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13. seje Izvršnega odbora SLOCOLD 

 
Ljubljana, Hajdrihova 4, 14. februar 2012, 14:15 do 15:30 

 
 

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

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

� Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo 
� IO je sklepčen, prisotnih je 5 članov 

 
2. Potrditev zapisnika 12. seje IO 

� Na osnutek zapisnika 12. seje IO je dr. Zadnik podal pripombi, ki sta upoštevani v 
končnem zapisniku: 

o V sklepu 12/1 se stavek zaključi z »pri izdaji smernice sodeluje tudi 
SLOCOLD«. 

o Pod točko 8 se doda »Zadnik predlaga pripravo posebne številke 
Gradbenega vestnika 

 
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 

� Sklep 12/1 – Smernica za varnost pregrad (Zadnik) – Ravnikar Turkova in Širca 
sta kot recenzenta priporočila širšo obravnavo smernice. IZS je smernico dala v 
javno obravnavo do 17.2.2012. SLOCOLD je pozval tako individualne kot 
podporne člane, da prispevajo pripombe, prav tako je IZS opozorila vse svoje 
člane. Mnenja že prihajajo. V takšnih pogojih, ko je zagotovljena najširša 
obravnava med članstvom SLOCOLD, je IO SLOCOLD sprejel: 

� Sklep 13/1: Če avtor Zadnik s tem soglaša, ima lahko Smernica poleg logotipa 
IZS tudi logotip SLOCOLD. 

� Sklep 12/2 – Individualni člani – spremembe so realizirane, razen za člane Čuš, 
Godec, Rejc-Saje, Rijavec, Šušteršič. Njih je potrebno še preveriti. 

� Sklep 12/3 – Podporni člani – Po pogovoru Širca – Stojič se po izrecni izjavi 
Stojiča izključi GEATEH kot podporni član. IRMA in Jankovič s.p. takšne izjave 
nista podala in jima članstvo zaenkrat miruje. IO SLOCOLD sprejema:  

� Sklep 13/2: Na zahtevo direktorja Zorana Stojiča se GEATEH briše iz podpornega 
članstva SLOCOLD. 

� Sklep 12/4 – status mirujočih podpornih članov – Preveritve podpornih članov so 
bile opravljene, za nekatere še tečejo. V zvezi s tem je končni sklep, ki velja v 
prihodnje na splošno: 

� Sklep 13/3: Podporni člani, ki so za leto 2011 (oziroma preteklo leto) poravnali 
članarino, v letu 2012 (oziroma tekočem letu) nastopajo na spletni strani 
SLOCOLD z logotipom in se jih obvešča in navaja pri vseh aktivnostih SLOCOLD. 
Podporni člani z mirujočim statusom se navedejo na posebnem mestu in brez 
logotipa, obvešča pa se jih selektivno. 

 
4. 20. Zbor članov 2012 – določitev termina in lokacije 

� Interpretacija 5. in 7. alineje 26. člena Zakona o društvih je, da Zbor članov lahko 
letno računovodsko poročilo potrdi naknadno in ga je tako mogoče vložiti pred 
Zborom članov. Mora pa biti o finančnem in materialnem poslovanju opravljen 
notranji nadzor in to pred oddajo poročila. Zato IO sprejema: 



� Sklep 13/4: Nadzorni odbor mora pregledati poslovanje pred oddajo letnega 
računovodskega poročila, torej najkasneje do konca marca vsakega leta za 
predhodno leto. 

� Zbor članov bo predvidoma organiziran 11. maja 2012 in imamo več predlogov, ki 
vključujejo izvedbo Zbora v Ljubljani in nato strokovni ogled s kosilom na: 

o HE Zlatoličje 
o Manj znane pregrade na Sotli ali Notranjskem 

� Prioriteto ima lokacija DEM, ki se jo preveri z go. Prnaver (Širca) 
 

5. Predlog programa aktivnosti za leto 2012 
� Širca na kratko predstavi program dela in terminski plan 
� Kvaternik podaja mnenje, da manjkajo aktivnosti za knjigo Velike pregrade. Širca 

pojasni, da tečejo v okviru projekta VODPREG 
� Ostalih pripomb ni, nekatere posebne aktivnosti so obravnavane v samostojnih 

točkah v nadaljevanju 
� Letni koledar aktivnosti se sprejme z edinim popravkom, da bo 14. seja IO 

SLOCOLD 10. aprila namesto 17. maja 2012. 
 

