Zapisnik
29. seje Izvršnega odbora SLOCOLD
Ljubljana, Hajdrihova 4, 13. februar 2019, 14:15 do 15:45

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
 Sklepčnost: minimalno 5 članov (predsednik, 3 podpredsedniki, 5 članov);
o Prisotni člani IO: Unetič, Širca, Flis, Brinšek, Humar
o Odsotni člani IO: Kirbiš, Rejec, Šimic, Sedej (vsi opravičeni)
o Ostali prisotni: Klun, Zadnik, Kvaternik
 IO je sklepčen, prisotnih je 5 članov
 Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo
2. V letu 2018 sta nas zapustila dr.Savo Janežič in BrankoPetrič. Poklonili smo se
jim z minuto molka.
3. Potrditev dnevnega reda 29.seje IO
Zaradi zamude blagajnika g.Kvaternika predsednica predlaga, da predlagani Dnevni red
spremeni in se Letno poročilo za Ajpes prestavi s točke 3. na točko 6., Tekoča problematika
pa iz točke 7. na 5. »Predlagani spremenjeni dnevni« red se tako glasi:
1. Potrditev zapisnika 28.seje IO (v priponki)
2. Pregled aktivnosti po sklepih 28. seje IO
3. Poročilo o delu v letu 2018
4. Plan dela za leto 2019
5. Tekoča problematika (udeležba na AM v Ottawi, EUROCOLD meeting,
ustanovitev YEF, sodelovanje pri organizaciji WCF, Stičišče za vode in
dogodek v Arhitekturnem muzeju, itd.)
6. Letno poročilo za AJPES
7. Sprejem novih članov
8. Razno
Sklep 29/1:
Predlagani Spremenjeni dnevni red se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Add. 1:
Potrditev zapisnika 28. seje IO
Na osnutek zapisnika 28. seje IO ni bilo pripomb.
Sklep 29/2:
Zapisnik 28.seje se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Add. 2:
Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej
Večina točk prejšnjega sestanka je bilo realiziranih. Skladno z dogovorom so se na Letnem
zboru SLOCOLD (Ig, 25.5.2019) sestali trije pretekli predsedniki dr. Zadnik,
doc.dr.Kryžanowski in dr.Širca, vendar se o tem, kaj bi sodilo v tiskano verzijo poročila,
kakršno je sprva predlagal dr.Širca niso uspeli poenotiti. Dr. Širca pove, da je v poročilo
dodal še nekaj slik, da pa dodatnega truda v nadaljnje dopolnitve ni več pripravljen vlagati in
odstopa od predloga za tiskano verzijo poročila.
Sklep 29/3:
Sklep 26/3 se preoblikuje v »Poročilo se objavi na spletni strani.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Add.3:
Poročilo o delu v letu 2018
Poročilo o delu je bilo članom IO predhodno posredovano v pregled. Predsednica preleti
aktivnosti in mejnike, ki so bili doseženi v letu 2018. Poleg tekočih aktivnosti, Zbora,
strokovnih predavanj in Strokovne ekskurzije izpostavi:
 izvedena registracija lastništva društva, s čemer smo izpolnili pogoje Zakona o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 Skladno z zahtevam Uredbe GDPR na Zboru 25.5.2018 sprejet pravilnik o ravnanju z
osebnimi podatki, od večine članov pa pridobljeno soglasje za obveščanje o
aktivnostih društva.
 dosežen preboj pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju IZS), ki je prepoznala
kvalitetno izobraževanj, organiziranih pod okriljem društva in zanje priznala kreditne
točke za stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pri IZS
 pripravljena pobuda za spremembo predloga Uredbe o klasifikaciji objektov glede na
zahtevnost. Pobuda je bila posredovana tako na MOP, kot na IZS.
 urejene obveznosti do NUK-a, ki smo mu skladno z Zakonom o obveznem izvodu
publikacij (ZOIPub; Ur.l.RS št. 69/06 in 86/09) tudi za pretekla dva mandata 2009 2013 in 2013 – 2017.
Dr.Zadnik pohvali delo in aktivnost predsedstva ter pozdravi aktivno vključevanje
predstavnikov v delo tehničnih komitejev. Predlaga, da se v prihodnje aktivneje predstavi
delo predstavnikov v komitejih ICOLD tudi na domačih tleh.
Sklep 29/4:
Poročila o delu predsedstva v letu 2018 se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Add.4:
Plan dela za leto 2019
Predlog plana dela je bil članom IO, NO in ČR poslan že pred sejo. Predsednica predstavi
plan dela za eto 2019.
Sklep 29/5:
Plan dela za leto 2019 se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Opomba: Predlog plana dela za leto 2019 je priloga Zapisnika.

