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Ljubljana, 4. 6. 2010

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 27. 5. 2010

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:
Aleš Janežič (URSJV) - predsednik,
Janko Cerjak (NEK) - član in overovatelj zapisnika,
Andrej Prošek (IJS) - član in overovatelj zapisnika
Milena Černilogar Radež (MG) - zapisnikarica.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 31 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. Do takrat se je zbralo 31 članov DJS od katerih jih ima
pravico glasovanja 31.
Nato je bil sprejet 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 2009.
Zaključni račun 2009 - Poročilo Nadzornega odbora.
Vsebinski in finančni načrt za leto 2010.
Volitve - Izvolitev volilne komisije.
Volitve predsednika, treh članov UO in dveh članov NO.
Razno.

ad 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2009
O dejavnostih društva v minulem letu je poročal Boštjan Končar, predsednik DJS; o
dejavnostih MMG prav tako in o dejavnostih sekcije Alfa, Milena Černilogar Radež:
V okviru DJS smo v letu 2009 izvajali in/ali zaključili naslednje projekte:
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2009«, Bled, 14.71. september 2009: Na konferenci se je zbralo 212 udeležencev iz 27 držav. Na
konferenci je bilo predstavljenih 6 vabljenih predavanj in 146 prispevkov. V zborniku
konference je bilo objavljenih 131 recenziranih prispevkov.
2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2010«, Portorož,
6.-9. september 2010: Imenovana sta organizacijski ter programski odbor konference,
natisnjena in poslana vabila na konferenco, oblikovana spletna stran konference,
pripravljen je finančni načrt konference.
3. Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji: V letu 2009 je bilo uredniško in
vsebinsko pregledanih približno 600 gesel. Intenzivno uredniško delo se bo nadaljevalo v
letu 2010.
4. Urejanje spletnih strani društva: Preko spletne strani društva smo člane ažurno obveščali o
aktivnostih in dogodkih društva.
5. Izhajanje društvenega glasila »Jedrce«: V letu 2009 so izšle 3 številke društvenega glasila
»Jedrce«.
6. Natečaj mladih energetikov: Ena od prioritetnih dejavnosti društva je spodbujanje mladih
k zanimanju za študij jedrske tehnologije in znanosti. Za študente višjih letnikov
naravoslovnih in tehniških fakultet smo v letu 2009 že tretjič organizirali Natečaj mladih
energetikov. Izvedli smo ga skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani in Institutom »Jožef Stefan«. Podelitev nagrad zmagovalcem natečaja je bila
izvedena v juniju na Institutu »Jožef Stefan«.
7. Publiciranje: Člani društva so v različnih publikacijah objavljali poljudne prispevke
povezane z miroljubno uporabo jedrske energije.
8. 8. Sodelovanje in predstavitev DJS in jedrske stroke na sejmu Informativa: februar 2009
(v organizaciji MMG)
Predavanja in strokovne razprave, ki smo jih organizirali v letu 2009:
Predavanja (organizacija DJS):
1. Predstavitev projekta "Jedrska elektrarna Krško 2 – JEK 2 ", Jože Špiler, Tomaž Žagar,
Robert Bergant, Primož Stropnik, 27. 4. 2009
2. Predavanje “ Pregled izvedenih tehnoloških posodobitev v remontu 2009 in planirane
posodobitve v naslednjem srednjeročnem obdobju ”, Janko Cerjak, 27. 5. 2009
3. Predavanje »Izobraževanje za kariere v globalni energetiki«, Leon Cizelj, 18. 6. 2009
4. Predavanje »Global nuclear energy – defining a role for a right size reactor«, Thomas L.
Sanders, predsednik ameriškega jedrskega združenja,23. 9. 2009
5. Predavanje v okviru leta astronomije »Kako so v vesolju nastali različni kemijski
elementi«, Andreja Gomboc, 3. 12. 2009 (organizacija sekcije Alfa)
Javne razprave (organizacija DJS):
1. Okrogla miza »Nuclear Energy in Europe in 2020 and Beyond«”, 14. 9. 2009
V razpravi so sodelovali:


dr. Romana Jordan Cizelj, poslanka EU parlamenta






mag. Janez Kopač, generalni direktor direktorata za Energijo RS
dr. Yves Kaluzny, Senior Vice president (international affairs and cooperations) CEA
(Francija)
g. Bernd Döhnert, International Business Development, Nuclear Power Plants
Business Unit, Westinghouse, Brussels, (Belgija)
g. Aleš John, predsednik uprave in generalni direktor, Nuclear Research Institute Řež,
(Češka)

Moderator: prof. Borut Mavko, predsednik, Inženirske Akademije Slovenije (IAS)
2. Okrogla miza »Challenges in Construction of Gen III Reactors«, 17. 9. 2009
Panelista:



dr. Zoran Stošič, AREVA (Nemčija)
g. Paolo Gaio Westinghouse (Belgija)

Moderator: g. Martin Novšak, direktor GEN Energija
Sodelovanje DJS na drugih javnih razpravah:
Javna razprava »Perspektive jedrske energije v EU«, 2. 6. 2009 (organizacija E-Forum)
Uvodničarja:



dr. Boštjan Končar (Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije)
Jan Haverkamp (Greenpeace).

