Ljubljana, 18.5.2016

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 18. 5. 2016
Redna letna skupščina se je pričela ob 14:00 na IJS-ICJT.
Prisotne je pozdravil predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) Marko Čepin.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 29 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 14:35 smo formalno nadaljevali.
Sprejet je bil dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2015
3. Zaključni račun 2015 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2016
5. Izvolitev volilne komisije
6. Volitve treh članov UO in dveh članov NO
7. Razno
Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine: predsedujoči Igor Lengar, overovatelj
zapisnika Tadeja Polach, overovatelj zapisnika Radko Istenič, zapisnikar Marko Čepin.
AD. 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2015
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2015«, Portorož
september 2015.
Na konferenci se je zbralo 152 udeležencev iz 27 držav.
Slika na naslednji strani vsebuje primerjalno statistiko.
Organizacija fuzijskega Workshopa EFPW 2015 (Končar)
Organizacija sestanka Nugenia (Cizelj, Klopčič)
2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2016«, september, 2016.
Imenovana sta organizacijski (vodja Igor Lengar) ter programski odbor konference (vodja Luka
Snoj), 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 2015 so izšle 3 številki društvenega glasila »Jedrce«.
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5. Natečaj mladih energetikov
Natečaja mladih energetikov zaradi manjšega zanimanja nismo izvedli.
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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.
Tiskovna konferenca: Čepin, Jenčič, Jordan, Rožman, Hotel Central, 14.9.2015
Na področju jedrske energije prednost Slovenije zaradi kakovostne infrastrukture, rtvslo.si,
14.9.2015
Jedrska energija po mnenju strokovnjakov lahko dober temelj energetske prihodnosti Slovenije,
www.sta.si, 14.9.2015
Radijska oddaja, 14.9.2015
Kampanja jedrska energija za podnebje bo šla do Pariza, delo.si, 14. 9. 2015
Kampanja jedrska energija za podnebje bo šla do Pariza, telex.si, 14. 9. 2015
Jedrska tehnologija tudi v prehrambni industriji, Finance, 16.9.2015
Kam z radioaktivnimi odpadki, 19. 11. 2015, RTVSLO
Z jedrsko energijo želijo omiliti podnebne spremembe, Finance, 25.11.2015
Jedrska energija je del rešitve v boju proti podnebnim spremembam, Naš Stik, 25. 11. 2015
Poleg je več članov društva tudi v vlogi zaposlenega v svoji organizaciji prispevalo k obveščanju
javnosti na področju jedrske tehnologije.
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Predsedniki in zastopniki 40 jedrskih društev, ki predstavljajo več kot 50 000 jedrskih
strokovnjakov po svetu, so 4. maja 2015 v Nici podpisali deklaracijo, v kateri je jedrsko energija
identificirana kot ena izmed najpomembnejših možnosti uporabe energije za čisto okolje. V imenu
DJS je deklaracijo Nuclear for Climate v Nici 4. maja 2015 podpisal Mitja Uršič, za kar je bil
vnaprej pooblaščen s strani predsednika društva.
Dne 28.10.2015 je v prostorih MOP potekal sestanek na pobudo Društva jedrskih strokovnjakov
(DJS) z namenom, da dr. Čepin predstavi pobudo Nuclear4Climate in da se preuči možnost
promocije te pobude na zasedanju COP 21 v Parizu.
Dr. Čepin je pojasnil, da ima jedrska energija pomembno vlogo pri nizkoogljični proizvodnji
električne energije in torej pripomore v boju proti klimatskim spremembam. To je tudi stališče, ki
ga je MzI predstavilo v svojem predlogu usmeritev za pripravo EKS. Dr. Čepin je nato pojasnil,
kako je nastala deklaracija Nuclear4Climate in podal pobudo, da jo Slovenija v okviru pogajanj na
COP 21 predstavi oz. vsaj podpre.
Po konferenci COP 21 je tudi stališče OECD, da je pri tem jedrska energija pomembna.
Sodelovali smo na predstavitvi Energetskega koncepta Slovenije in na predstavitvi komentarjev
nekaj mesecev za tem.
Postavili smo Twitter račun. Facebook račun smo oživili.
Reševali in rešili smo težave z našo bivšo domeno, kjer je bilo na komercialni spletni strani več
informacij o Društvu, kar se je umaknilo.
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter Alfa) v
letu 2015 (SKLEP ŠT. 1).
ad 3. Zaključni račun 2015 - Poročilo Nadzornega odbora
Nadzorni odbor se je s predsednikom sestal na sestankih dne 14. 3. 2016 in 21. 3. 2016.
1.
Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v
letu 2015. Člani NO smo pregledali računovodske izkaze za leto 2015 in pri tem dobili vso
potrebno strokovno podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili smo, da je v letu
2015 DJS posloval z dobičkom. Pri pregledu nismo ugotovili morebitnih nepravilnosti in odstopanj.
Poslovni izid DJS v letu 2015 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 smo se strinjali, da je poročilo o poslovanju DJS za leto 2015 ustrezno, kakor tudi
predlagani računovodski izkazi in predlagamo, da skupščina DJS sprejme naslednji
SKLEP: Skupščina v celoti sprejme poročilo NO o pregledu poslovanja in dokumentacije DJS za
leto 2015.
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela Zaključni račun za leto 2015 (SKLEP ŠT. 2).
Ad. 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2016
Okvirni program dela Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije za leto 2016
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Aktivnosti, ki jih bomo izpeljali skupaj s sekcijama Mreže mlade generacije in Alfa:
•

