Zapisnik
15. seje Izvršnega odbora SLOCOLD
Ljubljana, Hajdrihova 4, 29. november 2012, 14:10 do 15:40
1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 Sklepčnost: minimalno 5 članov (1p+3pp+5č);
o Prisotni: Širca, Ravnikar, Zadnik, Kryžanowski, Kvaternik, Prnaver, Flis
o Odsotni: Rejec, Zupan
 Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo
 IO je sklepčen, prisotnih je 7 članov
2. Potrditev zapisnika 14. seje IO
 Na osnutek zapisnika 14. seje IO prisotni niso imeli pripomb in je zato potrjen.
3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej
 Sklep 04/4 – materiali Kryžanowskega za knjižnico; realizacija je predvidena do
junija 2012. Ni realizirano. Novi rok je naslednja seja IO, predvidoma 30.1.2013.
 Sklep 13/3 – ravnokar v izvedbi (navedba podpornih članov na internetu)
 Sklep 14/1 – slabo izvajano (aktivnosti Simpozij 20 let SLOCOLD) – je obravnavano v posebni točki dnevnega reda
4. Sprejem 3 novih individualnih članov:
 Aljoša Preskar, Infra – priporočilo Širca
 Jernej Žnidaršič, HESS – priporočilo Unetič
 Tomaž Kastelic, Elektro Primorska – priporočilo Savkovič
 Sklep 15/1: Na podlagi pristopnic so v članstvo sprejeti Aljoša Preskar (priporočilo
Andrej Širca), Jernej Žnidaršič (priporočilo Andrej Unetič) in Tomaž Kastelic
(priporočilo Živan Savkovič). Širca obvesti nove člane, Kvaternik jih vnese v
evidenco članstva, oboje v roku 14 dni od prejema tega zapisnika.
5. Finančno stanje – poroča Kvaternik
 Stanje je ugodno in primerljivo z dvema prejšnjima letoma
 Predvidene realizacije do konca leta je nekaj manj kot 13.000 €
 Širca obvesti, da NEK za leto 2012 ne bo vplačala članarine, v teku je še poskus
na MORS (URSZR je po 19 letih zaradi ZUJF prekinila vplačevanje) in predviden
je še ponovni (tretji) poziv na HSE
6. Določitev individualne članarine za leto 2013
 Individualna članarina za leto 2013 bo predvidoma znašala 25 €.
 Končna odločitev bo sprejeta na naslednji seji IO po oceni stroškov za
mednarodni Simpozij ob 20-letnici SLOCOLD.
 Ideja je, da je članarina dvojna in imajo člani s tem pokrito kotizacijo.
7. Strokovne naloge
 Ustanovitev Študijskega komiteja za Varnost pregrad – Širca pojasni predlog, po
katerem naj bi se ustanovil Študijski komite za varnost pregrad.
 Pripravljenost na sodelovanje v komiteju so do sedaj pisno potrdili Brinšek, Koren,
Rajar, Žvanut.
 V diskusiji so dane pripombe, da bi moral biti program bolj definiran, da je vsebina
predlaganega dela komiteja ena osnovnih nalog SLOCOLD in da komite ne sme
biti izgovor za trošenje denarja

