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Ljubljana, 1. februar 2006 
 
Zapisnik sestanka Mreže mlade generacije dne 20.12.2005 
 
lokacija: Zhong Hua, Ljubljana 
začetek: 19:00 
konec: 22:00 
prisotni: Janez Gale, Igor Lengar, Petra Rogan, Marko Kovač, Robert Bergant, Matjaž Podjavoršek, Atila 
Sarvary, Urban Simončič, Jelena Rašula, Marko Giacomelli 
 
Sestanek vodil: Robert Bergant, zapisnikarske dolžnosti prevzel: Marko Giacomelli. 
 
 
Ad1: Potrditev dnevnega reda 
Z DR se vsi strinjajo. 
 
Ad2: Poročilo o delu – letno poročilo za 2005 
Odbojkarski turnir je bil uspešno izveden vsi prisotni 
se strinjajo, da bi s tem nadaljevali (odgovoren naj 
bo Luka). Omenjena je bila ena tekma z NEK, 
popolnoma neuradno. Zaradi problema z razdaljo bi 
jih en dan povabili sem ali pa se zapeljali tja. Odveč 
ni podatek, da imajo oni na razpolago telovadnico. 
Tekma bi bila koristna, saj trenutno ni članov MMG iz 
NEKa. 
Študentska arena.  Izpostavljene so bile težave s 
hrupom. Vsi se strinjajo, da ob prihodnji prijavi na to 
opozorimo in izrazimo željo za boljšo lokacijo. 
Udeležbo naslednje leto seveda ponovimo, ekipa 
ostane ista. 
Majice MM. Še preostali člani smo jih prejeli. Simona 
je preko kurirja sporočila, da na razpolago ni bilo 
dolgih rokavov. Glede barve je bila odločitev 
oranžna, zato smo se zadovoljili s kratkimi rokavi. 
Zgibanka. Po poročanju smo se strinjali, da je bilo tu 
vloženega največ dela. Predvsem z razpisom za 
promocijo znanosti, kjer smo dobili 206.000 SIT. 
Denar je bil že nakazan. Naklada zgibanke je bila 500 
izvodov. 
Redne aktivnosti. Imeli smo 3 sestanke. Sodelovanje 
na že zgoraj omenjenem razpisu »Promocija znanosti 
2005«. Padli so predlogi, da bi v bodoče sestanke 
organizirali na URSJV. Žal se ni izšlo za redni 
sestanek v Idriji, katerega bomo organizirali 
spomladi 2006. 
Pisanje člankov. Našteli smo 5 prispevkov za Jedrce, 
Simona je prispevala 3 tekste za časopis mladincev iz 
NATOa. MK predlaga, da lahko v prihodnje pišemo 
tudi za Joker, poznanstvo pravi, da urednika zanima 
Černobil. Kakopak. 
Finance. Iz malhe DJS je bilo namenjenih 150.000 
SIT za redne aktivnosti, za zloženko smo z razpisom 

dobili 206.000 SIT, za majice 50.000 SIT. Podatkov o 
porabi zapisnikar žal ni mogel razbrati iz svojih 
zapiskov... 
 
Ad3: Plan dela na naslednje leto 
Ekskurzija. Predlagano je bilo, da ekskurzijo za DJS 
organizira MMG. Če bo DJS seveda za to. Predlog 
destinacije je bila Belgija, kjer bi nekaj sredstev 
lahko prispevala Evropska Unija. Člani se strinjajo, 
da organizacijo prevzame MMG. 
Druženje. Idrija. Fiksiramo datum: maj 2006. 
Organiziramo sestanek + ogled rudnika + Rotomatika. 
Prevod zgibanke. Poskrbimo za prevod zgibanke v 
angleščino. Odgovorni: JG. 
Študentska arena. Odgovorni: MG, letos poskusimo s 
predhodno prijavo, ker je malo ceneje. 
Core-meeting. Letos poleti v Stockholmu. Mogoče bi 
se dalo kombinirati z ekskurzijo. 
Predavanje o fuziji. Za MMG predstavi Luka Snoj. 
Januarja 2006. 
20-letnica Černobila. Članki za v Joker. 
 
Ad4: Internetna stran MMG 
Opozorilo JG, da je treba nujno pošiljat stvari. Še 
nekaj o MMG mailing listi, baje deluje samo znotraj 
IJS. Se bo preverilo. 
 
Ad5: Razno 
Nič novega. 
 
Ad6: Izvolitev novega vodstva MMG 
Predsednik po ustaljeni praksi postane trenutni 
podpredsednik. Tako Simono Knez nasledi Robert 
Bergant. Izvoliti je potrebno novega podpredsednika. 
Kandidata sta MG in Luka Štrubelj, ki pa prepusti 
kandidaturo. Tako je z 9 glasovi izvoljen za novega 
podpredsednika Marko Giacomelli. 
 

Marko Giacomelli 

Marko Giacomelli – Mreža mlade generacije – Društvo  
jedrskih strokovnjakov – Jamova 39 – 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 / 4721172 

Mobilni: 040 / 271145 

E-mail: 

marko.giacomelli@gov.si 


