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Ljubljana, 20.08.2013

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 26. 5. 2011
Redna letna skupščina se je pričela ob 14:00 v Kulturnem domu Krško.
Prisotne je pozdravil predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) Marko
Čepin, nato pa so člani izvolili delovno predsedstvo: predsednik Robert Bergant, Gašper
Žerovnik – zapisnikar, Iztok Tiselj - overovatelj zapisnika, prof. dr. Igor Jenčič - overovatelj
zapisnika.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 13 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 11 članov DJS od katerih jih ima
pravico glasovanja 11.
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 2010.

3.

Zaključni račun 2010 - Poročilo Nadzornega odbora.

4.

Vsebinski in finančni načrt za leto 2011.

5.

Razno.

ad 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2010
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2010«, Portorož
september 2010.
Na konferenci se je zbralo 159 udeležencev iz 22 držav.
2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2011«, Bovec.
September 12-15, 2011.
Imenovana sta organizacijski ter programski odbor konference, natisnjena in poslana vabila
na konferenco, oblikovana spletna stran konference, pripravljen je finančni načrt konference.
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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 2010 so izšle 4 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 2010 že četrtič organizirali Natečaj mladih energetikov. Izvedli smo ga skupaj s Fakulteto
za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Institutom »Jožef Stefan«. Podelitev nagrad
zmagovalcem natečaja je bila izvedena v juniju.
6. Publiciranje:
Člani društva so v različnih publikacijah objavljali poljudne prispevke povezane z miroljubno
uporabo jedrske energije.
7. Sodelovanje in predstavitev DJS in jedrske stroke na sejmu Informativa: 2010 (v
organizaciji MMG)
8. Organizirali smo predavanja in razprave.
Sekcije društva
Mreža mlade generacije (MMG) se je v letu 2010 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:
V letu 2010 smo aktivno sodelovali v evropskem združenju jedrskih strokovnjakov European Nuclear Society (ENS).
- 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 Ljubljani.
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Izvoljen je bil nov predsednik: Marko Čepin, trije člani upravnega odbora: Iztok Tiselj,
Andrej Trkov in Bruno Glaser ter dva člana nadzornega odbora: Ivan Lubšina in Melita
Lenošek Kavčič.
Sprejeli smo tudi zaključni račun društva in plan dela za leto 2011.
Ob koncu leta 2010 je štelo društvo 313 članov.

ad 3. Zaključni račun 2010 - Poročilo Nadzornega odbora
Nadja Železnik je potrdila navedbe NO, ki jih je pokazal Marko Čepin.
Nadzorni odbor se je s predsednikom sestal dne 18. 3. 2011 v Podgorici.
1.
Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem
društva v letu 2010. Člani NO so pregledali računovodske izkaze za leto 2010 in pri tem
dobili vso potrebno strokovno podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili so,
da je v letu 2010 DJS posloval z izgubo. Pri pregledu niso ugotovili morebitnih nepravilnosti
in odstopanj. Poslovni izid DJS v letu 2010 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 2010 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 2010.
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter
Alfa) v letu 2010 in sklep, da se sprejme Zaključni račun za leto 2010. (SKLEP ŠT. 1)

ad 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2011
Marko Čepin je predstavil vsebinski in finančni načrt aktivnosti DJS v letu 2011 skupaj s
sekcijama Mreže mlade generacije (MMG) in Alfa:
•

Organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2011"

•

Urejanje spletnih strani društva

•

Obveščanje članstva preko glasila Jedrce

•

Pojmovnik izrazov Jedrske tehnike

•

Projekt »Mladi energetiki 2011«

•

Organizacija predavanj in javnih razprav

•

Publiciranje in javno nastopanje na področju jedrske tehnologije in varnosti
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•
Udeležba na drugih razpravah in dogodkih v Sloveniji, kjer bo obravnavana
energetska in okoljska problematika
•

Sodelovanje na sejmih: Študenska arena (oktober), facebook, (MMG)

•

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 2011)

Predsednik DJS je v okviru 4. točke dnevnega reda predstavil predlog proračuna za leto 2010.
V razpravi, ki je sledila predstavitvi je Igor Jenčič omenil, da je za ekskurzijo predvideno
zbiranje sredstev, porabe pa še ne, vendar ker gre za majhen znesek, je plan sprejemljiv.
Plan dela za leto 2011 in predlog proračuna DJS za leto 2011 sta bila soglasno sprejeta.
(SKLEP ŠT. 2)

ad 5. Razno
Marko Čepin je predstavil tudi delo DJS, ki je že izvedeno v letu 2011, pri čemer je posebej
veliko aktivnosti teklo v zvezi z nesrečo v Fukushimi. Pri tem je DJS vložilo vse razpoložljive
napore za obveščanje javnosti v obliki predavanj, prispevkov na televiziji in radiu ter zapisov
v tiskanih medijih. Vse aktivnosti so doživele izjemno zanimanje in s tem se je delo DJS
pokazalo za družbeno koristno.

Skupščina je bila zaključena ob 16:30 uri.
Zapisal:
Gašper Žerovnik

Overovatelja zapisnika:
prof. dr. Iztok Tiselj
prof. dr. Igor Jenčič

