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Ljubljana, 5. junij 2006

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 11. maja 2006
Skupščina je potekala v veliki predavalnici ICJT na Reaktorskem centru Podgorica.
Začela se je ob 1515.
Prisotne je pozdravila predsednica DJS Romana Jordan Cizelj, nato pa so izvolili delovno
predsedstvo v sestavi:
Jože Špiler – predsednik
Milena Černilogar Radež in Janez Sušnik – člana in overovatelja zapisnika
Igor Lengar – zapisnikar
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost približno 35ih
članov DJS – manj od potrebne petine vseh članov. Uradno je bil tako začetek skupščine
prestavljen za 30 minut, predstavitve pa so se vseeno začele s poročilom predsednice, a
vsa glasovanja so bila prestavljena na čas po uradnem začetku. Do takrat se je zbralo 38
članov oziroma 15% vseh članov DJS (naknadno se je pridružil še 39 član – priloga).
Takrat je bil sprejet naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
Poročilo predsednice DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2005
Poročilo Nadzornega odbora
Razrešitev predsednice, treh članov UO in dveh članov NO
Izvolitev volilne komisije
Predstavitve programa dela kandidatov za predsednika/co ter kandidatov za člane
UO in NO
7. Volitve predsednika/ce, treh članov UO in dveh članov NO
8. Načrt dejavnosti za leto 2006 in finančni načrt
9. Razno

