Ljubljana, 21.5.2018

ZAPISNIK
Redne letne skupščine Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije z
dne 21. 5. 2018
Redna letna skupščina Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) se je pričela ob 14:00 na
Institutu »Jožef Stefan« - Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (IJS-ICJT).
Prisotne je pozdravil predsednik DJS Marko Čepin.
Po preverjanju prisotnosti je predsedujoči skupščine ugotovil navzočnost 42 članov DJS, kar je bilo
manj od potrebne petine vseh članov. Ker po statutu po 30 minutah skupščina veljavno odloča, če je
prisotnih vsaj 10 članov društva, je bil začetek skupščine uradno prestavljen za 30 minut. V
vmesnem času je predsednik društva poročal o delu društva in o aktualni problematiki.
Ob 14:30 se je skupščina formalno nadaljevala.
Sprejet je bil dnevni red – nekoliko spremenjen glede na prvotni predlog:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Izvolitev volilne komisije
3. Evidentiranje kandidatov za volitve
4. Poročilo predsednika DJS o delu v letu 2017
5. Zaključni račun 2017 - Poročilo Nadzornega odbora
6. Vsebinski in finančni načrt za leto 2018
7. Volitve predsednika DJS
8. Volitve članov upravnega odbora (UO) in članov nadzornega odbora (NO)
9. Razno
AD.1. Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine: predsedujoči Luka Štrubelj,
overovatelj zapisnika Ivo Kljenak, overovatelj zapisnika Radko Istenič, zapisnikar Marko Čepin.
Sklep št. 1. Skupščina je soglasno izvolila delovno predsedstvo v sestavi: predsedujoči Luka
Štrubelj, overovatelj zapisnika Ivo Kljenak, overovatelj zapisnika Radko Istenič, zapisnikar
Marko Čepin.
AD.2. Soglasno je bila izvoljena volilna komisija: predsednik Igor Jenčič, Tadej Holler, Tadeja
Polach. Člani volilne komisije so med seboj izbrali predsednika komisije Igorja Jenčiča.
Sklep št. 2. Skupščina je soglasno izvolila volilno komisijo v sestavi: predsednik Igor Jenčič,
Tadej Holler, Tadeja Polach.
AD.3. Evidentiranje kandidatov za volitve. Predsednik volilne komisije je vprašal prisotne, če so še
drugi predlogi za kandidate poleg tistih, ki so bili evidentirani na poziv do 18.5. Nobenih dodatnih
predlogov ni bilo razen sledečih:
- kandidat za predsednika DJS (kandidat je na kratko predstavil program): Tomaž Žagar;
- kandidati za člane UO: Mitja Uršič, Stanko Manojlovič, Igor Lengar;
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- kandidatki za članici NO: Melita Lenošek Kavčič, Darinka Kordelc.
Nadomestni kandidat za člana NO: Marko Čepin – namesto Tomaža Žagarja samo do konca
njegovega mandata (2018-2020).
Tomaž Žagar je odstopil kot predsednik NO (zaradi nove potencialne vloge v DJS – predsednik).
Vsi kandidati so bili prisotni na skupščini in so se s kandidaturo strinjali.
AD.4. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2017
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2017«, Portorož,
september 2017.
Na konferenci se je zbralo 230 udeležencev iz 24 držav.
Slika vsebuje primerjalno statistiko.
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2. Priprave na organizacijo konference »Nuclear Energy for New Europe 2018«, september 2018.
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«
Izšle so 3 številke društvenega glasila »Jedrce«. Prejemniki so člani društva in izbrani naslovniki:
pristojni državni organi in izbrane medijske institucije.
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.
