v interni plan MOP 
o O stanju na MOP neuradno obvestil Uroš Nučič (član SLOCOLD) 
o Širca dopolnil pobudo z osnutkom poročila ICOLD Committee on Dam safety 
o Kryžanowski opozoril na predlog klasifikacije zahtevnih objektov, kjer nastopajo 

tudi pregrade (kriterij za zahtevnost višina > 10 m in krona, daljša od 50 m) 
o Stališče IO je, da bi morale biti tudi nižje in manjše pregrade zahtevni objekti, 

ker se sicer gradijo številni vodarski objekti brez gradbenih dovoljenj in brez 
ustrezne dokumentacije, predvsem geomehanskih poročil 

o Rok za pripombe je potekel, zato Flis in Kryžanowski poskusita naknadno 
sporočiti stališče IZS  – rok takoj oz. četrtek 17.2.2011 

� Novi datumi sej IO (potrebna sprememba) 
o Predlagani termini sej IO SLOCOLD niso več izvedljivi zaradi zasedenosti 

predsednika in termina in prostora na IBE 
o Širca pripravi nov terminski plan sej za leto 2011 do naslednje seje IO 

� Ni realizirano naročilo nalepk za kartne komplete (reprezentanca). Širca skuša izvesti 
do Zbora članov, kjer se bodo kompleti razdelili med člane 

� V dogovoru z IBE je načrtovana tudi postavitev manjše table »SLOCOLD« na sedežu 
društva (realizira Širca) 

� Materiali za knjigo na GEATEHu – Kryžanowski ponovno poskusi pridobiti materiale za 
knjigo Velike pregrade, ki so skopirani na Geatehu. Rok: do Zbora članov 

� Širca ugotovil napaki v zapisnikih 2. in 3. seje IO: Na obeh manjka omemba Mojce 
Ravnikar Turk; na 2. seji je bila prisotna, na 3. pa se je opravičila. 
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4. Program dela 2011 (osnutek Širca) 

� Poudarki programa so: 
o Posvetovanje v Makedoniji z obveznim zbornikom 
o Nadaljevanje aktivnosti na zakonodaji 
o Knjiga Velike pregrade 
o Priprave na kongres ICOLD 2012 
o Ekskurzija na Hrvaško, predlog termina 13. – 15. oktober (četrtek – sobota). Ali 

se vključi tudi turistični del (sobota), se odloči na Zboru članov 
 

5. Finančni plan 2011 (osnutek Kvaternik in Širca) 
� Kvaternik in Širca sta predstavila predlog finančnega plana 

o Ni bistvenih sprememb v postavkah glede na leto 2010 
o Leto 2010 je bilo z vidika vplačil članarin normalno, zato je možno običajno 

planiranje dela za 2011 
 

6. Priprava skupščine (informacija Flis) 
� Zbor članov bo v petek, 18.3.2011 ob 9:00 v Kristalni dvorani SŽ, vhod iz Pražakove, 

parkiranje garažna hiša Kompas Hotela (Austrotel) 
� Zagotovljena je oprema in manjša (stoječa) pogostitev 
� Kompenzacija s strani SLOCOLD je priprava prispevka na temo tehničnih rešitev v 

zvezi z železnico na Spodnji Savi za glasilo Moja proga 
� O prispevku se dogovorijo Širca, Kvaternik, Ravnikar Turk, Vukadin, morda Leskovar – 

skratka člani, ki na projektu sodelujejo 
 
7. Priprava posvetovanja v Makedoniji (poroča Kryžanowski) 

� Dogovori s Tančevom so v teku, čakalo se je odločitev IO SLOCOLD: 
o Predlog termina s strani SLOCOLD je četrtek 12. in petek 13. maj 2011; en dan 

za posvetovanje in en dan za oglede in strokovna/poslovna srečanja 
o Prispevki iz Slovenije so: Kryžanowski, Planinc (FGG), Turk (FGG), Brinšek, 

Bleiziffer (CRO), eventualno Širca (predstavitev sp. Save) 
o Udeležbo bo kril vsakdo sam, SLOCOLD za to nima predvidenih sredstev 
o Izdaja zbornika je obvezna in se o tem dogovori z Makedonci. Poleg 

Kryžanowskega sodelujejo Širca, Sedej, Ravnikar Turk 
o Jeziki zbornika so makedonski, slovenski in angleški. Avtorjem se priporoči 

angleščina zaradi mednarodnega značaja srečanja 
 

8. Vloga za sprejem v članstvo (Leskovar) 
� Sklep 09/1: Na podlagi priporočil Ravnikar Turkove, Kvaternika, predloženih referenc in 

pristopnice je v članstvo soglasno sprejet g. Iztok Leskovar (IRMA). Širca obvesti 
novega člana, Kvaternik vnese v evidenco članstva, oboje v roku do konca februarja. 

 
9. Obisk iz Nepala (g. Manik Lama, poroča Širca) 

� Širca predstavil interes g. Manika Lame, člana nepalskega COLD, za obisk v Sloveniji 
� Namen obiska v začetku aprila bi bili poslovni stiki s proizvajalci opreme, financerji ter 

ogled objektov v Sloveniji 
� Širca je že pozval člane in nekatere nečlane SLOCOLD k sodelovanju pri sprejemu 

gosta, vendar interesa ni (razen zaenkrat Turboinštituta) 
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� Širca poskusi organizirati tudi krajši sestanek na IBE: gost bo lahko predstavil svoje 
projekte, ob ustrezni predpripravi (posredovanih podatkih) lahko SLOCOLD povabi 
posamezne zainteresirane. Če predpriprave ni, se v teku predstavitve odloči, kam gosta 
usmeriti 

� Sklep 09/2: Širca pripravi uradno vabilo SLOCOLD, v katerem navede okvir obiska in g. 
Lami posreduje kontakte v Sloveniji. 

 
10. Razno 

� Širca predstavil poziv ICOLD za posredovanje naslovov za dostavo literature 
� Stališče IO je, da gre za komercialno dejavnost, ki hkrati zmanjšuje vlogo SLOCOLD 
� ICOLD že ima bazo članstva SLOCOLD iz leta 2007 (?) 
� Sklep 09/3: V odgovoru ICOLD se opozori na bazo članstva SLOCOLD ter eventualno 

navede nekatere nekomercialne kontakte: CTK, univerzi v Ljubljani in Mariboru, IZS, itd. 
Odgovor pripravi Širca. Širca s tem ni zadovoljen. 

 
 
 
 
 
 
 

Andrej Širca 
Predsednik SLOCOLD 

 


