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MMG letno poročilo za leto 2004
  
r   

dstvo v letu 2004: 
Predsednik: Simona Knez 
Podp edsednik: Robert Bergant 

tivnosti v letu 2004 

1. Projekti: 

a. Organizacija okrogle miza z naslovom Jedrska kariera, Ho
maj 2004  

b. Organizacija strokovne ekskurzije, obisk jedrske elektrarn
Budimpešti - Hungarian Atomic Energy Authority, Madžars

c. Organizacija Jedrski turnir v odbojki, Reaktorski center Po
d. Predstavitev DJS na Študentski areni, Gospodarsko razst

14. oktober 2004  
e. MMG spletne strani  

2. Redne aktivnosti: 

f. Udeležba na mednarodnih YGN sestankih: 
g. YGN Core meeting Barcelona, Španija, februar 2004  
h. YGN Core meeting, Toronto, Kanada, maj 2004  
i. YGN Core meeting, IYNC sestanek, Olten, Švica, septem
j. Objavljanje prispevkov v Jedrcu 
k. MMG nacionalni sestanki 
l. Sledenje razpisov in prijava projektov 
 

3. Drugo: 

m. Izvolitev člana MMG v upravni odbor DJS 
n. Izvolitev člana MMG v Member at Large IYNC 
o. Navezava stikov z Mladinsko sekcijo Evro-atlantskega sve
p. Nadaljevanje sodelovanja s hrvaško MMG  
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Priloga I. 

 
1. Projekti: 
 

Okrogla miza 'Jedrska kariera' 

V četrtek, 13.5.2004 smo pripravili okroglo 
mizo z naslovom Jedrska kariera. Gostje 
okrogle mize so bili prof.dr. Borut Mavko (vodja 
podiplomskega študija jedrske tehnike, član 
ENEN), prof.dr. Andrej Stritar (direktor 
URSJV), dr. Miloš Komac (državni podsekretar 
na MŠZŠ), g. Martin Novšak (direktor 
inženiringa in ocenjevanja varnosti v NEK) ter 
ga. Laura Kristančič (pooblaščena oseba za 
stike z IAEA). Okroglo mizo, ki se jo je 
udeležilo približno 30 ljudi, po večini študentov, 
je povezovala radijska novinarka ga. Polona 
Strnad Pečarič. 

Z okroglo mizo smo mladi (MMG) želeli 
raziskati in javno predstaviti, kakšne so 
razmere na področju izobraževanja in 
zaposlovanja na jedrskem področju v Sloveniji 
in v Evropi ter kakšna je perspektiva teh 
poklicev. 

Projektni team: Janez Gale, Marko Giacomelli, 

Simona Knez, Robert Bergant, Marko Kovač  

Stroški projekta: 106.000 sit 

Vir financiranja: DJS 

Stanje na projektu: projekt je v celoti zaključen  
 

 

 
Strokovna ekskurzija na Madžarko 
 
Slovenski in hrvaški člani Mreže mlade 
generacije smo se 10. junija odpravili na 
madžarsko. Ogledali smo si jedrsko elektrarno 
Paks in madžarsko HAEA - Hungarian Atomic 
energy Authority. 
Obisk jedrske elektrarne Paks je bil res vreden 
ogleda in je bil eden najboljših ogledov do 
sedaj. V šolskem centru jedrske elektrarne 
Paks smo si ogledali uparjalnik od 
znotraj, videli odprt reaktor in vse elemente, ki 
sodijo zraven.  Obiskali smo informacijski 
center, bili v turbinski zgradbi, pogledali v 
reaktorsko halo z enotami 3 in 4 ter se 
seznanili z 'Dry storage facility' za izrabljeno 
gorivo.  
Gostila nas je tudi madžarska HAEA v 
Budimpešti. Zaposleni so nam pripravili 
predavanje o njihovem delovanju ter odzivnem 
centru v primeru jedrske nesreče ter si ogledali 
sodobno opremljene prostore odzivnega 
centra.  
Ekskurzijo smo ob pomoči madžarskih kolegov 
organizirali člani slovenske MMG. Poleg 



 

strokovnega vidika, menimo, da je takšna 
ekskurzija prav gotovo tudi dober način 
spoznavanja in druženja z mladimi predstavniki 
organizacij, ki delujejo v jedrski stroki. Tako je 
naše nekajdnevno druženje s hrvaškimi kolegi 
še bolj okrepilo dobre odnose in nadaljnje 
medsebojno sodelovanje.  
Projektni team: Sarvary Attila, Simona Knez 

Stroški projekta: 300.000 sit 

Vir financiranja: DJS, drugi viri 

Stanje na projektu: projekt je v celoti zaključen 

 
 
Jedrski turnir v odbojki 
 
Turnir je potekal meseca junija na zunanjem 
odbojkarskem igrišču Reaktorskega centra v 
Podgorici. Sodelovalo 14 ekip, večina iz 
različnih odsekov IJS, ter ekipa iz URSJV. 
Projektni team: Janez Gale, Robert Bergant 

Stroški projekta: 0 sit 

Vir financiranja: / 

Stanje na projektu: projekt je v celoti zaključen 

  
DJS predstavitev na Študentski areni  
V sredini oktobra je na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani potekala Študentska 
arena. Namen arene je na enem mestu 
obiskovalcem in sodelujočim ponuditi zbrane 
informacije in znanje ter tako vzpostaviti 
uspešne in trajne povezave med formalnim in 
neformalnim izobraževanjem ter poslovnim in 
družbenim okoljem. Letos je na areni 
sodelovalo preko dvesto razstavljavcev. 
Predstavljajo se domače in tuje organizacije, 
društva, podjetja, skratka vsi, ki študentom 
karkoli ponujajo v zvezi z izobraževanjem, 
zaposlitvijo, storitvami ali prostim časom. 

