
 
april 2006 

  
 

Članice in člane dru tva prosimo, da  
morebitne spremembe naslovov oziroma 

elektronske po te, kamor želijo prejemati 
obvestila, sporočijo tajniku dru tva. 
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JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju njegovih članov.  

          Spoštovane članice, spoštovani člani DJS,  

bimo vas na redno letno skupščino društva, ki bo 11. maja 2006 na ICJT, 
inje pri Ljubljani. Letošnja skupščina je volilna, zato vas vabimo, da se je 
ležite v čim večjem številu. Dnevni red skupščine in ura bosta objavljena na 

domači strani društva in v naslednji števili Jedrca. 
Dr. Romana Jordan Cizelj, predsednica DJS 

olitve predsednika in polovice članov Upravnega odbora ter Nadzornega odbora DJS 
njem letu poteče mandat predsednici društva dr. Romani Jordan Cizelj ter  naslednjim članom Upravnega in Nadzornega 
:  

 upravnega odbora: Janezu Krajncu, Janku Cerjaku in dr. Primožu Peliconu 
 Nadzornega odbora: Ani Kušar, mag. Ljubu Fabjanu. 

 leti so člani Upravnega odbora: Janez Gale, dr. Marjan Kromar in Jože Špiler ter Nadzornega odbora: dr. Irena Mele in 
arjan Levstek. 

kovito delovanje DJS je evidentiranje kandidatov prav tako pomembno kot izvedba volitev. Po 19. členu statuta DJS lahko volilne 
e poda vsak član društva, kandidat pa mora s kandidaturo soglašati. Vse člane društva vabimo, da predloge o možnih kandidatih 
jo tajniku DJS Igorju Lengarju (e-mail: igor.lengar@ija.si, oziroma na DJS, Jamova 39, Ljubljana) do 1. maja 2006. Zaželjeno je, 
lagani kandidati za predsednika podajo tudi kratek program dela.  

e kandidature bodo predstavljene na domači strani društva in v naslednji številki Jedrca. Možna je tudi ponovitev mandata. 

Vabilo na predavanje: 
Černobil - 20 let pozneje 

Predaval bo mag. Bogdan Pucelj, vodja SVPIS iz Inštituta Jožef Stefan  
ter predstavnik Uprave RS za jedrsko varnost. 

vanje bo 21. aprila 2006 ob 15. uri v veliki predavalnici Inštituta Jožef Stefan na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. 

 

Uredila Milena Černilogar Radež, URSJV, e-mail: nss@ijs.si.  
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Poročilo s seje Upravnega odbora Društva jedrskih strokovnjakov dne 13. 4. 2006 

Prva letošnja seja Upravnega odbora DJS je bila v 
četrtek 13. aprila, 2006. Predsednica društva dr. 
Romana Jordan Cizelj ter člani Upravnega in 
Nadzornega odbora so se sestali v prostorih 
Reaktorskega centra v Podgorici. 

V uvodnem delu seje so prisotni obravnavali  zapisnike 
sej:  

 Upravnega odbora z dne 28. oktobra 2005, kjer je 
bila posebna pozornost namenjena sodelovanju 
DJS z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo, dejavnostim DJS v obdobju maj - 
oktober 2005, uspešni konferenci NENE 2005, 
zgibanki DJS, pripravi programa dela za leto 2006 
in izboru organizatorja konference NENE 2007;  

 dopisne seje Upravnega odbora z dne 1. 
decembra 2005, kjer je DJS predlagal svojega 
člana prof. dr. Boruta Mavka v programski svet 
RTV, da bi lahko vplival na objektivno poročanje o 
jedrski stroki; 

 dopisne seje Upravnega odbora 17. februarja, kjer 
je bil obravnavan status Pojmovnika jedrska 
tehnike in varstva pred sevanji – zaključek priprave 
individualne in mrežne verzije in predlagan cenik 
za trženje.  

Člani upravnega odbora so vsebine zapisnikov 
soglasno potrdili.  

Sledilo je poročilo predsednice o dejavnostih društva v 
obdobju oktober 2005 – marec 2006:  

Najbolj odmeven dogodek je bila vsekakor Javna 
razprava: Pomen izobraževanja in raziskav na 
področju miroljubne uporabe jedrske energije v 
mesecu novembru. Sekcija Alfa DJS je v istem mesecu 
organizirala predavanje prof. dr. Petra Stegnarja 
»Osiromašen uran v okolju«. Namen tovrstnih 
predavanj je, da se čimbolj prispeva k objektivnejšemu 
informiranju javnosti o jedrski tehnologiji in sevalnih 
dejavnostih. 

