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12. seje Izvršnega odbora SLOCOLD 

 
Ljubljana, Hajdrihova 4, 13. december 2011, 13:10 do 14:45 

 
 

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

o Prisotni: Širca, Flis, Zadnik, Prnaver, Ravnikar 
o Odsotni: Kryžanowski, Zupan, Rejec 

� Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo, v točko 3 Poročilo o aktivnostih se uvrsti 
informacija dr. Zadnika o pripravi Smernice za varnost velikih pregrad (za IZS). 

� IO je sklepčen, prisotnih je 5 članov 
 

2. Potrditev zapisnika 9. seje IO 
� Na zapisnik 11. seje IO člani IO niso imeli pripomb. 

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

� Nerealiziran Sklep 04/4 – materiali Kryžanowskega za knjižnico. Čas bi že bil, da 
se po dveh letih pozivov to razreši. Rok: junij 2012 

� Realizirana ekskurzija na Hrvaško – 32 članov (zapis je objavljen v Velikih 
pregradah 2011 – 2/3 

� Realizirano prijateljsko srečanje s CROCOLD (poroča Širca, ni posebnih 
dogovorov, saj CROCOLD nima posebnih aktivnosti izven ICOLD) 

� Udeležba v Skopju in zelo uspešen Simpozij (poslane bodo pisne zahvale 
podpornikom in članom častnega odbora, realizira Širca). Zapis objavljen v Velikih 
pregradah. 

� Zadnik predstavil »Tehnično smernico za varnost pregrad«, ki jo je pripravil sam 
o Širca je bil recenzent in predlaga, da smernico podpre SLOCOLD kot 

organizacija 
o IO se s predlogom ne strinja, ker SLOCOLD ni dovolj vključen 
o IO sprejme sklep: 

� Sklep 12/1: Tehnično smernico pregleda še Mojca Ravnikar. V primeru, da nima 
bistvenih pripomb, pri izdaji smernice sodeluje tudi SLOCOLD. 

 
4. Pregled seznama aktivnih individualnih članov 

� Poročilo je v Kvaternikovem imenu podal Širca 
� Predlog za izključitev je razdeljen na tiste člane, ki se izključijo takoj in tiste, pri 

katerih se stanje še enkrat preveri (gre za tiste, ki so kdaj bili aktivni ali zaposlene 
v podpornih članih ali poslovno pomembnejše člane) 

� Člani OI so se v diskusiji strinjali s takšnim predlogom in po poimenskem pregledu 
sprejeli naslednji sklep: 

� Sklep 12/2: Zaradi najmanj 4 leta neplačane članarine se takoj izključi 12 članov: 
Belc, Čuš, Ferjan, Frančič, Frančiška in Božidar Kostič, Leskovec, Miklavčič, 
Schrott, Starec, Vončina, Vošnjak. Pred izključitvijo se ustno ali pisno preveri 
stanje za 12 članov: Beguš (Širca), Blažej (Širca), Godec (Širca), Kompare 
(Širca), Plantev (Širca), Rejc-Saje (Širca), Rijavec (dopis Širca), Stojič (Širca), 
Šušteršič (Kvaternik), Vicentić (Širca), Zakrajšek (Širca), Zupan (Širca). Stanje se 
razjasni do naslednje seje IO. 

 
5. Pregled seznama podpornih članov 

� Poročilo o finančnih prispevkih v obdobju 2001 - 2011 je v Kvaternikovem imenu 
podal Širca. 



� IO je pregledal celoten seznam 23 podpornih članov in sprejel naslednji sklep: 
� Sklep 12/3: Zaradi ukinitve firm se ne vodi več evidenca za GIZ Gradis in Gradis 

TEO. Izključi se tudi MOP-ARSO (seizmologija) in se skuša najti drugi način 
sodelovanja ARSO (zadolženi Kryžanowski, Ravnikar, Širca v okviru VODPREG, 
rok konec 2012). Zaradi 3 leta neplačane članarine je predlagana tudi izključitev 
GEATEH (preverita Kryžanowski in Širca), IRMA (preveri Kvaternik) ter Jankovič 
(preveri Širca). Rok za preveritev je do naslednje seje IO. 

 
� Sklep 12/4: Občasnim neplačnikom status miruje. To pomeni, da se jih o 

aktivnostih SLOCOLD obvešča selektivno in v letu po neplačani članarini niso 
navedeni kot podporniki na domači strani SLOCOLD. Konec leta 2011 (torej za 
leto 2012) so mirujoča članstva 9 podpornih članov: Primorje, GEOT, 
Geoinženiring (preveri Širca), Gradbeništvo Jankovič (preveri Širca), IRGO 
(preveri Širca), NEK (preveri Širca), ECONO (preveri Širca), Mikro Medica 
(preveri Prnaver), Rafael (preveri Flis). Rok za preveritve je do naslednje seje IO. 

 
6. Organizacija Kongresa o vodah (namesto 14. posvetovanja SLOCOLD) 

� Ravnikarjeva poroča o pripravah na Kongres, ki jih vodi FGG. 
� SLOCOLD sodeluje s 3 prispevki: o energetiki (vodi Kryžanowski), o varnosti 

pregrad (vodi Ravnikar) in o psihološkem vidiku varnosti (Humar & Polič). 
� Kongres bo 22. marca 2012 v Ljubljani 

 
7. Predlog programa aktivnosti za leto 2012 – prva diskusija 

� Predstavljen in sprejet je prvi osnutek programa aktivnosti 
� Velja vse napisano, edino zadnja seja v letu je 13.12.2012 

 
8. Priprava na 20-letnico SLOCOLD 

� Širca opozori, da v letu 2013 SLOCOLD praznuje 20-letnico obstoja 
� Za obeležitev predlaga posvetovanje, na katerem bi vsak od podpornih članov 

predstavil bodisi svojo dejavnost v zvezi s pregradami v tem obdobju, bodisi 
katerega od svojih dosežkov na tem področju 

� Ravnikarjeva predlaga mednarodno posvetovanje 
� Zadnik predlaga pripravo posebne številke Gradbenega vestnika 
� Pozivajo se vsi člani IO in pozvani bodo tudi vsi člani SLOCOLD, da dajo predloge 
� Rok za predloge bo do sredine leta 2012 

 
9. Knjiga Velike pregrade v Sloveniji (Pregrade v Sloveniji) 

� Ni bilo diskusije 
 

10. Razno 
� Ni bilo diskusije 

 
11. Zaključek leta 2011 

� Člani IO so se udeležili delovnega kosila in si izmenjali novoletna voščila. 
 
 
 
 
 
 

 
Andrej Širca 

Predsednik SLOCOLD 


