Ljubljana, 27.5.2014

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 26. 5. 2014
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 predlagali delovno predsedstvo: predsedujoči: Jože Špiler, overovatelj zapisnika:
Janko Cerjak, overovatelj zapisnika Igor Jenčič, zapisnikar: Marko Čepin.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 65 članov DJS, kar je bilo
manj od potrebne petine vseh članov. Uradno je bil tako začetek skupščine prestavljen za 30 minut,
v vmesnem času pa je predsednik društva povedal o delu društva in o aktualni problematiki. Pri tem
je izpostavil, da je število članov društva v stalnem naraščanju, ker razen smrti ni običajnega
mehanizma za prenehanje članstva. Poudaril je, da je po pogovorih z več člani društva pred
skupščino na predlog revizije članstva in popravka statuta v smislu brisanja neaktivnih članov dobil
večinsko mnenje, da zadev v društvu ne menjamo. Poleg tega je predsednik predstavil delo društva
v letu 2013 in poudaril še dodatek, kar je že bilo narejeno za leto 2014, ki bo sicer predstavljeno na
naslednji skupščini:
Pripeljali smo ENS konferenci v Slovenijo, PIME 2014, RRFM 2014. Bilo je veliko dela, vse smo
speljali.
Predavanje B. Končarja, 9.1.2014.
Razprava o EU direktivi o jedrski varnosti, R. Jordan, 27.1. 2014.
Pandorina obljuba – režija: Oliver Stone (Cankarjev dom in Kinoteka) - odgovori na vprašanja po
filmu (Cizelj, Čepin, Žagar).
Ob 14: 30 je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo skupščine.
Sprejet je bil dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2013
3. Zaključni račun 2013 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2014
5. Izvolitev volilne komisije
6. Volitve predsednika DJS
7. Volitve treh članov UO in dveh članov NO
8. Razno
AD. 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2013
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2013«, Bled september
2013. Na konferenci se je zbralo 214 udeležencev iz 29 držav.
1

