
Zapisnik  
 

17. seje Izvršnega odbora SLOCOLD 

 
Ljubljana, Hajdrihova 4, 8. maj 2013, 14:05 do 14:55 

 
 

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

o Prisotni člani IO: Širca, Zadnik, Kryžanowski, Kvaternik, Flis, Rejec 
o Odsotni člani IO: Slokar, Kirbiš 
o Ostali prisotni: Komel (član NO), Prnaver (bivša članica IO) 

� Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo 
� IO je sklepčen, prisotnih je 6 članov 

 
2. Potrditev zapisnika 16. seje IO 

� Na osnutek zapisnika 16. 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; Širca naj bi pripravil seznam, 

kaj manjka, in razčisti s Kryžanowskim (še ni realizirano) 
� Širca obvesti, da so kot podporni član pristopile HESS 
� Udeležba na IECS2013 v Benetkah: Za SLOCOLD uspešna, detajli so v Velikih 

pregradah 2103/1 
� Udeležba na AM v Seattlu: Predvidena je udeležba 4 članov, SLOCOLD krije v 

višini sredstev, predvidenih v proračunu: kotizacija Žvanut (članek) in kotizacija in 
pot  za Humar (komiteji ICOLD). Kryžanowski in Smolar Žvanut gresta v celoti na 
stroške firm. 

 
4. Nominacija Nataše Smolar Žvanut za ICOLD komite za Okolje 

� Nataša Smolar Žvanut je pripravljena delovati v komiteju ICOLD za okolje 
� Širca je predlagal status opazovalca za leto 2013 in šele v letu 2014 formalno 

zamenjavo za Stojiča 
� Po diskusiji in predvsem ugotovitvi, da ima komite za okolje nov mandat, je 

soglasno sprejet sklep: 
� Sklep 17/1: IO SLOCOLD podpira kandidaturo Nataše Smolar Žvanut za člana 

Komiteja ICOLD za okolje. Predsednik pripravi ustrezno nominacijo za ICOLD. 
 

5. Sprejem novih individualnih članov 
� Širca predstavi kandidate za individualne člane: 

o Radovan Cink, udig (predlog Širca) 
o Izidor Salobir, udig (predlog Širca) 
o Vanja Hatić (predlog Širca) 
o Franci Smrtnik (predlog Ravnikar Turk) 

� Po krajši diskusiji IO SLOCOLD sprejema: 
� Sklep 17/2: Na podlagi pristopnice so v članstvo sprejeti Radovan Cink 

(priporočilo Širca), Izidor Salobir (priporočilo Širca), Vanja Hatič (priporočilo Širca) 
in Franci Smrtnik (priporočilo Mojca Ravnikar Turk). Širca obvesti nove člane, 
Kvaternik jih vnese v evidenco članstva, oboje v roku 14 dni od prejema tega 
zapisnika. 

 
6. 20-letnica SLOCOLD - posvetovanje:  

� Širca je podal pisno poročilo o stanju – priloga za sejo 



� Nadaljnje aktivnosti vodi ožji organizacijski komite: Zadnik, Ravnikar Turk, 
Kryžanowski in Širca (sklep 14/1, 2012), aktivno sodeluje Sedej in še kdo 

� Komite se sestane v najkrajšem času – predlog sreda 15.5.2013 
 

7. 20-letnica SLOCOLD – ostale predvidene aktivnosti 
� Poljudni članek VODPREG (Delo, februar) - edino izvedeno 
� Gradbeni vestnik – možno je pripraviti posamezne članke, tematska številka ni 

zaželena. Zaenkrat je predviden članek o VODPREG, Zadnik pa dela na 
zgodovinskem pregledu (?) 

� diskusija se je razvila ob objavljenem članku VODPREG 
� ideja Kryžanowskega je, da se vrednotenje tveganja dopolni s podatki za 

energetske pregrade in to prikaže na Simpoziju 
� ideja Širce je, da bi pod koordinacijo SLOCOLD vsi upravljavci energetskih 

pregrad pripravili prispevek za DELO (priloga Znanost) o varnosti svojih objektov, 
ki bi bil protiutež ugotovitvam VODPREG 

 
8. Problematika prispevkov za Velike pregrade 

� Zaradi minimalnega, pogosto tudi ničelnega dotoka novic za Velike pregrade ter 
konstantnega intenzivnega dela predsednika tudi na Velikih pregradah je predlog 
predsednika, da se za pisanje prispevkov zadolži tudi druge člane 

� Po krajši diskusiji je sprejet predsednikov predlog sklepa: 
� Sklep 17/3: Vsak udeleženec mednarodnega dogodka (AM, simpozij, delavnica, 

zasedanje komiteja ICOLD ali EU kluba), ki mu SLOCOLD krije del stroškov, 
mora v roku 1 meseca od dogodka pripraviti kratek zapis ali prispevek (0.5 – 1 
stran), ki je primeren za objavo v Velikih pregradah. V nasprotnem primeru za 
naslednji dogodek ne dobi kritih stroškov. 

 
9. Elektronski slovar ICOLD – pobuda SLOCOLD za Seattle 2013 ali Bali 2014 

� Širca na kratko opiše aktivnosti za pobudo ICOLDu, da se pripravi elektronski 
slovar, ki bi bil na voljo članstvu ICOLD in širši javnosti 

� bistvena ideja predloga je, da je slovar vsaj za zunanje člane plačljiv in predstavlja 
vir dohodka za ICOLD 

� Pobudo pripravljata Sedej in Širca v sodelovanju z AMEBIS 
� Verjetno za Seattle 2013 še ne bo zrela, za Bali 2014 pa vsekakor. Verjetno bi 

bila potrebna ustanovitev komiteja ICOLD. 
 

10. Udeležba na 3. makedonskem kongresu o velikih pregradah 
� Udeležil se ga bo Simon Schnabl (FGG) s prispevkom 
� Alenka Prnaver s prispevkom ne gre na ta kongres, temveč na kongres IZIIS 

 
11. Razno 

� Širca je v najavi 17. seje prosil Nadzorni odbor za imenovanje predsednika. 
� Po razgovoru s člani NO je predsednik oblikoval predlog, da se za predsednika 

NO imenuje g. Rudi Brinšek, ki se s predlogom strinja. Prav tako sta se s 
predlogom strinjala člana NO Miran Komel in Pavel Žvanut. 

� Statut ne predpisuje načina izvolitve predsednika NO, zato IO SLOCOLD 
sprejema: 

� Sklep 17/4: Predsednik Nadzornega odbora je za mandatno obdobje 2013 – 2016 
g. Rudi Brinšek. 

 
 
 

Andrej Širca 
Predsednik SLOCOLD 


