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Ljubljana, 2. 6. 2009

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 27. 5. 2009
Redna letna skupščina se je pričela ob 15:00 v Kulturnem domu v Krškem.
Prisotne je pozdravil predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) Boštjan
Končar, nato pa so člani izvolili delovno predsedstvo v sestavi:
Igor Fifnja (NEK) - predsednik,
Andrej Prošek (IJS R-4) - član in overovatelj zapisnika,
Milena Černilogar Radež (MG) – članica in zapisnikarica.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 15 članov DJS.
Uradno je bil tako začetek skupščine prestavljen za 30 minut.
Uvodoma je zato g. Janko Cerjak predstavil izvedene modifikacije v NE Krško v zadnjem
obdobju in načrtovane nove modifikacije v prihodnjem obdobju.
Ob ponovnem preverjanju po 30 minutah je bilo prisotnih 15 članov.
Po statutu, po 30 minutah skupščina veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov društva.
Sprejet je bil naslednji predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2008.
Zaključni račun DJS za leto 2008
Poročilo Nadzornega odbora.
Vsebinski in finančni načrt za leto 2009.
Pravilnik o uredništvu Jedrca in sprememba 26. člena Statuta DJS
Razno.

Ad 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2008
O dejavnostih društva v letu 2008 je poročal Boštjan Končar, predsednik DJS, ki je podal tudi
poročilo predsednika sekcije MMG, dr. Marka Giacomellija. Poročilo predsednice Alfa
sekcije, mag. Nadje Železnik je podala mag. Tea Bilić Zabric.
Ad 3. Zaključni račun za leto 2008
Predsednik je predstavil finančno poročilo za leto 2008 in povzel, da je društvo zaključilo
minulo leto s »presežkom prihodkov nad odhodki«, kar je rezultat konference NENE 2008, ki
je bila najbolj uspešna v zgodovini konferenc društva. Pripomb na poročilo predsednika ni
bilo. Zaključni račun DJS za leto 2008 je priloga zapisnika.
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Ad 4. Poročilo nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora, ki ga je pripravila Nadja Železnik, je podala Milena Černilogar
Radež. Nadzorni odbor v svojem poročilu ugotavlja, da je bilo finančno poslovanje društva v
skladu s predpisi in skupščini priporoča, da predloženo finančno poročilo sprejme. Poročilo
Nadzornega odbora je priloga zapisnika.
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter Alfa) v
letu 2008 in sklep, da se sprejme finančno poročilo za leto 2008. (SKLEP ŠT. 1)
Ad 5. Vsebinski in finančni načrt za leto 2009
Boštjan Končar je predstavil vsebinski načrt aktivnosti DJS v letu 2009:
Projekti:
-

Redna letna konferenca »Nuclear Energy in New Europe 2009«, Bled, 14.-17. september
2009.
Urejanje spletnih strani društva in obeh sekcij.
Izdajanje glasila Jedrce.
Urejanje Pojmovnika jedrske tehnike in varstva pred sevanji – načrtujemo, da bo v letu
2010 izdana posodobljena tiskana izdaja Pojmovnika.
Organizacija natečaja »Mladi energetiki 2009« v sodelovanju s Fakulteto za matematiko
in fiziko in Institutom Jožef Stefan.
Predstavitev projekta »Jedrska elektrarna Krško 2«, Gen energija, 22. april 2009 (DJS in
SJF)
Okrogla miza v sklopu konference, 14. september 2009.

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 v tem letu organizator predstavitev DJS in promocije jedrske stroke:
sodelovanje na sejmu Informativa (marec 2009) ali na Študentski areni (oktober 2009).
Člani DJS bomo svoje prispevke objavljali v domačih in tujih glasilih. Udeležili se bomo
razprav in dogodkov v Sloveniji, kjer bo obravnavana energetska in okoljska problematika.
MMG bo tako kot do sedaj tudi letos organizator strokovne ekskurzije. Načrtujemo še
organizacijo športnih iger in piknika DJS. Sodelovali bomo s številnimi društvi in združenji:
SJF, SIZ, FEANI in ostalimi tujimi društvi na jedrskem področju, predvsem pa z ENS in WIN
Global.
Predsednik DJS je v okviru 5. točke dnevnega reda predstavil predlog proračuna za leto 2009
in predlagal, da skupščina plan dela in predlog proračuna za leto 2009 sprejme.
Skupščina je soglasno sprejela Plan dela in predlog proračuna DJS za 2009. (SKLEP ŠT. 2)
Ad 6. Pravilnik o uredništvu Jedrca in sprememba 26. člena Statuta DJS
Predsednik Statutarne komisije, g. Ivan Lubšina, je prisotnim poročal o delu Statutarne
komisije v letu 2008 in v obdobju do skupščine v letu 2009.
Prisotnim je predstavil pripravo, namen in vsebino predloga Pravilnika o uredništvu Jedrca in
predlagal, da skupščina sprejme Pravilnik o uredništvu Jedrca. Pravilnik o uredništvu Jedrca
je priloga zapisnika.
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Skupščina je soglasno sprejela Pravilnik o uredništvu Jedrca. (SKLEP ŠT. 3)
Nato je g. Lubšina prisotnim predstavil predlagane spremembe Statuta DJS, njihov namen in
predlagal, da skupščina sprejme predlagane redakcijske spremembe in spremembe 26. člena
Statuta DJS. Predlog sprememb Statuta DJS je priloga zapisnika.
Skupščina je soglasno sprejela predlagane spremembe Statuta DJS. (SKLEP ŠT. 4)
Ad 7. Razno
Pod razno so prisotni obravnavali predloge in pobude za dejavnosti društva v prihodnje.
Društvo naj v prihodnje več pozornosti nameni spremljanju nastajanja strateških dokumentov,
ki obravnavajo področje jedrske energetike (Zelena knjiga, kasneje NEP).

Skupščina je bila zaključena ob 17:30 uri.

Zapisala:

Overovatelj zapisnika:

Milena Černilogar Radež

Andrej Prošek
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