Širca pojasni še enkrat namene komiteja in nato IO sprejme:
Sklep 15/2: IO SLOCOLD potrjuje predlagane naloge Študijskega komiteja za
varnost pregrad in mu podeljuje mandat za dobo 3 let, oziroma do Zbora članov v
letu 2016. Predsednica komiteja je Nina Humar.
 Ekspertiza za MKO – inšpektorat Celje (pregrada Za Travnikom) – Širca poda
informacijo o poteku dela na komercialni nalogi za Inšpektorat MKO v Celju –
ekspertiza o dokumentaciji pregrade Za Travnikom. Zaključena bo v prvi polovici
decembra, člani Širca, Koren, Ravnikar, Kryžanowski, Humar in Zadnik so delali v
korist in za račun SLOCOLD (brez honorarja), vrednost posla je znašala 2500 €.
 VODPREG – Zaključuje se projekt VODPREG, v katerem so imeli člani
SLOCOLD ključno vlogo in ki bo predstavljal ogromno bazo znanja v prihodnjih
letih. Je tudi prva konkretna podlaga za knjigo Velike pregrade.
8. Priprave na 20-letnico SLOCOLD - posvetovanje
 Po sklepu 14/1 je bil pripravljen program (Širca), na katerega ni bilo konkretnih
pripomb, zato je šel v mednarodno javnost kot vabilo
 Udeležbo so z naslovi (vabljenih) prispevkov do sedaj potrdili Ruggeri, Norstedt,
Bednarova, Satrapa in Rudolf Hornich (Avstrija, Deželna vlada Štajerske),
pričakuje se še Makedonce (Tančev), Hrvaške (Jurić ali Rupčič) in morda BiH
(direktno vabilo Širca).
 V splošnem je izpolnjevanje načrta slabo, vendar je še v veljavi sklep prejšnje
seje IO:
 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.
 Po diskusiji je IO sprejel naslednje odločitve:
• Simpozij bo v jesenskem času, predvidoma 16. oktobra 2013
• Lokacija je predvidoma Maribor, zato ga. Prnaver preveri možnosti
• Teme so znane, priključi se jim še slovenske poudarke: zgodovina SLOCOLD,
zgodovina pregrad, podpornih članov in gradbeništva
• V Gradbenem vestniku se objavi 2 – 4 priložnostne prispevke, ki predstavljajo
SLOCOLD ob tem jubileju. Dr. Zadnik bo pripravil prvega, o zgodovini
SLOCOLD. To aktivnost koordinira Zadnik.
• Vabljeni predavatelji za Simpozij le izjemoma dobijo podporo v obliki kritja
hotelskih stroškov
• Verjetno bo potrebno pridobiti dodatna sponzorska sredstva
• Do konca januarja je potrebno (po vrsti):
i. Potrditi pokrovitelje (3 ministre) – izvedba Širca
ii. Potrditi častni odbor (direktorji) – izvedba Ravnikar
iii. Potrditi lokacijo – izvedba Prnaver, Širca, Zadnik, Ravnikar
iv. Oceniti okvirne stroške in prilagoditi temu program – Širca, Zadnik
v. Pripraviti končni letak za »First Call« - Širca, Zadnik, Kryžanowski,
Ravnikar
vi. Dodati poudarek, da bo simpozij potekal v angleškem jeziku - Širca
vii. Obvestiti članstvo - Širca
viii. Obvestiti slovensko javnost in pričeti z zbiranjem povzetkov – vsi
sodelujoči



9. Program dela za leto 2013
 Širca je predstavil okvirni predlog programa dela
 Končni predlog bo podan na naslednji seji IO v januarju 2013 in bo vseboval tudi
finančno prognozo (pripravi Kvaternik)
 Bistveni poudarki so zgodnja organizacija volilnega Zbora članov (8. marec),
udeležba velike delegacije na simpoziju EU kluba v Benetkah (sredina aprila),
težišče domačega dela na mednarodnem simpoziju (16. oktober), pripravi več
poljudnih prispevkov (predvidoma 3) in začetku dela na knjigi Velike pregrade.
 Ne bo mednarodne ekskurzije.
 Zaenkrat nimamo prispevka za AM v Seattlu, rok za abstracte pa je zamujen. Rok
za članke je približno konec januarja.
10. ICOLD elektronski slovar
 Makedonija je podala predlog za izvedbo elektronskega Slovarja velikih pregrad
 Ta je v skladu z ICOLD »multilingualno usmeritvijo«
 Sklep 15/3: SLOCOLD podpira idejo MACOLD in bo v dogovoru z MACOLD
predlagal skupno točko za obravnavo na AM v Seattlu. S Tančevom se uskladi
Širca.
11. Iztekanje mandata Izvršnega odbora
 V letu 2013 se izteče mandat aktualnemu vodstvu (IO in predsedniku)
 Širca bo predvidoma ponovno kandidiral za predsednika
 Takoj je potrebno začeti z aktivnostmi za volilni Zbor članov
 Objaviti je treba začetek kandidacijskega postopka za morebitne druge kandidate
– v skladu s statutom (pomagata Koselj in Koren)
 Sestavni del kandidacijskega postopka sta predlog Programa dela za mandatno
obdobje in predlog Sestave izvršnega odbora.
12. Razno
 Pod to točko ni bilo diskusije
 Nekateri člani IO in ostali vabljeni so se udeležili priložnostnega kosila ob
zaključku leta

Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD

