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Ljubljana, 28.6.2013 

ZAPISNIK 

Redne letne skupščine DJS z dne 19. 6. 2013 

Redna letna skupščina se je pričela ob 14:00 na sedežu podjetja GEN energija, Vrbina 17, Krško. 

Prisotne je pozdravil predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) Marko Čepin, 

nato pa so člani predlagali delovno predsedstvo: predsednik Igor Fifnja, prof. dr. Iztok Tiselj - 

overovatelj zapisnika, dr. Robert Bergant - overovatelj zapisnika, zapisnikar: Marko Čepin. 

Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 24 članov DJS, kar je 

manj od potrebne petine vseh članov. Uradno je bil tako začetek skupščine prestavljen za 30 minut, 

v vmesnem času pa so se začele predstavitve in sicer s poročilom predsednika. Vsa glasovanja in 

odločanja so bila prestavljena na čas po uradnem začetku. Po statutu, po 30 minutah skupščina 

veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov društva. Do 14:30 se je zbralo 24 članov DJS, od 

katerih jih ima pravico glasovanja 24.  

Nato je bilo izvoljeno delovno predsedstvo in sprejet naslednji predlagan dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine. 

2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2012. 

3. Zaključni račun 2012 - Poročilo Nadzornega odbora. 

4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2013. 

5. Izvolitev volilne komisije 

6. Volitve člana NO 

7. Razno. 

ad 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2012 

V letu 2012 smo v DJS izvajali in naslednje projekte. 

1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2012«, Ljubljana 

september 2012. 

Na konferenci se je zbralo 206 udeležencev iz 20 držav.  

2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2013«, Bled. September, 

2013. 

Imenovana sta organizacijski ter programski odbor konference, natisnjena in poslana vabila na 

konferenco, oblikovana spletna stran konference, pripravljen je finančni načrt konference.  

7.6.2013 se je že sestal programski odbor konference, kjer se je sprejelo 186 referatov, kar nakazuje 

uspešno konferenco (vključno z napovedanim prihodom predsednika države, 8 uglednih vabljenih 

predavateljev, 32 ustnih predstavitev, ostalo posterji, preko 30 mladih avtorjev). 

3. Urejanje spletnih strani društva 

Preko spletne strani društva smo člane obveščali o aktivnostih in  dogodkih društva.  
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4. Izhajanje društvenega glasila »Jedrce« 

V letu 2012 sta izšli 2 številki 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 

2012 že šestič organizirali Natečaj mladih energetikov. Izvedli smo ga skupaj s Fakulteto za 

matematiko in fiziko ter Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Institutom »Jožef 

Stefan« 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. 

MČ, Finance, intervju, Najprej podaljšanje obratovanja, nato odločitev o drugem bloku, januar, 

2012 

MČ, Finance, intervju, V ZDA odobrili zasnovo nove jedrske elektrarne AP1000, januar, 2012 

MČ, energetika.net, Prvo kombinirano gradbeno in obratovalno dovoljenje za jedrsko elektrarno v 

ZDA, januar 2012 

M. Čepin, L. Snoj, Nizozemska vlada odobrila gradnjo novega raziskovalnega jedrskega reaktorja, 

Energetika.net, 2012 

http://www.energetika.net/si/novice/kategorije/nizozemska-vlada-odobrila-gradnjo-novega-

raziskovalnega-jedr 

A. Trkov, energetika.net, 2012 

M. Čepin, Prvo kombinirano gradbeno in obratovalno dovoljenje za jedrsko elektrarno v ZDA, 

Energetika.net, 2012 

http://www.energetika.net/novice/clanki/prvo-kombinirano-gradbeno-in-obratovalno-dovoljenje-za-

jedrs 

Stritarja skrbi odnos lastnikov do NEK, Energetika.net, 2012 

(ob okrogli mizi in podelitvi nagrad mladim energetikom) 

Objava o konferenci v ENS in v ESRA internetnih glasilih. 

7. Sodelovanje in predstavitev DJS in jedrske stroke na sejmu Študentska arena: 2012 (v 

organizaciji MMG) 

8. Sodelovanje v razpravah, na okroglih mizah 

M. Čepin in B. Pucelj sta sodelovala na okrogli mizi: PEKLENSKI SCENARIJ: za in proti jedrski 

energiji, ki je potekala ob projekciji dokumentarnega filma Michaela Madsena V večnost / Into 

Eternity v Cankarjevem domu. 

