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Ljubljana, 16. 5. 2008 
 

ZAPISNIK 
 

Redne letne skupščine DJS z dne 8. 5. 2008 
 
Redna letna skupščina se je pričela ob 15:00 v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo 
na Reaktorskem centru v Podgorici. 

Prisotne je pozdravil predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) Boštjan 
Končar,  nato pa so člani izvolili delovno predsedstvo v sestavi: 

Janko Cerjak (NEK) - predsednik,  
Helena Janžekovič (URSJV) - članica in overovateljica zapisnika,  
Andrej Trkov (IJS F-8) - član in overovatelj zapisnika 
Milena Černilogar Radež (MG) - zapisnikarica. 

Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 50 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 predsednika.  Vsa glasovanja so bila 
prestavljena na čas po uradnem začetku. Po statutu, po 30 minutah skupščina veljavno odloča, 
če je prisotnih vsaj 10 članov društva. Ob ponovnem preverjanju po 30 minutah je bilo 
prisotnih 50 članov.  

Nato je bil sprejet naslednji predlagan dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine. 
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2007. 
3. Poročilo Nadzornega odbora. 
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2008. 
5. Izvolitev volilne komisije. 
6. Volitve treh članov UO in dveh članov NO. 
7. Stalne komisije DJS 
8. Razno. 

ad 2. 
O dejavnostih društva v minulem letu je poročal Boštjan Končar, predsednik DJS; o 
dejavnostih MMG, Marko Giacomelli in o dejavnostih sekcije Alfa,  Nadja Železnik. 

V okviru DJS smo v letu 2007 izvajali in/ali zaključili naslednje projekte: 
- Organizacija konference »Nuclear Energy for New Europe 2007«, ki je bila v Portorožu, 

10. - 13. 9. 2007 (172 registriranih udeležencev iz 22 držav; na konferenci je bilo 
predstavljenih 138 prispevkov). 

- Izhajanje društvenega glasila Jedrce; v letu 2007 je izšlo 7 številk. Urejala ga je Milena 
Černilogar Radež. 



- Urejanje spletnih strani društva in obeh sekcij (MMG, Alfa): posodobljene so spletne 
strani DJS (M. Tkavc) in postavljene spletne strani sekcije Alfa. 

- DJS je založnik monografije »Fizika moj poklic – življenje in delo naših fizičark«, 
izdajatelj DMFA. Članici sekcije Alfa, Helena Janžekovič in Nadja Železnik sta bili v 
uredniškem odboru. Uredniški odbor je prejel priznanje “Prometej znanosti za leto 2007”.  

- Strokovna ekskurzija DJS: Francija (Romans-sur-Isere - obrat za izdelavo gorivnih 
elementov; Marcoule – Visiatome, in reaktor Phenix; Pierrelatte - tovarni COMURHEX 
in EURODIF za obogačevanje urana; 28.-30. okt. 2007 (organizacija MMG). 

Predavanja, ki smo jih organizirali v letu 2007: 
- Napredne jedrske elektrarne (doc.dr. Tomaž Žagar), 7. 3. 2007. 
- EU projekti in raziskave na področju jedrske cepitve – Priložnosti za slovenske jedrske 

strokovnjake (dr. Ivo Kljenak), 5. 4. 2007. 
- Predstavitev Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 

odpadkov iz NEK (Janko Strašek, Aleksadra Pleško), 10. 10. 2007.  
- Vizija ravnanja z zgorelim gorivom iz jedrske elektrarne (dr. Janez Sušnik), 26. 11. 2007 
- Je jedrska energija del evropske trajnostne energetske mešanice? (dr. Romana Jordan 

Cizelj), 6. 12. 2007.  

Strokovne razprave, ki smo jih organizirali v letu 2007: 
- Energetska politika v Sloveniji in Evropski Uniji (16.4.2007), kjer sta bila uvodničarja:  

Romana Jordan Cizelj (poslanka EP) in Igor Šalamun (Generalni direktor Direktorata za 
energijo, MG). 

- Prihodnost jedrske energije v Sloveniji (10.9.2007), kjer so bili uvodničarji: Igor Šalamun 
(Generalni direktor Direktorata za energijo, MG), Mihael Gabriel Tomšič (IJS, CEU) in 
Igor Jenčič (IJS, vodja ICJT). 

Natečaj mladih energetikov 
- Za študente višjih letnikov naravoslovnih in tehniških fakultet je DJS v letu 2007 razpisal 

Natečaj mladih energetikov 
- Na natečaj je prispelo 7 kompletnih prijav 
- Podeljene so bile 3 denarne nagrade (Gašper Antičevič, Matjaž Žganec, Mario Perla) 
- Vsi sodelujoči so obiskali NEK in reaktor TRIGA na IJS 

Redna letna skupščina 2007 
Redna letna skupščina je potekala v mali dvorani kulturnega doma v Krškem. Na skupščini 
smo sprejeli program dela za tekoče leto in Pravilnik DJS o varovanju osebnih podatkov. 