Predsednik je pohvalil Leona Cizlja in Mitjo Uršiča za odlično opravljeno delo.
2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2014«, 8. - 11. September,
2014.
Imenovana sta organizacijski (vodja M. Južnik) ter programski odbor konference (vodja I. Jenčič),
oblikovana spletna stran konference, pripravljen je finančni načrt konference.
Predsednik je pohvalil Igorja Jenčiča in Matejo Južnik, ker sta v zadnjem hipu vskočila kot
organizatorja konference, ker je predhodno izbrano vodstvo zaprosilo za zamenjavo.
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 2013 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
2013 že sedmič organizirali Natečaj mladih energetikov. Izvedli smo ga skupaj s Fakulteto za
matematiko in fiziko ter Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Institutom »Jožef
Stefan«, podjetjem NEK d. o. o. in podjetjem GEN ENERGIJA d. o. o.
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. Posamezni primeri:
M. Čepin, Planet TV, 11.6. razjasnitev jodovih tablet
Objava v ANS Globe
Objava o konferenci v ENS in v ESRA internetnih glasilih.
7. Sodelovanje in predstavitev DJS in jedrske stroke na sejmu Študentska arena: 22.-24.10. 2013 (v
organizaciji MMG)
8. Sekcije društva
Mreža mlade generacije (MMG) – Študentska arena, sestanek MMG
Članice sekcije Alfa so pomagale pri izdaji in distribuciji knjige.
9. Mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi združenji:
V letu 2013 smo aktivno sodelovali v evropskem združenju jedrskih strokovnjakov - European
Nuclear Society (ENS).
M. Čepin je bil član upravnega odbora ENS. V decembru je postal podpredsednik ENS.
Z ANS smo sodelovali v obliki izmenjave udeležencev konferenc: poleti: M. Leskovar, pozimi I.
Jenčič.
Na domačem področju je Društvo je sodelovalo s Slovenskim jedrskim forumom, in Slovensko
inženirsko zvezo.
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Predavanje dr. Hiroseja.
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Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter Alfa) v
letu 2013 (SKLEP ŠT. 1).
ad 3. Zaključni račun 2013 - Poročilo Nadzornega odbora
Ker Nadja Železnik zaradi odsotnosti ni mogla predstaviti poročila nadzornega odbora, je predstavil
poročilo Marko Čepin in poudaril, da pravilnost navedb lahko potrdita na skupščini prisotna člana
NO.
Nadzorni odbor se je s predsednikom sestal na sestanku dne 10. 3. 2013.
Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v letu
2013. Člani NO so pregledali računovodske izkaze za leto 2013 in pri tem dobili vso potrebno
strokovno podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili so, da je v letu 2013 DJS
posloval z izgubo. Pri pregledu niso ugotovili morebitnih nepravilnosti in odstopanj. Poslovni izid
DJS v letu 2013 je zadovoljiv.
Poslovne knjige oziroma dokumentacija je bila vodena v skladu s predpisi.
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 so se strinjali, da je poročilo o poslovanju DJS za leto 2013 ustrezno, kakor tudi
predlagani računovodski izkazi in predlagajo, da skupščina DJS sprejme naslednji sklep.
SKLEP: Skupščina v celoti sprejme poročilo NO o pregledu poslovanja in dokumentacije DJS
za leto 2013.
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Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela Zaključni račun za leto 2013 (SKLEP ŠT. 2).
Ad. 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2014
Aktivnosti, ki jih bomo izpeljali skupaj s sekcijama Mreže mlade generacije in Alfa:
Organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2014", (Jenčič, Južnik).
Urejanje spletnih strani društva (Tkavc).
Obveščanje članstva preko glasila Jedrce (Sučić).
Projekt »Mladi energetiki 2014« v prenovljeni obliki.
Organizacija predavanj in javnih razprav.
Sodelovanje na sejmih: Študentska 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 (maj 2014).
Predsednik Marko Čepin je predstavil finančni plan, ki je v grobem podoben vsem prejšnjim letnim
planom.
Plan dela za leto 2014 in predlog proračuna DJS za leto 2014 sta bila soglasno sprejeta.
(SKLEP ŠT. 3).
Ad. 5. Izvolitev volilne komisije
Predsednik skupščine je podal predlog za člane volilne komisije v sestavi: Helena Janžekovič,
Gašper Žerovnik, Darinka Kordelc.
Skupščina je soglasno potrdila volilno komisijo v sestavi Helena Janžekovič, Gašper Žerovnik,
Darinka Kordelc (SKLEP ŠT. 4).
Člani volilne komisije so med seboj izbrali predsednico Heleno Janžekovič.
Volilna komisija je dobila listo prisotnih članov društva, ki so jo člani popisali med skupščino, ki je
skupaj z zamudniki štela 70 članov, od katerih ima pravico glasovanja 70 članov.
Ad. 6. Volitve predsednika
Na sedež društva sta prišla dva predloga za predsednika DJS (oba kandidata sta bila prisotna in sta
se s kandidaturo strinjala): Predsedujoči skupščini je vprašal prisotne, če so še drugi kandidati.
Nobenih dodatnih predlogov ni bilo.
Marko Čepin je prisotnim namignil, da se lahko za čas predstavitve Miroslava Gregoriča umakne iz
dvorane, vendar so ga vsi skupaj z Miroslavom Gregoričem vred opozorili, da to ni potrebno in da
sta oba kandidata lahko prisotna pri obeh predstavitvah.
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S predstavitvijo je začel Miroslav Gregorič. Najprej je povzel svojo strokovno pot doma in v tujini.
Izhodišče predstavitve je bil na spletni strani društva objavljen program dela društva med leti 2007
in 2010, na katerega je Miroslav Gregorič podal ideje za izboljšave. Spomnil je na glavne
spremembe v svetu ki so se dogodile po objavi programa DJS: ekonomska in finančna kriza,