Slovenski in hrvaški jedrski strokovnjaki podpisali sporazum o sodelovanju, 31.1.2017, Radio Krka
Slovenski in hrvaški jedrski strokovnjaki podpisali sporazum o sodelovanju, 31.1.2017, Posavski
obzornik
Slovenski in hrvaški jedrski strokovnjaki podpisali sporazum o sodelovanju, 31.1.2017, EPosavje
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Predsednika Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) in hrvaškega jedrskega društva HND
(Hrvatsko nuklearno društvo) sta danes podpisala sporazum o sodelovanju, 31.1.2017, Finance
Slovenski in hrvaški jedrski strokovnjaki podpisali sporazum o sodelovanju, 1.2. 2017, Naš stik
Slovenski in hrvaški jedrski strokovnjaki spodbujajo sodelovanje na institucionalni ravni,
Energetika.net, 1.2.2017
Intervju Marko Čepin, Radio, 3.2.2017
»Stroškovno najbolj učinkovita rešitev za Slovenijo je kombinacija OVE in jedrske energije«,
Energetika.net, september 2017
Jedrska prihodnost: 'Biti ali ne biti?', Energetika.net, september 2017
»Stroškovno najbolj učinkovita rešitev za Slovenijo je kombinacija OVE in jedrske energije«,
Energetika.net, september 2017
Poleg tega je več članov društva tudi v vlogi zaposlenega v svoji organizaciji prispevalo k
obveščanju javnosti na področju jedrske tehnologije.
6. Ostalo
Twitter račun DJS. Urejali smo Facebook račun DJS.
Mreža mlade generacije
Mreža mlade generacije (MMG) se je v letu 2017 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.
Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov.
Na srečanju MMG je bilo 29.9.2017 izbrano novo vodstvo.
Organizacija Kostanjevega piknika v brunarici na Reaktorskem centru IJS dne 13.10.2017.
Udeležba predstavnika mreže mlade generacije jedrskih strokovnjakov Matica Kunška na srečanju
osrednjega odbora mlade generacije Evropskega društva jedrskih strokovnjakov, Core Committee
Meeting #3 ENS YGN (Brno, Češka, 3.-5.11.2017).
Vsebina sestanka: delo v letu 2017 in povezovanje mladih jedrskih strokovnjakov iz različnih držav
(širitev zainteresiranih). Predstavljeno je bilo nekaj zanimivih finančnih načinov delovanj mrež
mladih v različnih državah EU.
V sodelovanju z GEN energija, d.o.o., je bilo poslano vabilo na dogodek druženja s Kirsty Gogan Energy for Humanity.
Mednarodno sodelovanje
V letu 2017 smo aktivno sodelovali v Evropskem združenju jedrskih strokovnjakov - European
Nuclear Society (ENS). Marko Čepin je član upravnega odbora ENS.
Leon Cizelj se je brez plačila kotizacije udeležil konference ANS.
Podpisali smo bilateralni sporazum z ZDA in s Hrvaško.
Sklep št. 3. Skupščina je z glasovanjem soglasno sprejela poročilo o delu DJS v letu 2017.
AD.5. Zaključni račun 2015 - Poročilo Nadzornega odbora
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Nadzorni odbor (NO) se je s predsednikom DJS Markom Čepinom sestal dne 14.3.2018 v
Podgorici.
1.
NO je izvedel nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v letu 2017. Člani
NO so pregledali računovodske izkaze za leto 2017 in pri tem dobili vso potrebno strokovno
podporo in pojasnila predsednika Marka Čepina. Ugotovili so, da je v letu 2017 DJS poslovalo z
dobičkom. Pri pregledu niso ugotovili morebitnih nepravilnosti in odstopanj. Poslovni izid DJS v
letu 2017 je zadovoljiv.
2.

Poslovne knjige oziroma dokumentacija so bili vodeni v skladu s predpisi.

3.
NO 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 2017 ustrezno, kakor tudi
predlagani računovodski izkazi in predlagajo, da skupščina DJS sprejme naslednji sklep:
(PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE)
Skupščina v celoti sprejme poročilo NO o pregledu poslovanja in dokumentacije DJS za leto 2017.
Sklep št. 4. Skupščina je soglasno sprejela poročilo NO in Zaključni račun za leto 2017.