6. Predlog finančnega plana za leto 2012  
� Finančni plan je pripravljen v podobnem obsegu kot prejšnja leta. 
� Odstopa navzgor pri postavki »kotizacije«, kjer je predvideno kritje 5 kotizacij po 

1100 EUR za udeležbo na ICOLD kongresu in AM v Kyotu: Širca (predsednik in 
prispevek na simpoziju). Kryžanowski, Žvanut in Smolar-Žvanut (kongresni 
prispevki, Kryžanowski tudi član komiteja ICOLD) ter Humar (članica dveh 
komitejev ICOLD). 

� Po krajši diskusiji je tudi sprejet: 
� Sklep 13/5: Individualna članarina za leto 2012 znaša 25 EUR. 
� Sklep 13/6: Blagajnik dokončno elaborira Finančni plan 2012 in ga najkasneje do 

31.3.2012 dostavi predsedniku. 
 

7. Organizacija Kongresa o vodah (namesto 14. posvetovanja SLOCOLD) 
� Kongres bo 22. marca 2012 v Ljubljani 
� SLOCOLD sodeluje s 3 prispevki: o energetiki (vodi Kryžanowski), o varnosti 

pregrad (vodi Ravnikar) in o varnosti zadrževalnikov (Humar & Brilly) 
� Pripravljena bo končna deklaracija/memorandum, kjer sodeluje tudi SLOCOLD 
� Vsi člani bodo pozvani k udeležbi, čim bo pripravljeno elektronsko vabilo 
� Glavni organizator je FGG v okviru »Desetletja voda« 

 
8. Ekskurzija 2012 – diskusija o dveh osnovnih variantah 

� Širca predstavil v grobem dve osnovni varianti: 
o Romunija (severna ali južna opcija), najmanj 900 km vožnje v eno smer 
o Avstrija z opcijami: 

• Ena od ČHE v gradnji (centralni del) 
• HE z nizkimi padci na Muri ali Dravi, dodatno pregrada Golica 

� Od prisotnih članov IO se dva člana nagibata k Romuniji, eden je za Avstrijo, eden 
vzdržan in predsednik neodločen, zato se sprejme: 

� Sklep 13/7: Za severno varianto Romunije se pridobi okvirno ponudbo turističnih 
agencij (izvedba Širca – Rodič). Za Avstrijo se pripravi vsaj eno konkretno 
izvedljivo varianto (izvedba Kvaternik – Širca). IO se nato na podlagi elektronske 
komunikacije opredeli do ene izmed variant, ki se predstavi članstvu na Zboru. 
Možno je tudi glasovanje na Zboru. Obe varianti morata vsebovati čim manj ali nič 
turizma, ker gre za strokovni dogodek. 

 
9. Priprava na 20-letnico SLOCOLD v letu 2013 



� Idej za obeležitev jubileja je veliko, treba jih je materializirati in obdelati. Z delom 
se prične takoj. 

� Ožji krog IO v sestavi Zadnik, Kryžanowski, Ravnikar Turk in Širca do 15. marca 
2012 pripravi okvirni program aktivnosti (posebna številka Gradbenega vestnika, 
mednarodno posvetovanje, …) in ga predstavi še ostalim članom IO, ki ga 
sooblikujejo 

� Program aktivnosti se predstavi tudi širšemu članstvu in da na diskusijo na Zboru 
članov. 

 
10. Razno 

� Ni bilo diskusije 
 
 
 
 
 
 

 
Andrej Širca 

Predsednik SLOCOLD 


