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Zapisnik sestanka MMG iz dne 4.10.2005 
 
Kraj: Reaktorski center Brinje 
Prisotni: Robert Bergant, Marko Giacomelli, Luka Štrubelj, Petra Rogan, Janez Gale 
Začetek: 17.10 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Oprema razstavnega prostora 
2. Izbira igre za obiskovalce stojnice 
3. Člani MMG, ki bodo prisotni na prireditvi 
4. Reklamni material 
5. Ostalo (zgibanka DJS, IJNC kongres) 

 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

1. Na razstavnem prostoru bomo imeli 2 predstavitvena plakata: poster MMG oz. DJS in 
poster sodelujočih. Uporabili bomo kar predloge od lanske študentske arene. Za to bo 
poskrbel Marko Giacomelli. Poleg posterjev bi pripravili še multimedijsko predstavitev. 
Poiskali bomo največji monitor, kjer se bo ciklala kratka predstavitev (fuzija – Luka Snoj, 
predstavitev DJS in MMG (interent strani, plakat iz Zagreba), filmi ARAO – Marko 
Giacomelli, material ICJT-ja – Luka Štrubelj, pulz – Janez Gale) 

2. Namesto lanske igre zbijanja radioaktivnih piksen, smo se za letos odločili za pikado. 
Vsakdo je dolžan v trgovinah preveriti cene. Kupili bomo najcenejšega. Če ga ima kdo 
doma, naj se javi. Razmisliti moramo tudi o nagradah. 

3. Kandidati za samo prireditev: Janez Gale (možni vsi 3 dnevi), Luka Štrubelj (možni vsi 3 
dnevi), Petra Rogan (možni vsi 3 dnevi), Robert Bergant (možni vsi 3 dnevi), marko 
Giacomelli (zadnji dan), Luka Snoj (???). Iščemo še ostale kandidate. Stojnico bomo 
opremili Robert Bergant, Luka Štrubelj, Janez Gale. 

4. Robert Bergant je zadolžen za dopise, ki jih bomo poslali šefom. Dopisi bodo podobni 
lanskim, v njih pa bo opisana prireditev, prošnja za reklamni material, prošnja da bo vsaka 
organizacija poslala kakšnega predstavnika ... 
Uroš Čotar je obljubil kombinezone, ki bi jih obesili na obešalnike in naredili nekakšno 
razprodajo oblačil. Obešalnik priskrbi Marko Giacomelli. Iz razstave ICJT bi vzeli gorvni 
element (Robert Bergant). 
Janez Gale pripravlja predstavitveno zgibanko DJS. Ker smo dobili nekaj sredstev na 
razpisu ministrstva za projekt Zgibanka DJS moramo do prireditve nujno pripraviti draft 
verzijo zgibanke. 

5. Janez Gale je že pripravil draft verzijo zgibanke o DJS, ki jo bo v naslednjih dneh poslal na 
ygn@ijs.si. Za predloge in izboljšave ste vabljeni vsi člani MMG. 
Govorili smo tudi o IYNC kongresu, ki bo junija 2006 na Švedskem. Abstracte je potrebno 
poslati do 15. oktobra, pošlje naj ga vsakdo, ki ima to možnost. Ponavadi je IAEA bila 
pripravljena takšne udeležbe bogato sponzorirati, tako da je bilo denarja za kar nekaj ljudi. 
Torej, vabim vas da za začetek v čimvečjem številu pošljete abstracte, tudi če morda v 
juniju 2006 nimate časa. 

 
Konec: 18.40 
 
Zapisnik naredil Robert Bergant. 
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