Mreža mlade generacije je na Študentski areni 
predstavljala Društvo jedrskih strokovnjakov in 
inštitucije, ki jih DJS povezuje. Mladim smo 
podajali informacije o jedrski energiji, o 
radioaktivnosti in o radioaktivnih odpadkih. 
Razstavni prostor smo opremili z razstavnimi 
eksponati iz Informacijskega centra o jedrski 
tehnologiji, plakati ter informativnim gradivom. 
Dogajanje na razstavnem prostoru smo 
popestrili s simpatično igro ter s tem dosegli 
nadpričakovan obisk in zanimanje.  

Sodelovanje DJS oz. MMG na tej prireditvi, ki je 
namenjena mladim, je vsekakor dobra naložba 
za prihodnost jedrske stroke v Sloveniji. 

 

 



 

Projektni team: Marko Giacomelli, Robert 

Bergant, Simona Knez, Janez Gale, Sarvary 

Attila, Uroš Čotar, Luka Snoj, Miro Babič 

Stroški projekta: 173.000 sit 

Vir financiranja: DJS 

Stanje na projektu: projekt je v celoti zaključen 

MMG Spletna stran 

Ker je obstoječa spletna stran tehnično in 
vsebinsko zastarela smo se v letu 2004 lotili 
popolne prenove spletne strani. Zaradi 
odvisnosti od zunanjega, ki spletno stran 
izdeluje brezplačno in je zelo zaseden se je 
projekt zavlekel in bo končan v letu 2005. 
Večina programskega in oblikovnega dela je 
končana.  

Projektni team: programer zunanji izvajalec, 

Janez Gale, Simona Knez  

Stroški projekta: 0 sit 

Vir financiranja: / 

Stanje na projektu: projekt bo zaključen v prvi 
polovici leta 2005 

 
 

 
 
2. Redne aktivnosti: 

 
Udeležba na mednarodnih YGN sestankih: 

YGN Core meeting in strokovna ekskurzija, Barcelona, Španija, februar 2004  
Udeleženec: Simona Knez 
Vir financiranja: drugi 
 
YGN Core meeting, Toronto, Kanada, maj 2004  
Udeleženec: Tilen Jenko  
Vir financiranja: drugi 
 
YGN Core meeting in strokovna ekskurzija, IYNC sestanek, Olten, Švica, 
september 2004 
Udeleženci: Marko Giacomelli, Simona Knez 
Vrednost: 123.000 sit (DJS) 
Vir financiranja: DJS, drugi 
 

Objavljanje prispevkov v Jedrcu 
V letu 2004 smo v DJS biltenu Jedrce objavili 5 prispevkov o aktivnostih MMG 
Stroški: 0 sit 
Vir financiranja: / 

 
MMG nacionalni sestanki 

V letu 2004 smo se redno se sestajali na sestankih projektnih team-ov 
posameznih projektov. Decembra smo imeli zaključno zabavo MMG v Bowling 
centru 300. 



 

Stroški: 50.000 sit 
Vir financiranja: DJS 
 

Sledenje razpisov in prijava projektov 
MMG se je v letu 2004 prijavil na razpis za nevladne organizacije. Prijavili smo 
projekt za organizacijo Okrogle mize. Projekt na razpisu ni bil izbran, vendar smo 
projekt vseeno izpeljali s finančnimi sredstvi DJS.  
Vrednost: 0 sit 
Vir financiranja: / 

 
 

3. Drugo: 
 

Izvolitev člana MMG v upravni odbor DJS 
Janez Gale, član MMG je na skupščini DJS kandidiral za člana upravnega 
odbora in bil tudi izvoljen za mandat štirih let.  
 

Izvolitev člana MMG v Member at Large IYNC 
Marko Giacomelli, član MMG je na svetovnem sestanku YGN na Kongresu 
mladih v Torontu kandidiral in bil izvoljen v Member at Large IYNC. 

 
Navezava stikov z Mladinsko sekcijo Evro-atlantskega sveta Slovenije 

Ob koncu leta 2004 smo navezali stike z Mladinsko sekcijo Evro-atlantskega 
sveta Slovenije. Dogovarjali smo se o možnostih sodelovanja in odkrili kar nekaj 
stičnih točk. Natančnejši pogovori se bodo pričeli že v začetku leta 2005. 

 
Nadaljevanje sodelovanja s hrvaško MMG  

Prvi intenzivnejši kontakt s hrvaško MMG je bila predlanska skupna strokovna 
ekskurzija na Slovaško. Tudi v letu 2004 smo se skupaj odpravili na pot na 
Madžarsko in še bolj okrepili dobre odnose. V letu 2005 so zopet v načrtu skupne 
aktivnosti. 
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