
Zapisnik  
 

19. seje Izvršnega odbora SLOCOLD 

 
Ljubljana, Hajdrihova 4, 5. februar 2014, 14:05 do 15:25 

 
 

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
� Sklepčnost: minimalno 5 članov (predsednik, 3 podpredsedniki, 5 članov); 

o Prisotni člani IO: Širca, Ravnikar Turk, Kryžanowski, Slokar, Kvaternik, Flis 
o Odsotni člani IO: Rejec, Kirbiš, Zadnik 
o Ostali prisotni: Sedej 

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

 
2. Potrditev zapisnika 18. seje IO 

� Na osnutek zapisnika 18. seje IO prisotni niso imeli pripomb in so ga potrdili. 
� Širca je ob pripravi tega zapisnika opazil napako v navedbi prisotnosti na seji 

18.11.2013, dodal Mojco Ravnikar Turk in pripravil revizijo B zapisnika 
 

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). 
� Sklep 19/1: Širca do konca marca 2014 pripravi seznam, kaj naj bi manjkalo v 

knjižnici in ga preda Kryžanowskemu. Kryžanowski preda materiale do 20. seje 
IO, oziroma pisno komentira njihovo odsotnost. 

� 18/1 objava zapisnikov na spletu - realizirano 
� 18/3 kataster velikih pregrad - realizirano 
� 18/4 ekskurzija Romunija – ni izvedeno, zamuda 
� Sklep 19/2: Do konca februarja se izvede informativna internetna anketa o 

udeležbi na ekskurziji v Romunijo. Po pozitivni anketi se pridobita vsaj dve 
ponudbi turističnih agencij za izvedbo. Anketo pripravita Širca in Sedej, ponudbe 
pridobi Rodič. 

� 18/5 objava Simpozija v GV - realizirano 
� 18/6 posledice VODPREG na ARSO – realizirano, na ARSO ni aktivnosti 
� 18/7 povezava VODPREG na spletu – realizirano, ne dokončno. Na URSZR se 

postavlja nov server, ko bo urejen, se dokončno izvede povezava 
� 18/8 posvetovanje (ne)prilagojeni – realizirano obvestilo na www.slocold.si 
� 18/9 ribnik Pečke – ni realizirano 
� Sklep 19/3: Novi rok za izvedbo ogleda in pripravo stališča SLOCOLD je konec 

marca 2014. Odgovorna Humar in Širca. 
 

4. Program dela za leto 2014 
� Širca je predstavil Letni koledar aktivnosti 2014 
� Bistven element so roki za pripravo kongresnih člankov 2015, ki zagotavljajo 

pravočasno izvedbo recenzij 
� Kryžanowski komentira, da je težko zagotoviti preveden članek za recenzijo do 

30.6.2014 in da recenzije njegovih člankov niso na primernem nivoju. 
� Sklep 19/4: IO sprejema letni plan dela SLOCOLD. Roki SLOCOLD iz 

predlaganega letnega programa dela 2014 za kongresne članke ICOLD se ne 
spreminjajo, morebitna odstopanja dopusti po svoji presoji odgovorni nosilec 
nalog recenziranja, dr. Zadnik. Prav tako on presodi primernost predlaganih 
recenzentov. 



� Širca obvesti, da sta za Bali prijavljena članka Smolar – Žvanutove in Žvanuta. 
� Kryžanowski obvesti, da sta on in Humarjeva pripravila 3 prispevke 
� Informativno je predvidena udeležba Širca, Kryžanowski, Smolar Žvanut, Humar, 

Žvanut. Prvi štirje s polno kotizacijo, Žvanut pa samo za Simpozij. Dokončna 
odločitev se sprejme po izdelavi finančnega plana za 2014. 

� Sklep 19/5: Predloženi povzetki člankov za simpozij na Baliju se do konca 
februarja pošljejo Širci, skupaj z navedbo statusa (sprejet, ustna predstavitev ali 
Zbornik). Predložitev povzetkov je bistven pogoj za plačilo kotizacij. 

