Ljubljana, 28.5.2015

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 28. 5. 2015
Redna letna skupščina se je pričela ob 14:00 na v Vrbini.
Prisotne je pozdravil predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) Marko Čepin,
predlagano je bilo delovno predsedstvo: predsedujoči: Igor Lengar, overovatelj zapisnika: Melita
Lenošek Kavčič, overovatelj zapisnika Mojca Drevenšek, zapisnikar: Marko Čepin.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 14 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.
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 2014
3. Zaključni račun 2014 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2015
5. Razno
AD. 1.
SKLEP 1: Izvoljeno delovno predsedstvo skupščine je bilo soglasno sprejeto (predsedujoči:
Igor Lengar, overovatelj zapisnika: Melita Lenošek Kavčič, overovatelj zapisnika Mojca
Drevenšek).
AD. 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2014
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2014«, Portorož
september 2014.
Na konferenci se je zbralo 183 udeležencev iz 27 držav.
Predsednik je pohvalil Matejo Južnik in Igorja Jenčiča za odlično opravljeno delo.
Sodelovali smo pri organizaciji konference PIME 2014 (Public Information Materials Exchange), ki
je potekala v hotelu Union v organizaciji ENS in DJS. Srečanja so se udeležili strokovnjaki iz
Evrope in nagrado za najboljši projekt promocije je dobila FUNDACJA FORUM ATOMOWE iz
Poljske.
Sodelovali smo pri organizaciji konference RRFM 2014 (Research Reactor Fuel Management), ki
je potekala v hotelu Slon s preko 100 udeleženci.
2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2015«, 14. – 17.
september, 2015.
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Imenovana sta organizacijski (vodja Mateja Južnik) ter programski odbor konference (vodja Igor
Jenčič), oblikovana je spletna stran konference, pripravljen je finančni načrt konference.
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 2014 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
2014 že osmič organizirali Natečaj mladih energetikov 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. Natečaj je še odprt.
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. M. Čepin, februar
2014, Radio1, Električna energija. Končar: predavanje. Jordan: razprava. Pandorina obljuba,
Kinoteka, Okrogla miza in odgovori gledalcem po dokumentarnem filmu
Objava o konferenci v ENS in v ESRA internetnih glasilih.
7. Sodelovanje in predstavitev DJS in jedrske stroke na sejmu Študentska arena: 2014 (v
organizaciji MMG)
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število držav, iz katerih so udeleženci

300

Bovec

število udeležencev, število referatov

Spodnja slika prikazuje število udeležencev letnih konferenc, število referatov in število držav iz
katerih prihajajo udeleženci.

SKLEP 2: Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG
ter Alfa) v letu 2014.
ad 3. Zaključni račun 2014 - 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 potrdijo na skupščini prisotni 3 člani
NO, kar je Tomaž Žagar potrdil.
Nadzorni odbor se je s predsednikom sestal na sestanku dne 23. 3. 2015.
Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v letu
2014. Člani NO so pregledali računovodske izkaze za leto 2014 in pri tem dobili vso potrebno
strokovno podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili so, da je v letu 2014 DJS
posloval z dobićkom. Pri pregledu niso ugotovili morebitnih nepravilnosti in odstopanj. Poslovni
izid DJS v letu 2014 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 2014 ustrezno, kakor tudi
predlagani računovodski izkazi in predlagajo, da skupščina DJS sprejme naslednji sklep.
SKLEP 3: Skupščina v celoti sprejme poročilo NO o pregledu poslovanja in dokumentacije
DJS za leto 2014. Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela Zaključni račun za leto 2014 .
Ad. 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2015
Aktivnosti, ki jih bomo izpeljali skupaj s sekcijama Mreže mlade generacije in Alfa:
 Organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2015
 Organizacija sestanka NUGENIA 2015
 Organizacija sestanka European Fusion Programme Workshop 2015« (EFPW 2015)
 Urejanje spletnih strani društva
 Obveščanje članstva preko glasila Jedrce
 Projekt »Mladi energetiki 2015« v prenovljeni obliki.
 Organizacija predavanj in javnih razprav
 Sodelovanje na sejmih: Študenska 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.
 Izvedba ekskurzije
 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 2015)
Predsednik Marko Čepin je predstavil finančni plan, ki je v grobem podoben vsem prejšnjim letnim
planom.
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SKLEP 4: Plan dela za leto 2015 in predlog proračuna DJS za leto 2015 sta bila soglasno
sprejeta.
Ad. 5. Razno
Dogovorili smo se za izvedbo ekskurzije, za katero bo DJS prispevalo okvirno 3000 EUR. Dodatnih
1000 EUR je namenjenih za dejavnosti promocije, ki jo bodo udeleženci ekskurzije naredili pred,
med in po ekskurziji v smislu projekta Nuclear4climate.
Tomaž Žagar je predlagal, da vsi dogodki
NUCLEAR4CLIMATE, kar je skupščina sprejela.
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Skupščina je bila zaključena ob 16:15.
Zapisal:

Overovatelja zapisnika:

Marko Čepin

Melita Lenošek Kavčič

Predsednik DJS

Mojca Drevenšek
Predsedujoči skupščini:
Igor Lengar

Priloge:
Seznam prisotnih članov
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