Okrogla miza: »Razvojni izzivi slovenske jedrske energetike«, 29.11. 2012 na Fakulteti za 

elektrotehniko v Ljubljani (tudi podelitev nagrad natečaja mladim energetikom). 

http://www.energetika.net/si/novice/kategorije/nizozemska-vlada-odobrila-gradnjo-novega-raziskovalnega-jedr
http://www.energetika.net/si/novice/kategorije/nizozemska-vlada-odobrila-gradnjo-novega-raziskovalnega-jedr
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Veliko aktivnosti članov društva je sovpadalo z aktivnostmi, ki so jih opravili tudi v okviru svoje 

organizacije. Te zato tu niso v celoti navedene. 

Sekcije društva  

Mreža mlade generacije (MMG) se je v letu 2012 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. Novi predsednik je postal Stanko Manojlovič, podpredsednik Rok Bizjak. 

Stari predsednik G. Žerovnik je bil na sestanku ENS YGN (Young Generation Network) v 

Amsterdamu. 

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 želijo vzpodbujati večjo in učinkovitejšo zastopanost 

žensk na jedrskem področju. 

Irena Daris je šla na srečanje WIN v Stockholm. 

Mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi združenji 

V letu 2012 smo aktivno sodelovali v evropskem združenju jedrskih strokovnjakov - European 

Nuclear Society (ENS). M. Čepin je bil član upravnega odbora ENS. Udeležba na sestanku v 

Bruslju in Manchestru (financiranje poti v Manchester ni šlo na račun društva). 

Z ANS smo obnovili 5-letno pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Udeležili smo se njihovih 

srečanj: poleti: M. Leskovar, A. Berar in pozimi: D. Kančev, I. Jenčič, A. Trkov (vabljeno 

predavanje na stroške IAEA). 

Članice sekcije Alfa so se udeležile WIN srečanj (eno srečanje).  

Na domačem področju je Društvo sodelovalo s Slovenskim jedrskim forumom, in Slovensko 

inženirsko zvezo. 

Skupščina in članstvo 

Redna letna skupščina DJS je potekala maja v Ljubljani. Nova članica UO je Tea Bilič Zabric. 

Robert Bergant in Igor Fifnja pa sta ponovno izvoljena člana UO. Nadja Železnik in Tomaž Žagar 

sta bila ponovno izvoljena člana NO. S koncem leta je izstopil upokojeni član NO Ivan Lubšina, 

zato so v letu 2013 na sporedu volitve nadomestnega člana, ki nastopa funkcijo le do konca 

mandata predhodnika do leta 2014 (po statutu). 

Sprejeli smo tudi zaključni račun društva in plan dela za leto 2013. 

V letu 2012 so bili sprejeti štirje novi člani, eden pa je izstopil. 

Pri ugotavljanju točnega števila članov nastopa določena težava, ker letno ne obnavljamo članarine 

in se je za nekaterimi člani izgubila sled, ker ne javijo spremembe naslova na sedež društva.  

V zvezi s tem je mag. Gregorič predlagal spremembo, s katero bi člani letno plačevali članarino. 

Čepin je pojasnil, da podobni predlogi v preteklosti niso bili sprejeti, ker je z letnim pobiranjem 

članarine še več administrativnega dela in še zmanjšalo bi se število članov (za skupno preko 300 

članov bi se število članov zmanjšalo gotovo na okoli polovico).  
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Sledila je razprava, v kateri je bila večina prisotnih na skupščini naklonjena temu, da se ne 

spreminja statut zaradi spremembe glede članarine. 

Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter Alfa) v 

letu 2012 (SKLEP ŠT. 1). 

ad 3. Zaključni račun 2012 - Poročilo Nadzornega odbora 

Dr. Nadja Železnik je zaradi nenadnih službenih obveznosti v tujini prosila doc. dr. Tomaža 

Žagarja, da v njenem imenu predstavi poročilo NO. Tomaž Žagar je poročal. 

Nadzorni odbor se je s predsednikom DJS sestal na sestanku dne 26. 3. 2013. 

1. Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v 

letu 2012. Člani NO so pregledali računovodske izkaze za leto 2012 in pri tem dobili vso 

potrebno strokovno podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili so, da je v letu 

2012 DJS posloval pozitivno. Pri pregledu niso ugotovili morebitnih nepravilnosti in odstopanj. 

Poslovni izid DJS v letu 2012 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 so se strinjali, da je poročilo o poslovanju DJS za leto 2012 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 2012 (SKLEP ŠT. 2). 

Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela Zaključni račun za leto 2012 (SKLEP ŠT. 2). 

ad 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2013 

Marko Čepin je predstavil vsebinski in finančni načrt aktivnosti DJS v letu 2013 skupaj s sekcijama 

Mreže mlade generacije (MMG) in Alfa: 

Aktivnosti, ki jih bomo izpeljali skupaj s sekcijama Mreže mlade generacije in Alfa: 

Organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2013", (Uršič, Cizelj) 

Urejanje spletnih strani društva (Tkavc) 

Obveščanje članstva preko glasila Jedrce (Sučić)  

Projekt »Mladi energetiki 2013«. 

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) 
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Mednarodno sodelovanje (ENS in različna mednarodna jedrska društva in sekcije) 

Udeležba na mednarodnih srečanjih WIN, YGN, ENS 

Predsednik DJS je v okviru 4. točke dnevnega reda predstavil predlog proračuna za leto 2013 

(tabela na naslednji strani). 

V zvezi s predlagano tabelo je mag. Gregorič pripomnil, da bi bilo dobro imeti plan, kjer bi bili 

prihodki in stroški popolnoma uravnoteženi.  

Ob tej pripombi se je začela široka razprava. 

Čepin je pojasnil, da je v plan vstavil konservativno oceno prihodkov in stroškov konference, kot jo 

je dobil od organizatorjev, zraven pa je še dodal vse potrebno v zvezi z delovanjem društva in ni nič 

prilagajal številk. Omenil je, da je težko točno v vsakem letu biti popolnoma na ničli razlike 

prihodkov in odhodkov, ker so letne konference, ki so največji vir sredstev s poudarkom na več 

področjih in je težko konferenco organizirati vsako leto s čisto podobno shemo prihodkov in 

stroškov.   

Čepin je še omenil društva, ki imajo konference organizirane na 2 leti, kar pomeni, da so v letu 

konference rezultati takega društva precej pozitivni, v letu, ko ni konference pa so lahko celo 

negativni. Važno je, da se skozi leta zadeve izravnajo, kar nam do sedaj uspeva. 

Tomaž Žagar je pripomnil, da ni nujno, da so prihodki in stroški uravnoteženi v letnem planu. 

Pomembno je, da je ravnotežje vzpostavljeno, ampak v daljšem časovnem obdobju nekaj let. 

Sledil je predlog za naslednjo skupščino, da pokažemo tudi stanje financ ob začetku leta, kar bomo 

upoštevali. Za letos je stanje predstavil Čepin. Pojasnil je, da ima društvo vezanega nekaj denarja na 

banki, ki ga je precej več, kot je planirana izguba v letu 2013, tako da ne bi smelo biti bojazni za 

delovanje društva, če se bomo držali plana.  

 

Plan dela za leto 2013 in predlog proračuna DJS za leto 2013 sta bila soglasno sprejeta. 

(SKLEP ŠT. 3). 

Marko Čepin je predstavil tudi delo DJS, ki je že izvedeno v letu 2013.  

Dokončanje baze DJS je pri koncu – certifikat za DJS je pomemben, kar pa ni kompatibilno z IJS 

domeno, spletne strani je smiselno dati na ARNES in vzpostaviti bazo DJS s certifikatom, kar je 

bolj uporabno za udeležence. 

Dogovor za konferenco društva 2014, PC: Andrej Trkov, OC: Igor Lengar, datum: drugi teden v 

septembru 2014.  

Trudili smo se pripeljati kakšno ENS konferenco v Slovenijo, e.g. PIME 2014, RRFM 2014.  

Predavanje dr. Hiroseja smo pomagali promovirati. 

O jodovih tabletah smo na kratko spregovorili po TV. 

M. Leskovar – udeležba na ANS brez kotizacije. 

Prijavili smo Jedrce za financiranje Ministrstvu za kulturo. 

Udeležili smo se spominske slovesnosti v spomin v spomin na dva izjemna človeka prof. dr. Milana 

Čopiča in prof. dr. Matjaža Ravnika. 
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ad 5. in 6. Izvolitev volilne komisije in volitve nadomestnega člana NO, ker se je I. Lubšina 

upokojil in izstopil iz DJS 

Predsedujoči skupščine je najavil točki o volilni komisiji in o volitvah nadomestnega člana NO, kjer 

je bila do skupščine evidentirana le ena kandidatka.  

M. Čepin je povedal, da je dobil en predlog na člana NO in da se lahko skupščina odloči za tajno ali 

za javno glasovanje (v zadnjem primeru lahko vlogo volilne komisije prevzame vodstvo skupščine). 

Kandidatko ga. Kostanjšek Božin Marijo, dolgoletno članico DJS je predlagal J. Cerjak (email 

predsedniku DJS dopoldne istega dne), ki je predlog ponovil na skupščini in potrdil njeno strinjanje 

s kandidaturo. 