Sekcije društva
Mreža mlade generacije (MMG) se je v letu 2009 dejavno vključevala v aktivnosti DJS. To je
sekcija, ki združuje članice in člane, mlajše od 35 let, ki strokovno delujejo na področju, ki ga
pokriva DJS.
Dejavna je bila tudi ženska sekcija društva - Alfa, katere namena sta predvsem dva: prispevati
k objektivnejšemu informiranju javnosti o jedrski tehnologiji in sevalnih dejavnostih, ter
vzpostaviti organizacijsko podporo vsem, ki žele vzpodbujati večjo in učinkovitejšo
zastopanost žensk na jedrskem področju.
Mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi združenji:
V letu 2009 smo aktivno sodelovali v evropskem združenju jedrskih strokovnjakov European Nuclear Society (ENS). Predstavniki DJS v ENS so bili: General Assembly (dr.
Boštjan Končar), ENS Board (mag. Milena Černilogar Radež), Programme Committee (dr.
Igor Jenčič), Nuclear Information Committee Europe (Radko Istenič), Young generation (dr.
Marko Giaccomelli).
Članici sekcije Alfa DJS Helena Janžekovič in Darja Slokan Dušič sta se v juliju 2009
udeležili konference WIN Global 2009 v Washingtonu.
- sekretarka Milena Černilogar Radež se je junija 2009 udeležila generalne skupščine in
upravnega odbora ENS v Pragi in decembra 2009 v Bruslju.
Na domačem področju je Društvo je sodelovalo s Slovenskim jedrskim forumom, in
Slovensko inženirsko zvezo.
Skupščina in članstvo

Redna letna skupščina DJS je potekala 27. maja v Krškem. Na skupščini je bil sprejet
pravilnik o uredništvu Jedrca in sprememba 26. člena statuta društva, povezana s tem
pravilnikom. Sprejeli smo tudi zaključni račun društva in plan dela za leto 2009.
Ob zaključku leta 2009 je društvo štelo skupno 305 članov.
Stalna komisija društva je Statutarna komisija.

ad 3. Zaključni račun 2009 - Poročilo Nadzornega odbora
Tomaž Žagar, član NO, je prebral poročilo Nadzornega odbora.
1. Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem
društva v letu 2009. Člani NO smo pregledali računovodske izkaze za leto 2009 in pri tem
dobili vso potrebno strokovno podporo in pojasnila predsednika, dr. Boštjana Končarja.
Ugotovili smo, da je v letu 2009 DJS posloval s presežkom prihodkov nad odhodki. Pri
pregledu nismo ugotovili morebitnih nepravilnosti in odstopanj. Poslovni izid DJS v letu
2009 je bil nadpovprečno dober.
2. Poslovne knjige oziroma dokumentacija je bila vodena v skladu s predpisi.
3. Nadzorni odbor predlaga Upravnemu odboru, da vodi strategijo delovanja DJS tako, da se
na osnovi rezultatov prejšnjega leta ustrezno zastavi program dela za tekoče leto, in da se
pri tem upošteva poslanstvo društva.
4. NO priporoča, da se nerazporejeni del presežka prihodkov iz preteklih let v večji meri
nameni za dejavnosti društva.
Vsi prisotni člani NO so se strinjali, da je poročilo o poslovanju DJS za leto 2009 ustrezno,
kakor tudi predlagani računovodski izkazi in predlagajo, da skupščina DJS sprejme naslednji
SKLEP: Skupščina v celoti sprejme poročilo NO o pregledu poslovanja in dokumentacije DJS
za leto 2009.
Po zaključku predstavitve dela v letu 2009 je predsedujoči skupščini, Aleš Janežič, ugotovil,
da je že preteklo 30 minut od začetka skupščine in je ta s tem postala sklepčna ter predlagal,
da skupščina glasuje o poročilu in zaključnem računu za leto 2009.
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter
Alfa) v letu 2009 in sklep, da se sprejme Zaključni račun za leto 2009. (SKLEP ŠT. 1)

ad 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2010
Boštjan Končar je predstavil vsebinski in finančni načrt aktivnosti DJS v letu 2010:
Dejavnosti DJS, ki jih bomo v letu 2010 izpeljali skupaj s sekcijama MMG in Alfa:











Organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2010", Portorož, 6.9. september 2010 (Trkov)
Urejanje spletnih strani društva (Tkavc)
Obveščanje članstva preko glasila Jedrce (Sučić)
Uredniško delo na Pojmovniku jedrske tehnike in varstva pred sevanji (Jenčič)
Projekt »Reaktor – potrebujemo tvojo energijo« (Cizelj)
Organizacija predavanj in javnih razprav
Sodelovanje na sejmu Informativa (marec 2010) in/ali Študenski areni (oktober) (MMG)
Publiciranje
Udeležba na drugih razpravah in dogodkih v Sloveniji, kjer bo obravnavana energetska in
okoljska problematika.
Organizacija strokovne ekskurzije, oktober (MMG)






