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10. seje Izvršnega odbora SLOCOLD 

 
Ljubljana, Hajdrihova 4, 21. junij 2011, 15:16 do 16:20 

 
 

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

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

� Dodatnih predlogov za obravnavo ni bilo, dnevni red pa se na začetku dopolni z 
dvema formalnima točkama: Preveritev sklepčnosti in Sprejem zapisnika prejšnje 
seje. Ostale točke iz Vabila na sejo se ustrezno preštevilčijo. 

 
2. Potrditev zapisnika 9. seje IO 

� Na zapisnik 9. seje IO člani IO niso imeli pripomb. 
 

3. Posvetovanje v Makedoniji 
� Širca je predstavil razvoj dogovorov z MACOLD in zadnjo odločitev, da se 

posvetovanje izvede v novembru 2011.  
� Predlog termina s strani SLOCOLD je 17. in 18. november (četrtek – petek). 
� Opomba Širca: iz Makedonije je dan po seji, 22.6.2011, prišel predlog za termin 

24. in 25. november. Bomo sprejeli. 
� Širca pozval, da se organizira solidna delegacija v obsegu vsaj dveh avtomobilov, 

Kvaternik predlaga letalski prevoz. 
 
4. Ekskurzija na Hrvaško  

� Pridobljeno je soglasje in podpora HEP za ogled objektov Lešče, Sklope in Velebit 
� Angažira se turistično agencijo za izvedbo programa, vendar ne Kompas. 

Zadolženi so Širca, Kvaternik, Rodič 
� Termin ekskurzije je 13.-15.10.2011 
� Predprijavljenih je 35 članov 

 
5. Poročilo o aktivnostih na AM v Luzernu 

� Prisotni so bili Širca, Kryžanowski, Humar 
� Širca opisal dejavnosti sodelujočih članov SLOCOLD in splošni potek AM, 

podrobnosti bodo v poročilih v Velikih pregradah 
� Zaradi seznanitve z vsebino dela EU kluba in možnosti večjega vključevanja v 

delo Širca posreduje članom IO zapisnik EU kluba 
� Sklep 10/1: Za sodelovanje v Task Force for Dam Safety Guidelines se na 

naslednji seji IO določi način sodelovanja Slovenije in odgovorna oseba 
SLOCOLD. 

 
6. Priprava na kongres v Kyotu 

� Do roka 5.6.2011 so prispeli 3 predlogi za članke, napovedan pa je še četrti 
� Zadnik in Širca organizirata recenziranje, načeloma so vsi recenzenti pripravljeni 

na sodelovanje konec julija in začetek avgusta, kar pomeni z zamikom najmanj 14 
dni glede na predvidene roke. Avtorji morajo upoštevati, da rok za oddajo ICOLD 
ostaja 5. september 2011, torej morajo članki biti zaključeni do konca avgusta. 

� Porazdelitev prispevkov po kongresnih vprašanjih je ustrezna in je v okviru kvote 
slovenskih prispevkov 

� Po diskusiji je IO sprejel sklep: 



� Sklep 10/2: Zaradi velikega števila prispevkov jih je potrebno rangirati, kar 
izvedejo recenzenti z ovrednotenjem 1) izvirnosti, 2) ustreznosti vsebine v okviru 
postavljenega vprašanja in 3) primernosti teme za objavo v svetovnem merilu. 
Zadnik in Širca pripravita ustrezni vprašalnik. 

 
7. Vloga za sprejem v članstvo  

� V obdobju od zadnje seje so prispele 4 vloge za individualno članstvo v 
SLOCOLD, ki jih je IO obravnaval in soglasno sprejel: 

� Sklep 10/3: Na podlagi pristopnice ter priporočil Iztoka Močnika in Branka Zadnika 
je v članstvo sprejet Tone Prešeren. Na podlagi pristopnice ter priporočil Iztoka 
Močnika in Veljka Flisa je v članstvo sprejeta Mojca Černe. Na podlagi pristopnice 
ter priporočila Andreja Širce je v članstvo sprejet Davor Rozman. Na podlagi 
pristopnice ter priporočila Andreja Širce je v članstvo sprejet Tomaž Balut. Širca 
obvesti nove člane (in pozove k plačilu članarine), Kvaternik jih vnese v evidenco 
članstva, oboje v roku do konca junija.  

 
8. Finančno stanje 

� Kvaternik poroča o dosedanji realizaciji plačil podpornih članov 
� Več podpornih članov je že sporočilo, da zaradi finančne situacije ne morejo 

poravnati članarine. 
� Realiziranega je cca 50% plana oz. lanskega prihodka, to je cca 6000 Euro 
� Ga. Prnaver poroča, da se s strani DEM in SENG predvideva prispevek v lanski 

višini. 
� Ključni potencialni podporniki so še HSE in NEK (zadolžena Kvaternik in Širca) 
� Pri Rafael s.p. posreduje Flis 
� Pri Jankovič s.p. zadolžena Širca in Kvaternik (ko dobita podatke o vplačilih za 

leto 2010 
� FGG se je za leto 2010 vključila z vplačilom v letu 2011 (vprašljivo) 
� Širca nadaljuje z aktivnostmi v zvezi s pridružitvijo Litostroja 
� Kvaternik tudi poročal, da zaradi zgodnejše objave razpisa nismo uspeli pridobiti 

sredstev za sofinanciranje mednarodne članarine v ICOLD 
 
9. Razno 

� Pod to točko ni bilo diskusije 
 
 
 
 
 
 

 
Andrej Širca 

Predsednik SLOCOLD 


