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1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5);
o Prisotni: Širca, Kvaternik, Flis, Zadnik, Prnaver, Ravnikar, Kryžanowski
o Odsotni: Zupan, Rejec
 Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo, v točko Razno se uvrsti sprejem novega
individualnega člana, za katerega je pristopnica prispela na dan seje IO.
2. Potrditev zapisnika 9. seje IO
 Na zapisnik 10. seje IO člani IO niso imeli pripomb.
3. Ekskurzija na Hrvaško
 Organizacija poteka normalno, prijavljenih 33
 Vedrič organizira oglede, Širca srečanje s CROCOLD (Rupčič, Pavlin)
 Ponovno naj se razmisli, ali ne bi bil štart pred IBE, zaradi parkiranja
 Zaproša se udeležence, da prispevajo reprezentančna darila za gostitelje
4. Posvetovanje v Makedoniji
 Organizacijo peljejo predvsem Makedonci, Slovenija mora zagotoviti čim boljšo
udeležbo
 Predvideno: s FGG 4 udeleženci, iz IBE 4, ZAG Žvanut in SEL Brinšek. Poziva se
še k večji udeležbi. Kandidat je tudi Zadnik.
 Prevoz avtomobili in morda letalo, odvisno od posameznikov in dogovorov
 Zbornik bo izšel pred srečanjem, ni še končnega dogovora, kdo ga bo uredil.
Načeloma prevzemajo delo Makedonci
 Kryžanowski predlaga, da se zbornik izda v obliki Acta Hydrotechnica. Eventualni
dogovori se izpeljejo v krogu Tančev – Širca - Kryžanowski
5. Priprava na kongres v Kyotu
 Do roka 5.9.2011 sta bila na ICOLD oddana 2 članka, tretji je v delu s končnim
rokom 20.10. Četrti kandidat je odstopil od priprave.
 Vsi članki so bili recenzirani s strani treh recenzentov. Končni pregled je zaradi
odsotnosti recenzentov ter dopustnega časa opravil samo Širca.
 Poslan je bil tudi en abstract za simpozij (Širca), ki je sprejet
6. Mednarodne aktivnosti SLOCOLD
 Komiteji ICOLD:
o Humar deluje v Comm on Dam Safety. Imajo redna srečanja po Evropi,
naslednje bo v Dresdenu. Če se bo Humarjeva udeležila, ji SLOCOLD
krije del stroškov (pot).
o Humar je tudi članica Comm on Register of Dams and Documentation, ki
se mu izteka mandat, vendar bo obnovljen
o Kryžanowski je še vedno v Comm on Dams and Hydropower, pripravlja se
končno poročilo
o O Stojiču v Comm on Environment ni podatkov o stanju
 EU klub ICOLD, Working Groups:
o Legislation: Zaključil delo, član je bil Kryžanowski, naj bi se redno
posodabljalo

Safety of existing dams: Članica Ravnikar Turk, komite ima probleme
zaradi pomanjkanja časa vodje
o Pobuda za Task force on EU Guidelines. Kryžanowski v Luzerni izrazil
interes za sodelovanje Slovenije, vključil bi se Zadnik, ki se odloči na
podlagi razvoja projekta Smernic, ki poteka v okviru IZS
o Širca neformalno sodeloval v zaključnem delu skupine Public safety
around dams (nesreča Blanca), prispevek je pripravil tudi HESS. Sedaj je
začel delo tudi ICOLD komite s podobnim imenom, potencialni
zaintersirani je morda Slokar (MORS).
Projekt VODPREG: Širca, Ravnikar in Kryžanowski poročajo o razvoju projekta
VODPREG (rizične pregrade) za naročnika MORS. Potencialno veliko vsebin za
delo SLOCOLD v mednarodnem merilu.
o



7. Finančno stanje
 Kvaternik poroča o dosedanji realizaciji plačil podpornih članov
 Stanje je glede na krizo ugodno, poraba na večini postavk pod planom
 Razvila se je diskusija o neplačevanju članarin in sprejet sklep:
 Sklep 11/1: Do naslednje seje se pripravi 10-letni seznam plačil podpornih članov,
na podlagi katerega se bo odločalo o izključitvah (zadolžen Kvaternik). Do istega
roka se pripravi tudi seznam individualnih članov, ki naj bi se jih izključilo
(zadolžena Širca in Kvaternik). Podporni člani, ki ne plačajo članarine za tekoče
leto, v naslednjem letu niso navedeni v gradivih (internet, publikacije) kot
podporniki.

8. Razno
 Sklep 11/2: Na podlagi pristopnice ter priporočila Andreja Kryžanowskega je v
članstvo sprejet Simon Schnabl. Širca obvesti novega člana (in pozove k plačilu
članarine), Kvaternik ga vnese v evidenco članstva, oboje v roku 14 dni. Lahko se
udeleži ekskurzije po članski ceni.
 Za internetno stran je bilo predstavljeno poročilo Sedeja
 Za Velike pregrade je Širca predstavil stanje – slabo branost. Ukrepi so
elektronska izdaja, barvna papirnata izdaja za upokojene člane, itd. Diskusija na
naslednjih sejah.
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