V polnem teku so že priprave na organizacijo 
konference NENE 2006, ki bo v Portorožu, od 18. do 
21. septembra. Imenovana sta organizacijski ter 
programski odbor konference, natisnjena in poslana 
vabila na konferenco, oblikovana spletna stran 
konference, pripravljen je finančni načrt konference.  

Posebnost letošnje konference bosta sekciji, od katerih 
je ena namenjena 40. obletnici prve kritičnosti reaktorja 
TRIGA in druga področju, s katerim se je ukvarjal 
prezgodaj preminuli prof. dr. Radomir Ilić, to je 
področje trdih detektorjev jedrskih sledi.  

Zaključeno je bilo delo na Pojmovniku jedrske tehnike 
in varstva pred sevanji. Pojmovnik je bil izdan v 
elektronski obliki in na CD-ju. Dokončana je tudi 
mrežna verzija pojmovnika.  

Na spletni strani društva so objavljene vedno sveže 
informacije o trenutnih dejavnostih društva. Nov naslov 
spletne strani je http://www.djs.si. 

 
Članice in člani društva so bili o novostih ter aktivnostih 
v DJS in ENS obveščeni preko elektronske pošte, 
objav na društveni spletni strani in objav v Jedrcu. Od 
oktobra 2005 do marca 2006 so izšle tri številke 
društvenega glasila. V organizaciji Mreže mlade 
generacije je izšla zgibanka DJS, v kateri so opisane 
dejavnosti društva in njegovih sekcij. 

Predsednik organizacijskega odbora lanske 
konference NENE 2005, dr. Ivo Kljenak je podal 
finančno poročilo konference:  

Konferenca NENE 2005 je bila ena najbolj uspešnih v 
zadnjih letih, ne samo po kvaliteti izvedenega 
programa, ampak tudi po poslovnem izidu. 

Člani Upravnega in Nadzornega odbora so bili 
seznanjeni še z obrazložitvijo cen projekta Pojmovnik 
jedrske tehnike in varstva pred sevanji in načrtom za 
nadaljevanje dela na tem projektu. 

Predsednik Organizacijskega odbora konference 
NENE 2006, dr. Igor Lengar je predstavil trenutni 
status priprav na konferenco NENE 2006 in njenim 
finančnim načrtom.   

V okviru priprave na skupščino DJS so se prisotni 
strinjali, da je bilo delo društva v preteklem letu zelo 
dobro in bogato z aktivnostmi.  

Člani Upravnega odbora so obravnavali zaključni 
račun društva za leto 2005, ki so ga predhodno 
pregledali člani Nadzornega odbora društva.  

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je v letu 2005 
poslovalo pozitivno. Glavni vir prihodka je organizacija 
redne letne konference društva, manjši del prihodkov 
pa je društvo ustvarilo iz naslova najemnin panojev 
DJS in prodaje publikacij. Za večje projekte je društvo 
pridobilo sponzorska ali donatorska sredstva. Velik del 
odhodkov je bil iz naslova organizacije redne letne 
konference. Za sodelovanje v ENS smo sredstva 
porabili za plačilo članarine ter za udeležbo na 
skupščini ENS. Ostali odhodki so bili porabljeni za 
ostale dejavnosti društva, ki so opisane v Poročilu o 
delu DJS v letu 2005. 

Upravni odbor je v okviru priprav na skupščino pripravil 
predlog dejavnosti in finančnega načrta za leto 2006 
ter določil datum in kraj skupščine, ki bo 11. maja 2006 
v prostorih ICJT, Brinje pri Ljubljani. 

V teku je prenova celostne podobe društva. Na sejo 
UO je bila povabljena oblikovalka, ga. Branka Smodiš, 
ki je prisotne seznanila s potekom prenove 
društvenega logotipa in poenotenjem podobe različnih 
izdelkov DJS (zbornik, dopisi, spletna stran).  

Ob koncu seje so člani Upravnega odbora v društvo 
sprejeli še dva nova člana. Društvo sedaj šteje 255 
članic in članov. 

Milena Černilogar Radež 
Dr. Igor Lengar 

 
JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju njegovih članov.  

Uredila Milena Černilogar Radež, URSJV, e-mail: nss@ijs.si.  
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