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Ljubljana, 6. 6. 2017

ZAPISNIK
Redne letne skupščine DJS z dne 6. 6. 2017
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 22 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 2016
3. Zaključni račun 2016 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2017
5. Razno
AD. 1. Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine: predsedujoči Simona
Sučić, overovatelj zapisnika Iztok Tiselj, overovatelj zapisnika Igor Jenčič, zapisnikar
Marko Čepin.
AD. 2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2016
V letu 2016 smo izvajali in naslednje projekte:
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2016«, Portorož
september 2016.
Na konferenci se je zbralo 154 udeležencev iz 23 držav. Slika na naslednji strani vsebuje
primerjalno statistiko.
2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2017«, september,
2016.
Imenovana sta organizacijski (vodja Tadej Holler) ter programski odbor konference (vodja
Leon Cizelj), 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«
Izšli sta 2 številki društvenega glasila »Jedrce«. Razširili smo nabor prejemnikov na pristojne
državne organe in izbrane medijske institucije.
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5. 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.
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Udeležba delavnic v okviru priprave EKS (Energetski koncept Slovenije):
 Viri energije za trajnostno oskrbo Slovenije (Luka Štrubelj) 27.5.2016
 Toplota in povezani sistemi (Tomaž Ploj) 18.11.2016
 Promet (Luka Štrubelj), 21.11.2016
25 let Društva jedrskih strokovnjakov, DJS web, 5. 12. 2016
25 let Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, EPosavje, 15. 12. 2016
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije obeležuje 25 let delovanja, STA, 16.12.2016
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije obeležuje 25 let delovanja, FE, 16. 12. 2016
Četrt stoletja Društva jedrskih strokovnjakov, Finance, 16.12. 2016
25 let delovanja Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS). Energetika,net, 23. 12. 2016
Luka Snoj je postal ime tedna in nato še ime meseca na Valu 202.
Poleg je več članov društva tudi v vlogi zaposlenega v svoji organizaciji prispevalo k
obveščanju javnosti na področju jedrske tehnologije.
6. Ostalo
Pripravili smo se na sodelovanje pri komentarjih na novi zakon o skladu NEK.
Organizirali smo ekskurzijo 11. in 12. novembra 2016: ogledi: mednarodno središče – Vienna
International Center s predavanjem Jeffa Donovana, ki nam je predstavil zgodovino in
sedanja delovna področja agencije IAEA, avstrijska jedrska elektrarna Zwentendorf. Več v
Jedrcu.
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Postavili smo Twitter račun DJS. Facebook račun DJS smo urejali.
Sekcije društva
Mreža mlade generacije (MMG) se je v letu 2016 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.
ALFA 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 spodbujati večjo in
učinkovitejšo zastopanost žensk na jedrskem področju.
Mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi združenji
V letu 2016 smo aktivno sodelovali v evropskem združenju jedrskih strokovnjakov European Nuclear Society (ENS). M. Čepin je bil član upravnega odbora ENS.
Henry Romain se je udeležil ANS konference o okviru sporazuma z ZDA.
Leona Cizlja smo predlagali za člana High Scientific Council (ponovitev članstva).
Pripravili smo sporazum s Hrvaškim jedrskim društvom in določili datum podpisa v letu
2017. Podpisali smo bilateralni sporazum z Ukrajinskim jedrskim društvom.
Z Združenjem INSC (International Nuclear Societies Council) smo sodelovali v smislu
podpore pri deklaraciji o jedrski energiji v povezavi s COP 22 (letna okoljska konferenca,
Conference of the Parties).
Podprli smo Luko Snoja in Igorja Jenčiča pri aktivnostih v zvezi z ogranizacijo mednarodne
konference ANNIME 2019 v Sloveniji (International Conference on Advancements in
Nuclear Instrumentation Measurement Methods And Their Applications).
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS (in sekcij MMG ter
Alfa) v letu 2016 (SKLEP ŠT. 1).
ad 3. Zaključni račun 2016 - Poročilo Nadzornega odbora
Nadzorni odbor se je s predsednikom sestal na sestankih dne 21. 3. 2017 in dne 24.3. 2017.
1.
Nadzorni odbor (NO) je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem
društva v letu 2016. Člani NO smo pregledali računovodske izkaze za leto 2016 in pri tem
dobili vso potrebno strokovno podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili
smo, da je v letu 2016 DJS posloval z izgubo. Pri pregledu nismo ugotovili morebitnih
nepravilnosti in odstopanj. Poslovni izid DJS v letu 2016 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 2016 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 2016.
Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela Zaključni račun za leto 2016 (SKLEP ŠT.
2).
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Ad. 4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2017
Okvirni program dela Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije za leto 2017
Aktivnosti, ki jih bomo izpeljali skupaj s sekcijama Mreže mlade generacije in Alfa:
 Organizacija redne letne konference Nuclear Energy in New Europe 2017
 Urejanje spletnih strani društva – prenova spletnih strani
 Obveščanje članstva preko glasila Jedrce
 Organizacija predavanj in javnih razprav ter internih razprav (npr. o Skladu NEK)
 Facebook, Twitter, (MMG)
 Publiciranje in javno nastopanje na področju jedrske tehnologije in varnosti (tudi
upoštevanje strategije zastavljene v letu 2016)
 Udeležba na drugih razpravah in dogodkih v Sloveniji, kjer bo obravnavana
energetska in okoljska problematika (Energetski koncept Slovenije).
 Mednarodno sodelovanje (ENS in a mednarodna jedrska društva in sekcije)
 Izvedba skupščine
Plan dela za leto 2017 in predlog proračuna DJS za leto 2017 sta bila soglasno sprejeta.
(SKLEP ŠT. 3).
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.
Omenjeno je bilo, da bi bilo potrebno v društvu bolj aktivno delovati pri pripravi direktiv,
zakonov, pravilnikov in podobnih dokumentov, da bi bilo društvo in s tem strokovna javnost
bolj neposredno vpeta v sprejemanje pravil. Predsednik lahko člane spodbudi k medsebojnem
obveščanju v zvezi s tem. Npr. nov popravljen zakon o skladu NEK se spet pojavlja v
obravnavi. Smiselno je imeti razpravo na to temo.
Skupščina je bila zaključena ob 14:50.
Zapisal:

Overovatelja zapisnika:

Marko Čepin

Iztok Tiselj

Predsednik DJS

Igor Jenčič
Predsedujoči skupščini:
Simona Sučić

Priloge:
Seznam prisotnih članov
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