Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
Nuclear Society of Slovenia
Jamova 39, 1000 Ljubljana, tel: +386 1 588 5331, fax: +386 1 5885 377, nss@ijs.si, www.djs.si

Ljubljana, 19.6.2012

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 18. 6. 2012
Redna letna skupščina se je pričela ob 14:00 na IJS - ICJT.
Prisotne je pozdravil predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) Marko
Čepin, nato pa so člani izvolili delovno predsedstvo: predsednik Igor Fifnja, Marko Čepin zapisnikar, Andrej Prošek - overovatelj zapisnika, Igor Lengar - overovatelj zapisnika.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 19 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 19 članov DJS od katerih jih ima
pravico glasovanja 19.
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 2011.

3.

Zaključni račun 2011 - Poročilo Nadzornega odbora.

4.

Vsebinski in finančni načrt za leto 2012.

5.

Izvolitev volilne komisije

6.

Volitve treh članov UO in dveh članov NO

7.

Razno.

ad 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2011
V letu 2011 smo izvajali naslednje projekte:
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2011«, Bovec
september 2011.
Na konferenci se je zbralo 181 udeležencev iz 24 držav.
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2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2012«, Ljubljana.
September 5-7, 2012.
Imenovana sta organizacijski ter programski odbor konference, natisnjena in poslana vabila
na konferenco, oblikovana spletna stran konference, pripravljen je finančni načrt konference.
3. Urejanje spletnih strani društva
Preko spletne strani društva smo člane ažurno obveščali o aktivnostih in dogodkih društva.
4. Izhajanje društvenega glasila »Jedrce«
V letu 2011 so izšle 3 številke društvenega glasila »Jedrce«.
5. 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 2011 že petič organizirali Natečaj mladih energetikov. Izvedli smo ga skupaj s Fakulteto
za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Institutom »Jožef Stefan« in podjetjem GEN
ENERGIJA d. o. o. Podelitev nagrad zmagovalcem natečaja je bila izvedena konec novembra
skupaj s proslavo 20. obletnice delovanja društva.
6. Publiciranje in pojavljanje v medijih:
Člani društva so v različnih publikacijah objavljali poljudne prispevke povezane z miroljubno
uporabo jedrske energije. Sodelovali smo v radijskih in televizijskih oddajah.
- M. Čepin, Odmevi, RTV SLO1, 28.11.2011
ČEPIN, Marko. Najbolj perspektivno je porabiti manj. Aktiv.si, apr. 2011, št. 4, str. 7
ČEPIN, Marko. Jedrska energija ostaja : energija prihodnosti. Naš stik, dec. 2011, letn. 51, str.
32-34
JORDAN-CIZELJ, Romana, ČEPIN, Marko. Najprej podaljšanje obratovanja, nato odločitev
o drugem bloku. Finance, 17. jan. 2012, št. 11, str. 26-27
ČEPIN, Marko. Zagon prve jedrske elektrarne na Japonskem po nesreči v Fukušimi.
Energetika.net, 18. avg. 2011
ČEPIN, Marko. Orkan Irena prevetril tudi varnost ameriških jedrskih elektrarn.
Energetika.net, 31. avg. 2011
Trkov Andrej, Ali je smotrn cilj postati nizkoogljična družba za vsako ceno?, Energetika.net,