� Pri ekskurziji v Romunijo se dopušča fleksibilnost datuma glede na sugestije 
gostiteljev in ostale aktualne dogodke (npr. Hydro 2014) 

 
5. Finančni plan za leto 2014:  

� Kvaternik še ni pripravil finančnega plana. 
� Postavke bodo podobne kot predhodna leta 
� Sklep 19/6: Kvaternik pripravi finančni plan 2014 do konca februarja 2014, Širca 

ga nato dostavi v pregled in potrditev članom IO. Formalna potrditev se izvede na 
20. seji IO, ki bo 30. aprila 2014. 

� Sklep 19/7: Do konca marca se pripravi položnice za vse individualne člane 
SLOCOLD, na katere se vpiše članarina za leto 2014 in za največ dve leti nazaj 
(tistim, ki dolgujejo). Na položnice se vpiše tudi Identifikacijska številka člana iz 
baze članstva, ki bo služila za anonimno obveščanje o zaostalih obveznostih. 
Spremni dopis pripravi Širca, identifikacijske številke dodeli Kvaternik, položnice 
pripravi Možina, po potrebi pomaga Brenčič. 

 
6. Kongres ICOLD 2015 in SLOCOLD roki za kongres 

� Potencialni avtorji morajo najkasneje do 30. aprila SLOCOLD napovedati članke 
za kongres ICOLD 2015 v Stavangerju (napoved Širci). 

� Končni članki za recenzijo morajo biti SLOCOLD oddani do 30.6.2014 
� Do konca avgusta 2014 se izvedejo recenzije (odgovoren dr. Zadnik) 
� Rok za članke je na ICOLD 17.10.2014 

 
7. Knjiga velike pregrade 

� Širca uvodoma izpostavi, da je začetek dela na knjigi ključna naloga za leto 2014 
� Sedej predstavi stanje zbranih materialov in nekatere dosedanje aktivnosti 
� Kryžanowski predlaga, da se groba obdelava (zbiranje podatkov in priprava 

karakterističnih risb) posameznih pregrad razdeli med (njegove) študente FGG 
� V nadaljnji diskusiji so udeleženi vsi prisotni člani IO, vendar zaradi premalo 

(fizičnih) podlag in odsotnosti koncepta priprave knjige ni mogoče postaviti 
operativnih sklepov za izvedbo 

� Sprejmeta se naslednja sklepa: 
� Sklep 19/8: Sestanek zainteresiranih za pripravo knjige bo v sredo 5.3.2014 ob 

14h na Hajdrihovi 4. Na sestanku se imenuje uredniški odbor, oblikuje program 
dela vključno s terminskim planom in določijo odgovorne osebe za izvedbo 
posameznih nalog. Vsebinske podlage za sestanek zagotovi Sedej, 
organizacijske pa Širca. Do začetka dela uredniškega odbora se vsi materiali in 
predlogi zbirajo pri Širci. 

� Sklep 19/9: Obdelava pregrad se lahko deloma poveri študentom, vendar se 
Kryžanowskemu priporoča, da z distribucijo materialov in nalog počaka do 
uvodnega sestanka uredniškega odbora. 

 
8. Ekskurzija Romunija 

� Glej sklep 19/2 



 
9. Zbor članov in domača ekskurzija 

� Zbor članov bo v petek 9. maja 2014 
� Lokacija je Notranjsko – Primorska, pregradi Klivnik in Mola 
� Zbor članov se izvede na primerni lokaciji (hotel, gostilna) pred kosilom ali po 

možnosti deloma v avtobusu 
� Flis predlaga, da se v strokovne oglede vključi ogled rekonstrukcije ŽP Divača v 

okviru rekonstrukcije proge Ljubljana Koper ter da se Zbor izvede v hotelu 
Malovec v Divači 

� Za strokovni del ekskurzije – predstavitev pregrad - sta odgovorna Kryžanowski in 
Humarjeva 

 
10. Razno 

� Ni bilo diskusije. 
 
 

Zapisal 6.2.2014 
 
 
 
 

Andrej Širca 
Predsednik SLOCOLD 

 
 