Ad 2.
O dejavnostih društva v minulem letu je poročala dr. Romana Jordan Cizelj, predsednica
DJS:
i) Konferenca “Nuclear Energy for New Europe 2005”, Bled
• 195 udeležencev iz 24 držav
• 144 prispevkov
ii) Dejavnosti v ENS
• General Assembly (dr. Romana Jordan Cizelj, članica, dr. Igor Lengar,
udeleženec)
• ENS Board – Milena Černilogar-Radež, blagajnica
• Pretekli predsednik ENS (dr. Andrej Stritar)
• Programme Committee (dr. Igor Jenčič, član)
• Nuclear Information Committee Europe (Radko Istenič, član)
• MMG (Simona Sučić, dr. Robert Bergant)
iii) Redna letna skupščina 5. 5. 2005
iv) Javna razprava - Pomen izobraževanja in raziskav na področju miroljubne uporabe
jedrske energije
sodelujoči: prof.dr. Jure Zupan, minister, dr. Romana Jordan Cizelj, prof.dr. Borut
Mavko, prof.dr. Bruno Cvikl, Martin Novšak
v) Predavanja
• Predavanje o okoljsko tveganih projektih: 9.2.2005, Eric Van Hove iz Univerze v
Antwerpnu
• Rekonstrukcija centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov: 17.3.2005, Nadja
Železnik
• IRIS - An Advanced, Medium-Size LWR Reactor for Near-Term Deployment:
9.9.05, dr. Mario Carelli in dr. Bojan Petrovic – IRIS team, Westinghouse Electric
Co.
• Osiromašen Uran v okolju 23. 11. 2005, Peter Stegnar, (organizacija Alfa)
vi) Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji
Delo na Pojmovniku jedrske tehnike in varstva pred sevanji je bilo zaključeno in le-ta
je bil izdan v elektronski obliki na CD-ju. Prav tako je dokončana je tudi mrežna
verzija Pojmovnika. Urednik Pojmovnika: prof. dr. Leon Cizelj.
vi) Jedrce
• 8 številk v letu 2005
vii) Urejanje in nadgradnja spletne strani
viii) Izšla je zgibanka Društva jedrskih strokovnjakov, v kateri so opisane dejavnosti
društva in njegovih sekcij (izvedba: Mreža mlade generacije)
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ix) Prenova celostne podobe društva – društvenega loga in poenotenje podobe različnih
izdelkov DJS (zbornik, dopisi, spletna stran).
x) Stalne komisije društva
• Statutarna komisija
• Komisija za izobraževanje
• Komisija za zakonodajo in predpise
xi) Ob zaključku leta je imelo DJS skupno 255 članov, od tega 7 novih članov
xii) Mreža mlade generacije (poročal Marko Giacomelli):
• Organizacija odbojkarske lige - maj 2004
• (Ne)udeležba na PIME 2005, Zagreb, junij 2005
• Majice MMG
• Predstavitev DJS na Študentski areni, Gospodarsko razstavišce, Ljubljana,
oktober 2005
• Projekt Zgibanka DJS
• MMG spletne strani
Redne aktivnosti:
• Objavljanje prispevkov v Jedrcu
• MMG nacionalni sestanki
• Sledenje razpisov in prijava projektov
xiii) Poročilo dela sekcije Alfa (predstavila Nadja Železnik):
• Sodelovanje na obeležitvi Svetovnega leta fizike 2005 – predstavitev z naslovom
"Radioaktivnost v službi človeka"
• Sodelovanje na Festivalu znanosti - oktober 2005
• Prireditev dveh predavanj za širšo javnost v letu 2005
• Zastopane vse slovenske organizacije iz jedrskega in sevalnega področja
Po zaključku predstavitve dela v letu 2005 je predsedujoči skupščini, Jože Špiler
ugotovil, da je že preteklo 30 minut od začetka skupščine in je ta s tem postala sklepčna.
Ad 3.
Predsednik nadzornega odbora mag. Marjan Levstek je predstavil poročilo nadzornega
odbora DJS v katerem je NO ugotovil, da v finančnem poslovanju DJS ni našel
nepravilnosti in skupščini priporočil, da predloženo finančno poročilo sprejme.
Predsednica je nato prikazala še finančni obračun za leto 2005 ter povzela, da je društvo v
minulem letu poslovalo ugodno.
Skupščina je soglasno potrdila Poročilo o delu DJS v letu 2005 in Zaključni račun DJS za
leto 2005.
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Ad 4.
Predsedujoči skupščine je nato dal na glasovanje predlog o razrešitvi predsednice
Romane Jordan Cizelj, članov upravnega odbora Janeza Krajnca, Primoža Pelicona,
Janka Cerjaka ter članov nadzorni odbora Ane Kušar in Ljuba Fabjana. Predlog je bil
sprejet z vsemi glasovi prisotnih razen enega, ki se je vzdržal.
Predsedujoči skupščini, Jože Špiler se je ob tej priložnosti predsednici zahvalil za odlično
opravljeno delo v času njenega mandata. Predsednica se je nato zahvalila vsem, ki so
sodelovali pri projektih DJS v preteklih letih.
Ad 5.
Na predlog predsedujočega je bila izvoljena volilna komisija v sestavi: Marjan Levstek,
Nadja Železnik in Boštjan Duhovnik.
Ad 6.
Predsedujoči skupščine je pozval kandidate, da se na kratko predstavijo. To so storili