sept. 2011
Trkov Andrej, Kako realni bi bili ambicioznejši cilji NEP, Energetika.net, okt. 2011
7. Sodelovanje in predstavitev DJS in jedrske stroke na sejmu 12. Študentska Arena: 18.20.10.2011 (v organizaciji MMG)
8. Organizirali smo predavanja in razprave.
- A. Trkov, Državni zbor, 25.3. 2011
- Predavanje: M. Čepin, 1. 4. 2011, Varnost jedrskih elektrarn, Klub študentov Kranj
- Predavanje: M. Čepin, 15.5. 2011, Varnost sedanjih in bodočih jedrskih elektrarn, Tehniški
muzej Bistra
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- Predavanje: 30.5.2011, M. Čepin, Druga jedrska elektrarna / tehnološke prednosti ter
slabosti (CIGRE, Omizje "Tehnološki izzivi za prihodnost elektroenergetike in kje so
priložnosti za Slovenijo?")
- Interna konferenca MMG: 29.11.2011, 10 kratkih predavanj, Zbornik povzetkov:
http://www.djs.si/mmg/razno/Zbornik_povzetkov.pdf
9. Organizirali smo skupino za obveščanje po nesreči v Fukushimi. Spremljanje stanja in
obveščanje javnosti je potekalo v tiskanih medijih, na televizijskih in radijskih postajah ter na
spletu.
- S. Petelin, TV Koper
- A. Trkov, Studio City, RTV SLO2
- A. Trkov, Kanal A
- A. Stritar, RTV SLO1, POP TV
- A. Janežič, POP TV
- T. Žagar, Svet na kanalu A, Kanal A, Intervju in sodelovanje v oddaji, 23. marec 2011
- T. Žagar, Studijo ob 17h, RTV SLO, Prvi radijski program, sodelovanje v oddaji, 17. marec
2011
- T. Žagar, Okrogla miza o jedrski energiji, LDS, Center Evrope, 21. marec 2011
- T. Žagar, Iz fosilno-jedrskega scenarija še ne bomo izstopili,
http://www.rtvslo.si/okolje/iz-fosilno-jedrskega-scenarija-se-ne-bomo-izstopili/253570
- Predavanje: M. Čepin, 21.3. 2011, Nesreča v Fukushimi, Predavanje na Fakulteti za
elektrotehniko
- Helena Janžekovič, 23. 3. 2011, Fukushima, Predavanje na Fakulteti za matematiko in fiziko
- Predavanje: 17.5. 2011, G. Pucelj, Černobil (1986) - Fukushima (2011), Dvorec Zemono,
Univerza v Novi Gorici
- Predavanje: 11.4. 2011, G. Pucelj: Černobil (1986) - Fukushima (2011), Kolokviji ob
sredah, IJS
- Predavanje: 25.5. 2011, L. Cizelj, Jedrska elektrarna v Fukušimi po potresu in cunamiju,
Kolokviji ob sredah, IJS
- Predavanje: 7. 6. 2011, M. Čepin, Informing the public after the Fukushima accident,
National Technical University of Athens
- Predavanje: 27.6. 2011, M. Čepin, Vloga jedrske elektrarne v elektroenergetskem sistemu in
njena varnost, Društvo za Združene narode za Slovenijo
ČEPIN, Marko. Jedrska elektrarna Tomari 3 spet deluje. Finance (Online), 20. sep. 2011, št.
182, 1 str. http://www.finance.si/324051/Jedrska-elektrarna-Tomari-3-spet-deluje
ČEPIN, Marko. Nesreča v jedrski elektrarni Fukušima. Jedrce Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije, apr. 2011, letn. 13, str. 2-5
ČEPIN, Marko. Okvirni kronološki potek dogodkov v elektrarni Fukushima 1. Jedrce Društva
jedrskih strokovnjakov Slovenije, apr. 2011, letn. 13, str. 6-7
ČEPIN, Marko, JORDAN-CIZELJ, Romana, KONČAR, Boštjan. 20 let Društva jedrskih
strokovnjankov Slovenije. Jedrce Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, apr. 2011, letn.
14, str. 2-4
ČEPIN, Marko. Jedrska energija po oceni strokovnjakov med bolj varnimi. Slovenska