Organizacija redne letne konference "Nuclear Energy in New Europe 2016

•

Urejanje spletnih strani društva

•

Obveščanje članstva preko glasila Jedrce

•

Organizacija predavanj in javnih razprav

•

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

•

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

•

Izvedba skupščine (april ali maj 2016)

Poleg aktivnosti, ki potekajo vsako leto, je predsednik predstavil pobudo Jedrsko popoldne,
katerega ideja je nastala s strani Leona Cizlja, ki je v nastajanju, in predlog komunikacijske
strategije DJS ter načrtovanja in izvedbe komunikacijskih aktivnosti, ki smo jih za naslednja leta
zastavili z začetkom v letu 2016 pod pogojem, da dobimo tudi sponzorska sredstva za izvedbo.
Predsednik Marko Čepin je predstavil finančni plan, ki je v grobem podoben vsem prejšnjim letnim
planom. Na finančni plan, ki je bil odobren s strani upravnega odbora, smo na skupščini dodali še
6000 EUR na stroškovni in 6000 EUR na prihodkovni strani za načrtovanje in izvedbo
komunikacijskih aktivnosti, o čemer smo predlog dobili na dan skupščine.
Romana Jordan je ugotovila, da člani društva, ki so z institutov in s fakultet bolj sodelujejo pri
pojavljanju v javnosti, člani društva iz industrije pa manj. Potrebno bi bilo osvežiti zanimanje
članov društva za delo v okviru društva. Hkrati bi industrijski partnerji morali jasneje izraziti želje
za dobro delovanje društva in te želje podpreti s konkretnimi akcijami.
Plan dela za leto 2016 in predlog proračuna DJS za leto 2016 sta bila soglasno sprejeta.
(SKLEP ŠT. 3).
Ad. 5. Izvolitev volilne komisije
Predsedujoči skupščine je podal predlog za člane volilne komisije v sestavi: Igor Jenčič, Simona
Sučić, Bruno Glaser.
Skupščina je soglasno potrdila volilno komisijo v sestavi Igor Jenčič, Simona Sučić, Bruno
Glaser. (SKLEP ŠT. 4).
Člani volilne komisije so med seboj izbrali predsednika I. Jenčiča.
Volilna komisija je dobila listo prisotnih članov društva, ki so jo člani popisali med skupščino, ki je
štela 29 članov, od katerih ima pravico glasovanja 29 članov. Ena članica je pred glasovanjem odšla
s skupščine, kar pomeni, da je bilo v času glasovanja na skupščini prisotnih 28 članov.
Ad. 6. Volitve treh članov UO in dveh članov NO
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Na sedež društva sta prišli trije predlogi za člana UO DJS: Matjaž Žvar, Luka Štrubelj, Luka Snoj in
dva predloga za člana NO DJS: Tomaž Žagar, Tomaž Gyergyek (kandidati so se s kandidaturo
strinjali). Predsednik volilne komisije je vprašal prisotne, če so še drugi predlogi za kandidate.
Nobenih dodatnih predlogov ni bilo. Prisotni kandidati so se predstavili sami odsotne pa njihovi
predlagatelji.
Predsednik volilne komisije je predlagal, da glasujemo javno za celo listo, ker je število kandidatov
enako številu mest (po 16. in 20. členu statuta DJS).
Skupščina je soglasno potrdila javno glasovanje za celotno listo (SKLEP ŠT. 5).
Predsednik volilne komisije je ugotovil, da je brez glasu proti in brez vzdržanega glasu ter z 28
glasovi za tri člane UO DJS: Matjaž Žvar, Luka Štrubelj, Luka Snoj, skupščina soglasno izvolila
člane UO DJS.
Skupščina DJS je za tri člane UO DJS soglasno izvolila naslednje tri člane: Matjaž Žvar,
Luka Štrubelj, Luka Snoj (SKLEP ŠT. 6).
Predsednik volilne komisije je ugotovil, da je brez glasu proti in brez vzdržanega glasu ter z 28
glasovi za dva člana NO DJS: Tomaž Žagar, Tomaž Gyergyek, je skupščina soglasno izvolila člana
NO DJS.
Skupščina DJS je za dva člana NO DJS soglasno izvolila naslednja dva člana: Tomaž Žagar,
Tomaž Gyergyek (SKLEP ŠT. 7).
Ad. 7. Razno
Marko Čepin se je zahvalil vsem aktivnim članom društva za njihov prispevek. Marko Čepin je
omenil, da MMG postaja manj aktivna v zadnjih letih, kar velja tudi za ALFA sekcijo. Želja društva
je ponovno vzbuditi zanimanje mladih, kar je težko, ker razmere na trgu z električno energijo
omejujejo sredstva na vseh s tem povezanih področjih.
Luka Snoj je omenil, da člani društva iz IJS ne morejo veliko sodelovati pri prostovoljnih
aktivnostih društva, ker so polno zasedeni z zagotavljanjem dela za raziskovalce, da obdržijo
zaposlitve, ker dolgoročno financiranje ni dovolj urejeno.
Skupščina je bila zaključena ob 16:15.
Zapisal:

Overovatelja zapisnika:

Marko Čepin

Tadeja Polach

Predsednik DJS

Radko Istenič
Predsedujoči skupščini:
Igor Lengar

Priloge:
Zapisnik volilne komisije
Seznam prisotnih članov
5