Add.5:
Tekoča problematika
Nina Humar predstavi tekoče aktivnosti:


Udeležba na AM ICOLD v Ottawi, 9.-14.junij, 2019

Letnega srečanja se bo udeležilo 5 članov, ki so ob enem tudi predstavniki v tehničnih
komitejih ali so pripravili članek za simpozij (dr.Smolar-Žvanut, Klun, doc.dr.Kryžanowski,
dr.Žvanut, Humar). Dr.Smolar-Žvanut, dr.Žvanut in Klun so pripravili članke, ki jih je strokovni
odbor ICOLD predlagal za javno predstavitev (oral presentation). Predsednica opozori na
uspeh (prvič v zgodovin smo prejeli poziv za kar tri javne predstavitve prispevkov, od tega
eno uvodno predavanje) in poudari, da uspeh posledica dobrega in trdega dela.


Nominacija Slovenskega predstavnika v tehnični komite Q: DAM SURVEILLANCE

Na pobudo predsednika tehničnega komiteja ICOLD » Surveillance of dams in na podlagi
preteklega dela in aktivnosti na področju monitoringa in spremljanja pregrad Nina Humar
predlaga dr. Pavla Žvanut za predstavnika v komiteju za nadzor nad pregradami.


EUROCOLD meeting, Kreta, 2.-4.oktober, 2019

Na predsedstvo ni prispela nobena pobuda ali najava članka. Prav tako nihče ni izrazil želje
po udeležbi. Na srečanju torej sodelujemo le v strokovnem odboru in na vabilo organizatorjev
pri recenziji člankov Humar, Kryžanowski.


Ustanovitev YEF

Predsednica pove, da je bil 25.11.2018 ustanovljen Mladi forum SLOCOLD (YEF
SLOCOLD). Za predsednica YEF Slovenija je bila izbrana Mateja Klun, za njenega
namestnika pa Matjaž Hauptman. Mateja Klun v kratkem predstavi aktivnosti YEF SLOCOLD
(v pripravi ekskurzija v BiH, izvedeni dve srečanji). Nina Humar predlaga, da se v bodoče na
seje IO vabi tudi predstavnika YEF SLOCOLD.


Sodelovanje pri organizaciji Svetovnega gradbenega foruma WCF

S strani IZS in FGG smo bili kontaktirani, da sodelujemo pri pripravi Svetovnega gradbenega
foruma (WCF). SLOCOLD naj bi sodeloval pri pripravi strokovnega dela in poskrbel za
promocijo WCF. Kontaktirana je bila centrala ICOLD, ki je iniciativo podprla in se aktivno
vključila v promocijo foruma (objave na spletni strani, obveščanje članic).


Stičišče za vode in dogodek v Arhitekturnem muzeju

Na pobudo dr.Širce, ki je pozval k aktivnejši vključitvi SLOCOLDa v organizacijo dogodka
pod okriljem Stičišča za vode (v nadaljevanju Stičišča) v Arhitekturnem muzeju je Nina
Humar stopila v kontakt s predstavniki Stičišča (dr.Globevnikovo), ki pa je pojasnila, da je
organizacijo dogodka v celoti prevzel Arhitekturni muzej in opozorila, da Stičišče za vode
posebej ne bo sodelovalo. Nina Humar je nato stopila v kontakt s predstavnikom
Arhitekturnega muzeja, ki pa je pojasnil, da bo osrednja tema bolj urbanistično obarvana.


90.letnica ICOLD, 3.december 2018, Pariz

Predsednica kratko povzame dogajanje na obeležitvi 90 – letnice delovanja ICOLD.
Sklep 29/6:
Dr.Pavla Žvanuta se nominira za predstavnika SLOCOLD v tehnični komite Q: DAM
SURVEILLANCE.