tiskovna agencija, 17. apr. 2011. http://www.sta.si/vest.php?id=1627194
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Veliko aktivnosti članov društva je sovpadalo z aktivnostmi, ki so jih opravili tudi v okviru
svoje organizacije. Te tu niso v celoti navedene. Del teh aktivnosti vsebuje:
CIZELJ, Leon, KOCJAN, Vida. Obratovanje NEK je povsem varno. Demokracija (Ljubl,
1996), 23. mar. 2011, letn. 16, št. 12, str. 39-41.
CIZELJ, Leon. Vodja odseka za reaktorsko fiziko na IJS : japonske kolege je treba pohvaliti.
Dnev.
online.
[Spletna
izd.],
17.
mar.
2011,
1
str.
http://www.dnevnik.si/novice/znanost/1042430660.
CIZELJ, Leon, ANDRENŠEK, Anita. Za zdaj je sredica le poškodovana, še vedno je v
posodi. Dnevnik, 15. mar. 2011, letn. 59, št. 61, str. 6.
CIZELJ, Leon. Fukušima : stanje je zelo resno, a stabilno. Dnevnik, 18. mar. 2011, letn. 61,
št. 64, str. 6.
CIZELJ, Leon. Dušik naj bi preprečil nove eksplozije. Dnevnik, 7. mar. 2011, letn. 61, št. 81,
str. 36.
CIZELJ, Leon. Demokratični dialog jedrske energije. Gea, apr. 2011, letn. 21, št. 4, str. 55-61.
CIZELJ, Leon. Jedrska energetika in kadri. Jedrce Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije,
jan. 2011, letn. 12, str. 2-3.
CIZELJ, Leon. Vodstvo Neka zagotavlja, da se Fukušima pri nas ne more zgoditi. Ljubljanske
novice, 17. mar. 2011
CIZELJ, Leon. Razprava o jedrski energiji je trenutno čustveno pregreta. Mladina. [Spletna
izd.], 18. mar. 2011.
STRITAR, Andrej, CIZELJ, Leon. Jaz bom jedel solato do nadaljnjega in tudi bom hodil ven,
se valjal po travi, Kdor želi, naj se pa zapre v klet in je stare konzerve. Mladina, 23. dec.
2011, let. 69, št. 51/52, str. 51.
CIZELJ, Leon. Za jedrski razvoj ključni visoko motivirani strokovnjaki. Naš stik, mar. 2011,
letn. 51, št. 3, str. 29-31.
CIZELJ, Leon. Obveščanje in odziv odgovornih ob jedrski nesreči v Fukušimi sta bila
korektna. Polet (2002), 2011, letn. 10, št. 12, str. 12-15.
CIZELJ, Leon, PUCELJ, Gregor. Hlajenje reaktorjev stabilno - Tepco ob 15 milijard
dolarjev: jedrska elektrarna Fukušima 80 dni po katastrofi. Znanost (Ljubl.), 2. jun. 2011, letn.
53, št. 126, str. 26.
10. Podprli smo stališče Društva za razvoj tehniškega izobraževanja glede izboljšanje stanja
tehniškega izobraževanja v Sloveniji.
Sekcije društva
Mreža mlade generacije (MMG) se je v letu 2011 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:
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V letu 2011 smo aktivno sodelovali v evropskem združenju jedrskih strokovnjakov European Nuclear Society (ENS). M. Čepin je postal član upravnega odbora ENS. Mileni
Černilogar je potekel mandat zakladnika ENS.
Z ANS smo obnovili 5 letno pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
- Članice sekcije Alfa so se udeležile WIN srečanj.
Na domačem področju je Društvo je sodelovalo s Slovenskim jedrskim forumom, in
Slovensko inženirsko zvezo.
Skupščina in članstvo
Redna letna skupščina DJS je potekala maja v Krškem.
Sprejeli smo tudi zaključni račun društva in plan dela za leto 2012.
Ob koncu leta 2011 je štelo društvo 321 članov.

