
Zapisnik  
 

14. seje Izvršnega odbora SLOCOLD 

 
Ljubljana, Hajdrihova 4, 10. april 2012, 14:20 do 15:10 

 
 

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

o Prisotni: Širca, Ravnikar Turk, Zadnik, Kryžanowski, Kvaternik 
o Odsotni: Flis, Rejec, Prnaver, Zupan 
o Prisoten je tudi predsednik NO Koselj 

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

 
2. Potrditev zapisnika 13. seje IO 

� Na osnutek zapisnika 13. seje IO je Kryžanowski podal pripombo, ki se upošteva 
v končnem zapisniku: 

o Sklep 13/2: GEATEH ostaja podporni član SLOCOLD v mirovanju, Stojič 
bo plačal individualno članarino za 3 leta (2009, 2010, 2011). 

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

� Sklep 04/4 – materiali Kryžanowskega za knjižnico; realizacija je predvidena do 
junija 2012 

� Sklep 13/3 – ni izvedeno zaradi zasedenosti Širce in Sedeja. Novi rok: maj 2012 
� Sklep 13/4 – izpolnjeno 10.4.2012 
� Sklep 13/7 – ni bilo aktivnosti 

 
4. Poročilo o Smernicah IZS (poroča Zadnik) ter nadaljnje aktivnosti v zvezi z novo 

vlado (ponovna pobuda, predstavi Širca) 
� Dokument je zaključen, predvidoma bo zaradi pomanjkanja sredstev IZS izdan le 

v elektronski obliki in objavljen na spletu (Zadnik) 
� Po izdaji Smernice in Zbornika kongresa o vodah ter deklaracije Kongresa se 

ponovi pobuda za ureditev zakonodaje na MKO, oziroma drugo pristojno 
ministrstvo. Predvidoma že pred poletjem, najkasneje pa jeseni. 

 
5. Priprave na 20-letnico SLOCOLD (vsi aktivno) 

� V izdelavi je začasni logo SLOCOLD (Sedej, Širca) 
� O plakatu se še razmišlja zaradi stroškov (oblikovanja) 
� Program, ki ga je predstavil Širca kot sintezo predlogov članov IO, je sprejet kot 

delovni program za aktivnosti v letu 2012 
� Nosilci posameznih točk programa so: 

o Generalno (koordinator): Širca 
o Mednarodni simpozij: Ravnikar Turk 
o Posebna izdaja Gradbenega vestnika: Zadnik 
o Predstavitev društva v medijih: Vsak od članov IO zagotovi vsaj en 

poljudni prispevek (članki za Simpozij in Gradbeni vestnik so iz tega 
izključeni) 

� Mednarodni simpozij bi bil 12. ali 19. aprila. Naknadno je ugotovljeno (Širca), da je 
12.4. že zaseden z 9. simpozijem EU kluba ICOLD v Benetkah 

� Kryžanowski predlaga povabilo katerega od vidnejših članov ICOLD ter poudarek 
simpozija na zgodovini slovenskega gradbeništva 

� Zadnik se strinja z obravnavo zgodovinskih tem, Širca pa predlaga, da se ta vidik 
obravnava v uvodnem delu simpozija, v osrednjem pa aktualne teme 



� Ugotavlja se, da bo za vabljene predavatelje potrebno vsaj pokriti stroške bivanja 
� Sklep 14/1: Za organizacijo mednarodnega simpozija (in sočasno 15. 

posvetovanja SLOCOLD) se ustanovi Organizacijski odbor v sestavi Zadnik, 
Ravnikar Turk, Kryžanowski, Širca. Najkasneje do konca maja 2012 se mora 
Organizacijski odbor sestati in določiti okvirne teme simpozija ter predvidene 
predavatelje, da se lahko na AM v Kyotu že izvedejo kontakti s predavatelji. 
Organizacijsko koordinira in vodi aktivnosti Ravnikar Turk, za posamezne 
strokovne teme se določijo odgovorni nosilci v Odboru ali izven. 

 
6. Organizacija Zbora članov, 18. maj 2012 

� Sklep 14/2: Zbor članov bo v četrtek, 17.5.2012 ob 13h na ZAG 
� Gradivo je treba članom poslati najkasneje do 10.5.2012 
� Domača ekskurzija bo 18.5.2012 in sicer v Posotelje. Organizacija skupaj z 

Društvom vodarjev. Program je pripravljen in bo objavljen v Velikih pregradah 
� Širca bo prav tako do 10.5. pripravil predlog organizacije Zbora in nosilce 

aktivnosti (predsedujoči, zapisnikar, itd) 
� Po zboru je predvideno kosilo v gostilni Kmečki hram (ob cca 15h) 
� Prijave za četrtkov zbor in petkovo ekskurzijo zbira Ravnikar Turk 

 
7. Sklepi in zaključek Kongresa o vodah (poroča Kryžanowski) 

� Deklaracija kongresa še ni zaključena, koordinira jo Globevnik 
� Zbornik tudi še ni pripravljen, predvidoma pa bo kmalu, ker je precej prispevkov 

že zbranih 
� SLOCOLD v svojih aktivnostih ne bo čakal na Deklaracijo in Zbornik, ker rok ni 

določen 
 

8. Obravnava končnega plana 2012 (pripravi Kvaternik) 
� Finančni plan je pripravljen v podobnem obsegu kot prejšnja leta. 
� Odstopa navzgor pri postavki »kotizacije«, kjer je predvideno kritje 5 kotizacij po 

za udeležbo na ICOLD kongresu in AM v Kyotu 
� Sklep 14/3: IO SLOCOLD sprejema predlagani finančni plan za leto 2012 v 

obsegu, kot je razviden iz priloge. 
 

9. Kratko obvestilo o pripravah na Kyoto (Širca in Kryžanowski) 
� Udeležencev za Kyoto s kotizacijami je 5 
� Na kongresu so 3 članki, na simpoziju eden, en član pa sodeluje v 2 komitejih 

ICOLD 
� Na simpoziju imamo oral presentation (Širca) 
� Širca je podal informacijo o telefonskem klicu Adama Nombre, ki je lobiral za 

svojo izvolitev za predsednika ICOLD 
 

10. Jesenska ekskurzija 
� Ni še določena smer, niti ni bilo veliko aktivnosti za organizacijo 
� Dokončna destinacija se določi na Zboru članov 
� Ekskurzija se izvede glede na razpoložljivost denarnih sredstev, kar se ugotovi po 

odzivu podpornih članov pred poletjem 
 
 

11. Razno 
� Ni bilo diskusije 

 
 

Andrej Širca 
Predsednik SLOCOLD 