Sodelovanje z drugimi društvi 
- Doma: Slovenski jedrski forum, DMFA, SIZ, … 
- Delovanje v ENS: 

o General Assembly (Boštjan Končar – član), 
o ENS Board (Milena Černilogar-Radež, zakladnica), 
o Programme Committee (Igor Jenčič, član), 
o Nuclear Information Committee Europe (Radko Istenič, član), 
o ENS News (Marko Čepin), 
o Young generation (Robert Bergant). 

-  Drugo mednarodno sodelovanje 
o ANS - udeležba na IC ANS in INSC,   
o CNS – podpisan sporazum o sodelovanju, 
o Win Global (Alfa sekcija). 



Članstvo DJS 
Ob zaključku leta je imelo DJS skupno 269 članov, od tega 12 novih članov v letu 2007. 

Stalne komisije društva 
- Statutarna komisija  
- Komisija za izobraževanje 
- Komisija za zakonodajo in predpise 

Po zaključku predstavitve dela društva v letu 2007 je predsedujoči skupščini, g. Janko Cerjak, 
ugotovil, da je že preteklo 30 minut od začetka skupščine in je ta s tem postala sklepčna.  

Predsednik DJS je nato predstavil Finančno poročilo za leto 2007 in povzel, da je društvo 
zaključilo minulo leto s "presežkom prihodkov nad odhodki", kar je rezultat izjemno uspešne 
konference NENE 2007. Pripomb na poročilo predsednika ni bilo.  

ad 3. 
Marjan Levstek, predsednik NO, je prebral poročilo Nadzornega odbora. Nadzorni odbor 
ugotavlja, da je bilo finančno poslovanje v skladu s predpisi in skupščini priporoča, da 
predloženo finančno poročilo sprejme.  

Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter 
Alfa) v letu 2007 in sklep, da se sprejme finančno poročilo za leto 2007. (SKLEP ŠT. 1) 

ad 4. 
Boštjan Končar je predstavil vsebinski načrt aktivnosti DJS v letu 2008: 

Projekti:  
- Organizacija redne letne konference »Nuclear Energy in New Europe«, Portorož 2008. 
- Sodelovanje na Sejmu zaposlitvenih priložnosti. 
- Urejanje in nadgradnja spletne strani DJS (informacijska baza društva). 
- Obveščanje članov preko glasila Jedrce; glasilo je v letu 2008 oblikovno in vsebinsko 

prenovljeno in bo izhajalo četrtletno; nova urednica Jedrca je Simona Sučić. 
- Delo na Pojmovniku: dopolnjevanje in poenotenje gesel 
- Društvo je skupaj s katedro za Jedrsko tehniko Fakultete za matematiko in fiziko 

(Univerza v Ljubljani - ULj) konec februarja 2008 razpisalo natečaj "Mladih energetikov", 
ki je namenjen študentom višjih letnikov naravoslovnih in tehniških fakultet. 

- Poleg Jedrca, bomo objavljali prispevke tudi v tujih in domačih revijah.  
- Člani DJS se bomo udeleževali domačih ali tujih konferenc ter razprav in dogodkov, kjer 

bo obravnavana energetska in okoljska problematika.  
- V okviru društva so že bila in bodo v tem letu organizirana številna strokovna predavanja, 

okrogle mize in seminarji (sledijo javne razprave Izobraževanje in kadri na področju 
jedrske tehnologije in znanosti, Tehnološke platforme na področju energije v Sloveniji, 
dvoje predavanj za splošno javnost v organizaciji sekcije Alfa).  

- MMG bo tudi letos organizator strokovne ekskurzije. Tokrat se bomo predvidoma v 
mesecu oktobru podali v Đerdap in Romunijo.  

- Načrtujemo še organizacijo športnih iger in piknika DJS. 

Sodelovanje z društvi v Sloveniji: 

V Sloveniji DJS sodeluje z združenjem »Slovenski jedrski forum«, z društvi SIZ, FEANI, 
Neformalno zvezo slovenskih fizičark, DMFA in drugimi sorodnimi združenji. 
Sodelovanje s tujimi društvi: 



Na mednarodnem področju poleg ENS sodelujemo še s številnimi drugimi jedrskimi društvi 
po svetu (ANS, HND, CNS, Win Global, ..). 

Predsednik DJS je v okviru 4. točke dnevnega reda predstavil predlog proračuna za leto 2008  
in predlagal, da skupščina plan dela in predlog proračuna za leto 2008 sprejme.  

