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1. Preveritev sklep čnosti in sprejem dnevnega reda 
� Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5); 

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

� Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda. 
 

2. Potrditev zapisnika 6. seje IO 
� Na zapisnik 6. seje IO člani IO niso imeli pripomb. 

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

a) Sklep 04/4 – materiali Kryžanowskega za knjižnico; materiali bodo predani, ko 
Kryžanowski uredi osebno evidenco 

b) Diskusija o pobudi SLOCOLD za dopolnitev zakonodaje oz. za ustanovitev 
komisije za velike pregrade: 

• Širca informiral, da je pobuda poslana in z Vlade posredovana na MOP, 
direktorat za prostor 

• Kryžanowski poudaril, da mora SLOCOLD delovati diplomatsko, da nima 
smisla angažirati širše javnosti 

c) Publiciranje problematike varnosti velikih pregrad: 
• v prvi vrsti za strokovno javnost, za širšo javnost kvečjemu nevtralno 

seznanjanje s problematiko 
• senzacionalizmu in direktnim pritiskom na MOP se izogibamo 
• hkrati nadaljujemo z informiranjem strokovne javnosti: Kryžanowski na 

Slovaškem, Kryžanowski srečanje konstrukterjev, Širca Innsbruck 
d) Pobuda za podporno članstvo Občinam: 

• IO podpira pobudo v obliki, kot jo je predlagal Širca 
• Odločitev o terminu lansiranja je prepuščena predsedniku, bo pa 

predvidoma tudi ponovljena v obdobju po lokalnih volitvah 
• Na podlagi predloga v dopisu je IO tudi sprejel: 
• Sklep 07/1 : Članarina za občine kot podporne člane znaša 200 Euro, 

razen za mestne občine, za katere znaša članarina 400 Euro. 
 

4. Imenovanje recenzijske komisije 
� Novi statut ne predvideva posebne Recenzijske komisije 
� 18. člen določa, da IO imenuje nosilce nalog, med drugim tudi »recenzije 

strokovnih prispevkov« 
� IO je na seji zato le evidentiral možne recenzente za različna področja: 

o Savo Janežič 
o Vinko Koren 
o Meta Povž 
o Rudi Rajar 
o Branko Zadnik 
o Andrej Kryžanowski 
o Zoran Stojič 
o Andrej Širca 
o Vlado Vukadin 
o Mojca Ravnikar Turk 



o Nataša Smolar Žvanut 
� Možne recenzente, ki so vsi člani društva, se v roku 1 meseca obvesti o predlogu 
� Izmed predlaganih članov bo IO predvidoma na naslednji seji izbral nosilca naloge 

»recenzije strokovnih prispevkov«, ki bo imenovan z ustreznim sklepom 
 

5. Sprejem novih individualnih članov (1 član) 
� IO je soglasno sprejel novega člana (pristopna izjava je arhivirana): 

o Mag. Pavle Matijević 
� Širca novega člana obvesti o sprejemu v roku 1 tedna 
� Kvaternik vnese podatke v register članov v roku enega tedna 

 
6. Revizija registra velikih pregrad v Sloveniji 

� Ugotovljeno je, da je v aktualnem registru pregrad več objektov, ki ne ustrezajo 
kriterijem ICOLD za velike pregrade 

� Kvaternik je izvedel kontrolo in komentiral stanje 
� Zgodovino razvoja registra velikih pregrad je dodatno pojasnil Kryžanowski 
� Širca je opozoril na možno povišanje članarine zaradi povečanja števila pregrad, 

meja je 35 in sicer se pri povečanju na 36 pregrad država premakne iz skupine 4 
(faktor 12,5) v skupino 5 (faktor 17), karkoli že to pomeni (ICOLD By-Laws, avgust 
2004). Naslednja meja je 50 pregrad. 

� Ugotovljeno in potrjeno je, da je trenutno velikih pregrad 38, ob zadnji uradni 
posodobitvi za ICOLD pa jih je bilo 34 (cca 2004). 

� Po diskusiji je IO sprejel sklep: 
� Sklep 07/2-a : V register ICOLD se uvrstijo izključno tiste slovenske pregrade, ki 

izpolnjujejo kriterije ICOLD. 
� Sklep 07/2-b : SLOCOLD v okviru zmožnosti vodi evidenco tudi o ostalih rizičnih 

pregradah, vendar jasno ločeno od podatkov za register ICOLD. V prihodnosti se 
poskusi izdelati podrobnejša metodologija za klasificiranje pregrad. 

� Sklep 07/2-c : SLOCOLD na podlagi povabila g. Floegla, podpredsednika ICOLD 
za območje Evrope, nominira go. Nino Humar v ICOLD komite World Register of 
Dams and Documentation (dokumentacija v arhivu SLOCOLD). 

 
7. 13. posvetovanje SLOCOLD 

� Posvetovanje bo imelo splošni naslov »Aktualne teme« 
� Predvidoma bo v sredini marca in povezano s skupščino (Zborom članov), ker bo 

po novem statutu potrebno potrditi letno poročilo za preteklo leto do konca marca 
 

8. Razno 
� Pod to točko ni bilo diskusije, ki bi se neposredno nanašala na SLOCOLD. 

 
 
 
 
 
 
 

Andrej Širca 
Predsednik SLOCOLD 

 
 