ad 3. Zaključni račun 2011 - Poročilo Nadzornega odbora
Nadja Železnik je potrdila navedbe NO, ki jih je pokazal Marko Čepin.
Nadzorni odbor se je s predsednikom sestal delno na sestanku dne 19. 3. 2012 in delno
dopisno
1.
Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem
društva v letu 2011. Člani NO smo pregledali računovodske izkaze za leto 2011 in pri tem
dobili vso potrebno strokovno podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili
smo, da je v letu 2011 DJS posloval z izgubo. Pri pregledu nismo ugotovili morebitnih
nepravilnosti in odstopanj. Poslovni izid DJS v letu 2011 je zadovoljiv.
2.

Poslovne knjige oziroma dokumentacija je bila vodena v skladu s predpisi.

3.
Nadzorni odbor predlaga Upravnemu odboru, da še naprej 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.
Vsi člani NO smo se strinjali, da je poročilo o poslovanju DJS za leto 2011 ustrezno, kakor
tudi predlagani računovodski izkazi in predlagamo, da skupščina DJS sprejme naslednji
SKLEP: Skupščina v celoti sprejme poslovanje DJS v letu 2011 in odobri poročilo NO o
pregledu poslovanja in dokumentacije DJS za leto 2011.
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter
Alfa) v letu 2011 in sklep, da se sprejme Zaključni račun za leto 2011. (SKLEP ŠT. 1)

ad 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2012
Marko Čepin je predstavil vsebinski in finančni načrt aktivnosti DJS v letu 2012 skupaj s
sekcijama Mreže mlade generacije (MMG) in Alfa:
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Aktivnosti, ki jih bomo izpeljali skupaj s sekcijama Mreže mlade generacije in Alfa:
Organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2012", (Žagar, Rožman)
Urejanje spletnih strani društva (Tkavc)
Obveščanje članstva preko glasila Jedrce (Sučić)
Pojmovnik (Jenčič)
Projekt »Mladi energetiki 2012«.
Organizacija predavanj in javnih razprav
Sodelovanje na sejmih: Študenska arena (oktober), facebook, (MMG)
Publiciranje in javno nastopanje na področju jedrske tehnologije in varnosti
Udeležba na drugih razpravah in dogodkih v Sloveniji, kjer bo obravnavana energetska in
okoljska problematika.
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 (junij namesto maj 2012, da ni sovpadala z remontom v NEK)
Predsednik DJS je v okviru 4. točke dnevnega reda predstavil predlog proračuna za leto 2012.
Plan dela za leto 2012 in predlog proračuna DJS za leto 2012 sta bila soglasno sprejeta.
(SKLEP ŠT. 2)
Marko Čepin je predstavil tudi delo DJS, ki je že izvedeno v letu 2012.

ad 5. Izvolitev volilne komisije
Izvolitev volilne komisije: Predsednik skupščine je podal predlog za člane volilne komisije v
sestavi: R. Svilar, M. Koželj, H. Janžekovič.
Skupščina je soglasno potrdila volilno komisijo v sestavi R. Svilar, M. Koželj, H.
Janžekovič). (SKLEP ŠT. 3)

ad 6. Volitve treh članov UO in dveh članov NO
V letu 2012 poteče mandat trem članom UO: R. Bergant, I. Fifnja, I. Janežič
ter dvema članoma NO: T. Žagar, N. Železnik.
Še dve leti so člani Upravnega odbora: I. Tiselj, A. Trkov, B. Glaser ter
Nadzornega odbora: I. Lubšina, M. Lenošek Kavčič.
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Predlagani kandidati:



za člane UO: Robert Bergant, Igor Fifnja, Tea Bilić Zabric
za člana NO: Nadja Železnik, Tomaž Žagar

Skupščina DJS je za člane UO izvolila: Robert Bergant, Igor Fifnja, Tea Bilić Zabric.
(SKLEP ŠT. 4)
Skupščina DJS je za člane NO izvolila: Nadja Železnik, Tomaž Žagar. (SKLEP ŠT. 5)

ad 7. Razno
-

-

-

V razpravi je bilo ugotovljeno naslednje:
nujno je potrebno pojmovnik dati na splet, kar bo uredil MČ v najkrajšem času!
Komisiji za spremembe statuta bo naložen razmislek o spremembi statuta: če član društva
10 let ni opravičil odsotnosti na dogodkih organiziranih s strani društva, se ga briše iz
članstva.
Mladi avtorji naj predstavijo dela – razmislimo do UO septembra (MČ je zadolžen za
pretehtanje zadeve s člani UO).
Na vprašanje ali smo formalno sodelovali z organizacijami na Japonskem glede
Fukušime, je odgovor, da nismo.
V bodoče je potrebno pretehtati, kako odločno protestiramo proti novinarskim napakam in
nerealnemu poročanju
Zbornik konference 2011 je treba dati na svetovni splet – povezati spletni strani zbornikov
in konferenc: 2 ločeni strani – naj bo tako, da ne bo problemov z iskanjem (zadolženec
MČ).
Alumni jedrske tehnike je bil ustanovljen – podpiramo poziv za včlanitev.
Hrv. društvo je imelo srečanje v Zadru, ki je bilo dobro organizirano.

Skupščina je bila zaključena ob 15:15 uri.
Zapisal: Marko Čepin

Overovatelja zapisnika:

Igor Lengar
Andrej Prošek
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