Skupščina je soglasno sprejela Plan dela in predlog proračuna DJS za leto 2008. 
(SKLEP ŠT. 2) 

ad 5.  
Izvolitev volilne komisije: Predsednik skupščine je podal predlog za člane volilne komisije v 
sestavi: Marjan Levstek (URSJV), Iztok Tiselj (IJS R-4) in Ivan Lubšina (NEK).  

Skupščina je soglasno potrdila volilno komisijo v sestavi Marjan Levstek (URSJV), 
Iztok Tiselj (IJS R-4) in Ivan Lubšina (NEK). (SKLEP ŠT. 3) 

ad 6. 
Volitev novih članov UO DJS in NO DJS: V leto 2008 je potekel mandat trem članom UO: 
Janezu Galetu (MMG; IJS R-4), Marjanu Kromarju (IJS F-8) in Jožetu Špilerju (GEN 
energija) ter dvema članoma NO: Ireni Mele (ARAO) in Marjanu Levstku (URSJV).  
Še dve leti ostanejo člani UO: Janko Cerjak (NEK), Leon Cizelj (IJS R-4), Tea Bilić Zabric 
(Alfa; IN KO) in Boštjan Končar, predsednik DJS (IJS R-4) ter člana NO: Stojan Petelin (FPP 
ULj) in Ljubo Fabjan (IJS R-4). 
Kandidati za člane UO so bili: Aleš Janežič (URSJV), Marjan Kromar (IJS F-8), Robert 
Bergant (MMG; GEN energija), Marko Čepin (IJS R-4), Igor Fifnja (NEK), Bruno Glaser 
(NEK). 
Kandidati za člena NO so bili: Tomaž Žagar (GEN energija), Alenka Pirc (NEK) in Nadja 
Železnik (ARAO). 
Pred izvolitvijo je Boštjan Končar imenoval tudi predlagatelje kandidatov, vsi prisotni 
kandidati pa so se na kratko predstavili. 

Skupščina DJS je za člane UO izvolila: Roberta Berganta (MMG; GEN energija), Igorja 
Fifnjo (NEK) in Aleša Janežiča (URSJV). (SKLEP ŠT. 4) 

Skupščina DJS je za člane NO izvolila: Tomaža Žagarja (GEN energija) in Nadjo 
Železnik (ARAO). (SKLEP ŠT. 5) 

ad 7. 

Trem stalnim komisijam društva (Statutarni komisiji, Komisiji za izobraževanje in Komisiji 
za predpise) je potekla mandatna doba. Ugotovljeno je bilo, da razen Statutarne komisije, 
drugih komisij skupščina ne bo imenovala. 

Skupščina je na novo imenovala in za dobo štirih let potrdila Statutarno komisijo v 
sestavi: Ivan Lubšina (NEK), Andrej Prošek (IJS), Andreja Peršič (URSJV), Bojan 
Hertl (ARAO) in Milena Černilogar Radež (MG). (SKLEP ŠT. 6) 

ad 8. 

Razno: 



- Marko Čepin je prisotne pozval, da naj po svojih močeh spodbudijo mlade k vključevanju 
v jedrsko stroko in znanost. Opozoril je, da je na IJS odprt razpis za mlade raziskovalce, 
tudi za področje jedrske tehnike. V imenu Leona Cizlja, člana UO, je prisotne še pozval, 
da  naj študente višjih letnikov spodbudijo k sodelovanju na Natečaju mladih energetikov. 

- Predsednik DJS je prisotnim posredoval informacijo dr. Janeza Sušnika o srečanju 
združenja »GLOBE Slovenija in Svet za varstvo okolja RS«. Posredoval je  pobudo dr. J. 
Sušnika, ki se nanaša na jedrske elektrarne in nihovi vlogi pri prizadevanju proti 
globalnemu toplogrednemu segrevanju Zemljinega ozračja: Prisotni so se s pobudo 
seznanili. . 

- Predsednik MMG in predsednica Alfa sekcije sta prisotnim predstavila predlog, da bi 
imeli obe sekciji v prihodnje avtomatsko svoja predstavnika v Upravnem odboru DJS. 
Prisotni na skupščini so se strinjali, da Statutarna komisija prouči predlog in pripravi 
mnenje, ki ga predlaga Upravnemu odboru DJS. 

- V razpravi so prisotni opozorili, da je mogoče v okviru plačevanja dohodnine donirati 5% 
DJS. 

 

Skupščina je bila zaključena ob 17:30 uri. 
 
Zapisala:         Overovatelja zapisnika: 
 
 
Milena Černilogar Radež       Helena Janžekovič 
 
 

 Andrej Trkov   


	Stalne komisije društva