Predsedujoči skupščine je vprašal prisotne, če se z javnim glasovanjem in s predlaganim načinom 

izbora nove članice NO strinjajo. Dobil je soglasje vseh članov skupščine.  

Predsedujoči je ponovno vprašal za morebitne nove predloge kandidatov. Ker jih ni bilo, je prosil za 

glasovanje o predlagani kandidatki. 

Prisotni na skupščini smo se odločili za javno glasovanje o edini kandidatki, ki je bila soglasno 

izvoljena z mandatom do naslednjega leta (2014), ker po statutu nadomestni član nadomesti člana 

NO le do konca mandata prvotnega člana. 

Člani Nadzornega odbora ostajajo: M. Lenošek Kavčič, Tomaž Žagar, Nadja Železnik (predsednica 

NO). Sedaj je nova članica tudi Kostanjšek Božin Marija. 

Skupščina DJS je za članico NO izvolila: Kostanjšek Božin Marijo (SKLEP ŠT. 4). 

ad 7. Razno 

Predsednik DJS se je zahvalil vsem: 

- članom, ki so prišli na skupščino,  

- vsem članom in ostalim, ki so podpirali delovanje društva (pozval je vse, ki tega še ne počnejo, 

da 0.5% zaslužka, ki ga lahko namenite organizacijam v javnem interesu, namenite DJS, kot to 

vsako leto naredi predsednik DJS), 

- vsem, ki so aktivno sodelovali pri delu društva in  

- še posebej Tomažu Žagarju in Stanislavu Rožmanu z ekipama za organizacijo konference 

NENE2012, 

- še posebej članom UO DJS za sprejem odgovornosti pri odločitvah: Robert Bergant, Igor Fifnja, 

Bruno Glaser, Aleš Janežič, Iztok Tiselj, Andrej Trkov, Tea Bilič Zabric, 

- še posebej Tanji Klopčič za vso organizacijsko in tehnično podporo (tudi Odseku za reaktorsko 

tehniko IJS in prof. Leonu Cizlju, ki to omogočajo), 

- še posebej članicam in članom nadzornega odbora: Melita Lenošek Kavčič, Ivan Lubšina, 

Tomaž Žagar, Nadja Železnik za nadzor našega dela ter 

- še posebej Simoni Sučič za urejanje Jedrca, Marjanu Tkavcu za urejanje spletnih strani, 

Boštjanu Končarju za nasvete glede delovanja društva, Janezu Galetu za vodenje evidence 

članov društva, 

- sponzorjem delovanja DJS in naše konference, 

- ostalim aktivnim članom društva, ALFA, MMG,... 

V naslednjem obdobju je potrebno preveriti možnost, da spremenimo statut v smislu, da neaktivni 

člani društva, ki že 10 let niso bili udeleženi niti pri eni aktivnosti društva, ne bi bili več člani 

društva. 
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M. Čepin je omenil, da je v sobi, kjer imamo arhiv društva (na IJS-R4), še nekaj torb s preteklih 

konferenc, ki nam samo jemljejo prostor. Predlagal je, da se zainteresirani oglasijo pri Tanji 

Klopčič in dobijo torbe. Ker je torb omejeno število, je prav, da imajo en mesec prednost pri delitvi 

prisotni na skupščini in aktivni člani društva. 

M. Čepin je omenil, da še vedno iščemo sekretarja društva. 

Prof. dr. A. Trkov je predlagal, da društvo pripravi kakšno pisno stališče društva (t.i. position 

paper). Prisotni so se strinjali, da je to gotovo pozitivno. Ob predlogu, da bi ga lahko mogoče celo 

predstavili na naslednji konferenci je prof. Tiselj omenil, da bi tak predlog bilo smiselno predložiti 

vodstvu konference predhodni teden, ko je bil sestanek programskega odbora in se je pripravil 

podroben program konference. Sedaj, ko je program konference bolj ali manj dokončan je to težko 

uvrstiti vanj. Prisotni so se strinjali, da je pisno stališče društva gotovo dobro pripraviti, o načinu 

priprave in objave se v prihodnosti še odločimo. 

Na koncu je M. Čepin vprašal prisotne, če ocenjujejo delo predsednika društva pozitivno oz. dobro. 

Člani skupščine so soglasno potrdili dobro delo predsednika društva. 

Skupščina je bila zaključena ob 15:40 uri. Sledil je ogled razstave Svet energije. 

 

Zapisal:         Overovatelja zapisnika: 

 

Marko Čepin        Iztok Tiselj 

Predsednik DJS       Robert Bergant  

 

 Predsedujoči skupščini: 

 Igor Fifnja 

 