Sklep 29/7
Na seje IO se vključi tudi predstavnika YEF SLOCOLD, ki pa nima glasovalne pravice.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Add.6:

Letno poročilo za AJPES

Poročilo je bilo članom IO, blagajniku, članom NO in članom ČR posredovano po mailu. Nina
Humar obrazloži poročilo, ki ga ja ga. Jana Možina pripravila za oddajo na AJPES.
G.Kvaternik opozori na problem manjšega priliva finančnih sredstev, saj nekateri podporni
člani, ki so v preteklosti prispevali sorazmerno velik delež (MORS, MOP), zaradi odsotnosti
zakonske podlage, ki bi dopuščala financiranje društev, ne prispevajo več finančnih sredstev.
Kvaternik opozori, da velik del odlivov predstavljajo kotizacije predstavnikov, ki aktivno
sodelujejo v tehničnih komitejih ICOLD in, da je bil okvir sredstev namenjen za ekskurzijo
SLOCOLD v preteklem letu nekoliko presežen. Izpostavi dejstvo, da so se finančni prispevki
podpornih članov tudi zaradi krize zmanjšali in se še zmanjšujejo. Predsednica pojasni, da so
na presežek sredstev porabljenih za ekskurzijo vplivale odjave nekaterih članov v zadnjem
trenutku. Pojasni, da bo v izogib podobnim situacijam in nastanku dodatnih stroškov v
prihodnje postopek prijave in odjave v celoti predan agenciji, ki bo skrbela za nastanitve in
prevoze.
Sledi debata glede financiranja kotizacij. Dr.Širca predlaga, da se predstavnikom v komitejih
ICOLD pokrije le del kotizacij, oziroma, da se jih pozove, da si kotizacijo zagotovijo sami.
G.Unetič, g.Flis in ga.Humar se s predlogom ne strinjata, saj menita, da predstavniki
prispevajo k rasti in razvoju društva in stroke v Sloveniji in namenijo delu v komitejih obilo
prostega časa, sami pa morajo poleg tega poskrbeti tudi za nočitve, prevoze in hrano. Unetič
izpostavi, da so predstavniki tudi zaposleni pri podpornih članih društva – omejevanje
udeležbe ali kritja kotizacij pa bi lahko še dodatno negativno vplivalo na obseg sredstev, ki jih
podporni člani prispevajo za delovanje SLOCOLDa. Namesto tega predlaga, da se
predstavnike spodbudi k aktivnejšemu udejstvovanju in delovanju tudi na področju Slovenije
ter, da se okrepi prenos znanj iz tujine v Slovenski prostor. Nina Humar predlaga, da bi lahko
predstavniki pripravili krajše izobraževanje za člane SLOCOLD ali, da bi predlagali tako
izobraževanje predlagali IZS. Dr.Zadnik opozori, da so tudi sredstva IZS namenjena
izboraževalni dejavnosti omejena. Vsi se zavežejo, da bodo aktivneje pristopili k zagotovitvi
finančnih sredstev, ki bi omogočila vzdržno delovanje društva.
Sklep29/8:
Poročilo za AJPES za leto 2018 se potrdi. Predsednica ga naloži na portal AJPES.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Add.7.: Sprejem novih individualnih članov:
 Andrej Pogorelec, univ.dipl.inž.grad., (Cinkarna) priporočilo dr.Kryžanowski;
 Jure Hictaler, univ.dipl.inž.geol., (Cinkarna), priporočilo dr.Kryžanowski
 Gašper Rak, uni.dipl.inž.grad. (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), priporočilo
Nina Humar





Barbara Likar, univ.dipl.inž.grad. (Zavod za gradbeništvo), priporočilo Franci
Smrtnik
Doris Frank (ELEA), priporočilo Vanja Selan
Rožle Lavrač, univ.dipl.inž.ok.grad, (Hidrosvet), priporočilo Mateja Klun

Sklep 29/9: Na podlagi pristopnih izjav so v članstvo sprejeti Andrej Pogorelc, Jure Hictaler,
Gašper Rak, Brbara Likar, Doris Frank in Rožle Lavrač. Nina Humar nove člane obvesti,
Kvaternik jih vnese v evidenco članstva.
Add.8:






Razno
Knjige velike pregrade – poziv k posredovanju risb, in načrtov pregrad.
Predsednica pojasni, da bo delo v prihodnje bolj osredotočeno na delo v skupinah
(Izrisi, opisi geoloških osnov itd.).
Predsednica predstavi okvire za pripravo Letne ekskurzije na Češko –
zagotovljeno sodelovanje predstavnikov TU Brno in Češkega komiteja za velike
pregrade CZECHCOLD). Ekskurzija bo (zaradi EUROCOLD meetinga)
predvidoma zadnji vikend v septembru.
Pobuda za organizacijo Benchmark workshopa 2021.

Zapisali Mateja Klun in Nina Humar 13.3.2019
Potrjeno

Nina Humar
Predsednica SLOCOLD