kandidati za člane UO Leon Cizelj, Matjaž Podjavoršek in Janko Cerjak, kandidirana sta
bila še Tea Bilić Zabric in Janez Krajnc, ki se tudi zaradi podaljšanja remonta v NEK
skupščine nista mogla udeležiti. Kot kandidat za člana NO se je predstavil Ljubo Fabjan.
Kandidat za člana NO je bil tudi mag. Tomo Mrđen. Predsedujoči skupščini je navzoče
obvestil, da je bila za kandidaturo v UO predlagana tudi Melita Lenošek z ICJT, ki pa
formalno ne more kandidirati, saj še ni članica DJS. Prijavo za članstvo je namreč poslala
po zadnji seji UO, ki je pristojen organ za potrditve članstva. Članstvo pa je po statutu
pogoj za pravico do kandidature.
V nekoliko daljši predstavitvi je svoje poglede na vodenje DJS v prihodnosti predstavil
tudi kandidat za predsednika dr. Boštjan Končar. Omenil je, da bo predvsem nadaljeval z
uspešnim delom, kot se je izvajalo do sedaj ter da se zavzema za nadaljevanje vpetosti
DJS v mednarodne jedrske povezave.
Med razpravo, ki se je razvila po predstavitvi je Andrej Stritar pripomnil, da imajo
nevladne organizacije, kot je DJS, zelo veliko težo pri oblikovanju zakonov s področja, ki
ga pokrivajo. Predsednica pa je odgovorila, da Društvo jedrskih strokovnjakov ne more
ustvarjati strategije, ki naj bi ji država sledila.
Nadja Železnik je od kandidata za predsednika želela izvedeti, kako gleda v bodoče na
delo sekcij v Društvu. Ta ji je odgovoril, da si bo prizadeval za čim obširnejše delo sekcij
in podpira tudi večji delež in prepoznavnost žensk v znanosti.
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Ad 7.
Pred začetkom volitev je volilna komisija, ob pregledu seznama članov DJS ugotovila, da
kandidata za člana NO je Toma Mrđena, ki ga je predlagal Tomaž Nemec, ni na spisku
članov. Sekretar DJS je pojasnil, da omenjeni seznam morda ni 100% popoln, pojavil pa
se je problem, kako izvesti volitve, saj tudi zaradi odsotnosti kandidata Mrđjena na
skupščini, v času trajanja skupščine ne bi bilo mogoče zagotovo potrditi ali ovreči
njegovega članstva. Janko Cerjak je kot še enega kandidata za NO predlagal prisotnega
prof. dr. Stojana Petelina, ki se je s kandidaturo strinjal. Tako je bil podan predlog, da se
na volitvah za NO izbira med vsemi tremi kandidati, torej Ljubom Fabjanom, Stojanom
Petelinom in Tomom Mrđenom, in v primeru, da je za eno izmed dveh prostih mest v NO
izvoljen slednji ter se naknadno ugotovi, da dejansko ni član DJS, njegovo mesto
zavzame kandidat uvrščen za njim. Skupščina je takšen predlog potrdila.
Tajne volitve je vodil Marjan Levstek. Boštjan Končar je kot kandidat za predsednika
prejel 35 glasov, s čimer je bil potrjen. Kot kandidati za člane UO so prejeli: Janez Krajnc
21 glasov; Leon Cizelj 24 glasov; Tea Bilić Zabric 26 glasov Matjaž Podjavoršek 9 in
Janko Cerjak 22 glasov. S tem so bili kot člani UO izvoljeni Leon Cizelj, Tea Bilić
Zabric in Janko Cerjak.
Kot kandidati za člane NO so prejeli: Ljubo Fabjan 32 glasov, Stojan Petelin 28 glasov in
Tomo Mrđen 11 glasov. S tem sta bila Ljubo Fabjan in Stojan Petelin potrjena kot člana
NO.
Ad 8.
Dr. Romana Jordan Cizelj je predstavila načrte za leto 2006:
• Izpeljava redne letne konference "Nuclear Energy for New Europe 2006",
Portorož
• Promocija zaposlitvenih priložnosti na jedrskem področju (izvedba MMG)
• Urejanje in nadgradnja spletne strani (informacijska baza društva)
• Obveščanje članstva preko glasila Jedrce
• Priprava angleške zloženke o predstavitvi DJS (MMG)
• Celostna podoba DJS
• Predstavitev jedrske stroke v srednjih šolah (MMG)
• Poljuden članek o Černobilu (MMG)
• Izvedba plesa DJS
• Strokovna predavanja in razprave
• Jedrska tehnologija v zem. orbiti in vesolju (Tomaž Žagar)
• Černobil - 20 let potem (Bogdan Pucelj, Andrej Stritar)
• Fuzija (Milan Čerčerk)
• Rokovanje z radioaktivnimi odpadki v NEK (Rudi Erman)
• Ekskurzija – EU parlament, NPP v Belgiji
• Sodelovanje s tujimi društvi
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• Sodelovanje v odborih ENS
• Sodelovanje z ANS
• Sodelovanje z društvi v Sloveniji
• Slovenska inženirska zveza
• FEANI
Dr. Romana Jordan Cizelj je nato predstavila še finančni načrt za leto 2006.
Plan dela in finančni načrt sta bila nato soglasno sprejeta.
Ad 9.
Pod točko Razno ni bilo predlogov ali razprave.

Skupščina je bila zaključena ob 16.00.

Zapisnikar:

Predsedujoči skupščine:

Igor Lengar

Jože Špiler

Overovatelja:
Milena Černilogar Radež

Janez Sušnik
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