opustitev programa Yucca Mountain, EU Direktiva o radioaktivnih odpadkih, nesreča v Fukushimi
leta 2011, EU stres testi v letih 2011-2012, “mokro” odlaganje RAO v nemškem rudniku soli,
opuščanje jedrskih programov v nekaterih državah, gradnja JE v novinkah – ZAE, Turčija,
Vietnam, Belorusija; predvidena gradnja JE brez domačega denarja (Turčija, Bangladeš,
Jordanija,..), učinki tople grede povzročene z dejavnostjo človeka; izjemen porast proizvodnje in
vgradnje fotovoltaičnih panelov, nova EU direktiva o osnovnih varnostnih standardih, nova EU
direktiva o jedrski varnosti. Vse te spremembe vplivajo na položaj jedrske energetike ter jedrske in
sevalne varnosti in to bi moralo DJS upoštevati v svojih aktivnostih. Predlagal je posodobitev
programa dela DJS 2014-2018, tako da se okrepi: sodelovanje in izmenjava izkušenj z društvi v
tujini, usmerjena promocija jedrske stroke med mladimi, odzivnost v javnosti - izdaja stališča
društva ob problematiki, ki se pojavi, aktiven nastop članov DJS v širši javnosti s pozivi na člane
DJS da bolj pogosto objavljajo v naravoslovnih revijah npr. Proteus ali Življenje in tehnika,
organiziranje predavanj za splošno javnost, vsebina in ažurnost na spletnih straneh DJS,
sodelovanje pri izdaji nove ali reviziji zakonodaje, izdaja stališč DJS z organiziranjem javnih
razprav, razprave ob sprejemu dokumentov na nivoju EU. Prav tako je predlagal naj DJS povabi
Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost, da predstavi svoje delo, nudi pomoč, svetovanje
posameznikom, organizacijam pri prijavi na projekte, se bolj poveže z Društvom za varstvo pred
sevanji in z jedrskimi in sevalnimi društvi iz sosednjih držav. Zaključil je z mislijo, da je društvo
premalo aktivno pri razpravah o strokovni problematiki in odpiranju perečih tem kot so: staranje
jedrskih objektov; zagotovitev odlagališča NSRAO, zagotovitev dolgoročnega skladišča IG ali
odvoz v predelavo, zbiranje sredstev za razgradnjo in izrabljeno gorivo ter RAO, RAO in IG v dveh
državah?, vloga pooblaščencev in način angažiranja - neodvisnost od naročnika; vloga DJS v
daljšem obdobju - priprava strategije.
Po predstavitvi je sledilo nekaj vprašanj in komentarjev (Luka Snoj, Boris Udovič, Igor Jenčič,
Borut Smodiš), ki so bila na različne teme. Luka Snoj je pripomnil Gregoriču, kje vidi pomanjkanje
potreb po kadrih, ker ga sam ne vidi. Borut Smodiš je vprašal Gregoriča, kako bo program izpeljal,
ker je Miroslav Gregorič povedal le, kaj bi bilo dobro storiti, ne pa tudi kako. Miroslav Gregorič je
odgovoril, da bo poskusil v delo društva aktivneje vpeljati več članov društva v pomoč.
Sledila je predstavitev Marka Čepina, ki je omenil, da je 20 let delal na IJS, sedaj uči na Fakulteti za
elektrotehniko in neposredno študentom prenaša znanje o jedrski tehnologiji, kar je v skladu s cilji
društva. Dobil je priznanje ARRS za najboljši znanstveni projekt na področju energetike v Sloveniji
za leto 2012 (projekt začet na IJS-R4). Program dela bo pomenil kontinuiteto dosedanjega dela, ki
je v večini že bilo predstavljeno v programu dela in je zapisano v statutu.
Sledile so volitve. Volilna komisija je razdelila glasovnice in označila glasujoče člane. Oddano je
bilo 70 glasovnic, kolikor je bilo navzočih članov. Po volitvah so prešteli glasovnice in razglasili
rezultate. Poročilo volilne komisije je v prilogi.
Marko Čepin je dobil 54 glasov, Miroslav Gregorič je dobil 14 glasov, 2 glasovnici sta bili
neveljavni.
Skupščina DJS je za predsednika izvolila Marka Čepina. (SKLEP ŠT. 5).
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Zaradi pozne ure je nekaj članov čestitalo predsedniku in se opravičilo za neudeležbo za preostanek
skupščine.
Ad. 7. Volitve treh članov UO in dveh članov NO
Na sedež društva sta prišli trije predlogi za člana UO DJS: Bruno Glaser, Mitja Uršič, Igor Lengar
in dva predloga za člana NO DJS: Marija Kostanjšek Božin, Melita Lenošek Kavčič (kandidati so
se s kandidaturo strinjali). Predsedujoči skupščini je vprašal prisotne, če so še drugi predlogi za
kandidate. Nobenih dodatnih predlogov ni bilo.
M. Čepin je predlagal, da glasujemo javno za celo listo, ker je število kandidatov enako številu
mest. Darinka Kordelc je opozorila, da smo pravno gledano na varni strani, če glasujemo tajno za
člana UO in za člana NO.
Volilna komisija je razdelila glasovnice in označila glasujoče člane.
Oddano je bilo 55 glasovnic, kolikor je bilo navzočih članov. Po volitvah so prešteli glasovnice in
razglasili rezultate. Poročilo volilne komisije je v prilogi.
UO: Bruno Glaser je dobil 53 glasov, Mitja Uršič je dobil 52 glasov, Igor Lengar je dobil 52 glasov.
NO: Marija Kostanjšek Božin je dobila 53 glasov, Melita Lenošek Kavčič je dobila 53 glasov.
Skupščina DJS je za člane UO DJS izvolila: Bruna Glaserja, Mitjo Uršiča in Igorja Lengarja
(SKLEP ŠT. 6).
Skupščina DJS je za članici NO DJS izvolila: Marijo Kostanjšek Božin in Melito Lenošek
Kavčič (SKLEP ŠT. 7).
Ad. 8. Razno
Miroslav Gregorič je predlagal spremembo statuta DJS, ki bi onemogočila, da bi samo 10 članov
društva sprejemalo sklepe društva, če preostalih ni na skupščini in so neaktivni. Prisotni so mu
pojasnili, da je dikcija v statutu narejena po vzoru drugih društev, da ne bi v slučaju premajhnega
števila sodelujočih na skupščini društvo ne moglo odločati.
Skupščina je bila zaključena ob 17:30.
Zapisal:

Overovatelja zapisnika:

Marko Čepin

Janko Cerjak

Predsednik DJS

Igor Jenčič
Predsedujoči skupščini:
Jože Špiler

Priloge:
Zapisnik volilne komisije
Seznam prisotnih članov
6