Sodelovanje z ostalimi združenji (SJF, SIZ, FEANI, ostala tuja jedrska društva)
Mednarodno sodelovanje (ENS in različna mednarodna jedrska društva in sekcije)
Udeležba na mednarodnih srečanjih WIN, YGN, ENC
Izvedba skupščine in volitev (maj 2010)

Predsednik DJS je v okviru 4. točke dnevnega reda predstavil predlog proračuna za leto 2010.
V razpravi, ki je sledila predstavitvi je Igor Jenčič prisotne seznanil, da redno letno
konferenco DJS organizira skupina posameznikov iz posameznega odseka. Dogovora, kdo bo
organizator konference v letu 2011 še ni, kljub temu, da je bil v predstavitvi predsednika
omenjen ICJT, ki bo v letu 2011 predvidoma organizator NENE2011. Marjan Levstek je
poudaril, da je DJS v preteklih letih veliko pozornosti namenil sodelovanju z mladimi, saj je
ena od prioritetnih dejavnosti društva spodbujanje mladih k zanimanju za študij jedrske
tehnologije in znanosti. Za študente višjih letnikov naravoslovnih in tehniških fakultet je DJS
v letu 2009 že tretjič organiziral Natečaj mladih energetikov. Andrej Trkov ugotavlja, da
država pokaže premalo interesa za področje jedrske energetike, zato bi moralo društvo v
prihodnje pozornost nameniti tudi temu področju. Dana je bila pobuda, da člani DJS
prispevajo članke na področju jedrske energetike za v Wikipedijo.
Plan dela za leto 2010 in predlog proračuna DJS za leto 2010 sta bila soglasno sprejeta.
(SKLEP ŠT. 2)

ad 5. Volitve - Izvolitev volilne komisije
Izvolitev volilne komisije: Predsednik skupščine je podal predlog za člane volilne komisije v
sestavi: Igor Fifnja (NEK), Marjan Levstek (URSJV), Igor Jenčič (IJS).
Skupščina je soglasno potrdila volilno komisijo v sestavi Igor Fifnja (NEK), Marjan
Levstek (URSJV), Igor Jenčič (IJS). (SKLEP ŠT. 3)

ad 6. Volitve predsednika, treh članov UO in dveh članov NO
Volitev novih članov UO DJS in NO DJS: V letu 2010 poteče mandat predsedniku društva
Boštjanu Končarju, trem članom UO: Janku Cerjaku (NEK), Leonu Cizlju (IJS) in Tei Bilić
Zabric (INKO) ter dvema članoma NO: Ljubu Fabjanu (IJS) in Stojanu Petelinu (FP).
Še dve leti so člani Upravnega odbora: Aleš Janežič (URSJV), Robert Bergant (GEN) in Igor
Fifnja (NEK) ter Nadzornega odbora: Nadja Železnik in Tomaž Žagar.
Predlagani kandidati:




za predsednika: Marko Čepin
za člane UO: Iztok Tiselj (IJS), Sandi Viršek (ARAO), Andrej Trkov (IJS), Tea Bilić
Zabric (INKO), Bruno Glaser (NEK) in Jože Reberšek (NEK; ki je od kandidature
odstopil, ker še ni član DJS)
za člana NO: Bojan Žefran (IJS), Melita Lenošek (ICJT) in Ivan LUbšina (NEK).

Skupščina DJS je za predsednika izvolila Marka Čepina. (SKLEP ŠT. 4)
Skupščina DJS je za člane UO izvolila: Iztoka Tislja (IJS), Andreja Trkova (IJS) in
Bruna Glaserja (NEK). (SKLEP ŠT. 5)

Skupščina DJS je za člane NO izvolila: Ivana Lubšino (NEK) in Melito Lenošek (ICJT).
(SKLEP ŠT. 6)

ad 7. Razno
-

-

Andrej Stritar je prisotne opomnil, da bo DJS v letu 2011 beležilo 20 let delovanja.
Radko Istenič je obravnaval lobiranje na področju energetike in ugotovil, da smo člani
DJS pri tem vse premalo dejavni in da se v javnosti veliko bolj pojavljajo NVO (Fokus,
Greenpeace, …). Meni še, da bi morali na področju energetike bolj slediti politiki EU.
Tomaž Žagar je dal pobudo, da bil društvo del svojih dejavnosti namenilo javnemu
nastopanju.

Ob koncu je Boštjan Končar dal pobudo, da naj člani DJS v svojih organizacijah člane
vzpodbujajo k bolj aktivnemu delovanju za društvo in dejavnostim na področju jedrske
energetike.

Skupščina je bila zaključena ob 17:30 uri.

Zapisala:

Overovatelja zapisnika:

Milena Černilogar Radež

Janko Cerjak
Andrej Prošek