AD.6. Vsebinski in finančni načrt za leto 2018
Okvirni program dela DJS za leto 2018
Aktivnosti, ki jih bomo izpeljali skupaj s sekcijama MMG in Alfa:
 Organizacija redne letne konference Nuclear Energy for New Europe 2018
 Urejanje in prenova spletnih strani društva
 Obveščanje članstva preko glasila »Jedrce«
 Organizacija predavanj in javnih ter internih razprav
 Facebook, Twitter (zadolžena MMG)
 Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, v organizaciji in izvedbi MMG
 Srečanje/sestanek MMG/ jeseni
 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
 Mednarodno sodelovanje (ENS in mednarodna jedrska društva in sekcije)
 Izvedba skupščine (maj-junij 2018)
V predlog proračuna DJS (potrjen s strani UO DJS v marcu letos) smo dodali 5000 EUR stroškov
za informiranje javnosti o jedrskih tematikah, ki jih bo usmerjal novi predsednik.
Sklep št. 5. Plan dela za leto 2018 in predlog proračuna DJS za leto 2018 sta bila soglasno
sprejeta s tem, da smo na proračun DJS potrjen s strani UO v marcu letos dodali 5000 EUR
stroškov za informiranje javnosti o jedrskih tematikah, ki jih bo usmerjal novi predsednik.
AD. 7 in 8. Volitve predsednika, volitve treh članov UO in dveh članov NO, ter nadomestnega
člana NO
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). Ker je en član izrazil pomislek proti javnemu
glasovanju, se je skupščina odločila za tajno glasovanje.
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Volilna komisija je dobila seznam članov društva in seznam na skupščini prisotnih članov, ki so jo
člani popisali med skupščino, ki je štela 42 članov, od katerih ima pravico glasovanja 42 članov.
Volilna komisija je razdelila glasovnice, jih sprejela v volilno škatlo in preštela glasove.
Predsednik volilne komisije je ugotovil, da je (42 glasov za, 0 vzdržanih) skupščina za predsednika
DJS izvolila Tomaža Žagarja za obdobje 2018-2022.
Sklep št. 6. Skupščina DJS je za predsednika DJS izvolila Tomaža Žagarja za obdobje 20182022.
Predsednik volilne komisije je ugotovil, da je skupščina izvolila tri člane UO DJS: Mitja Uršič (41
glasov za, 1 vzdržan), Stanko Manojlovič (41 glasov za, 1 vzdržan), Igor Lengar (41 glasov za, 1
vzdržan) za obdobje 2018-2022.
Sklep št. 7. Skupščina DJS je za tri člane UO DJS izvolila naslednje tri člane: Mitja Uršič,
Stanko Manojlovič, Igor Lengar za obdobje 2018-2022.
Predsednik volilne komisije je ugotovil, da je skupščina izvolila dve članici NO DJS: Darinka
Kordelc (39 glasov za, 3 vzdržani), Melita Lenošek Kavčič (40 glasov za, 2 vzdržana) za obdobje
2018-2022.
Sklep št. 8. Skupščina DJS je za dve članici NO DJS izvolila naslednji dve članici: Darinka
Kordelc, Melita Lenošek Kavčič za obdobje 2018-2022.
Predsednik volilne komisije je ugotovil, da je skupščina izvolila nadomestnega člana NO DJS
namesto Tomaža Žagarja za obdobje 2018-2020, ki ga bo nadomestil Marko Čepin (39 glasov za, 3
vzdržani) za obdobje 2018-2020.
Sklep št. 9. Skupščina DJS je za nadomestnega člana NO DJS izvolila Marka Čepina za
obdobje 2018-2020.
AD. 9 Razno
Predsednik DJS Marko Čepin se je zahvalil vsem aktivnim članom društva za njihov prispevek.
Omenil je, da je treba nujno najti organizatorje konference NENE2019. Omenil je, da mora društvo
proučiti novo uredbo: Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Na poziv ARAO je povabil
člane DJS na dan odprtih vrat 23.5.2018 na IJS. Najavil je organizacijo ekskurzije DJS, ki jo
pripravlja Tadeja Polach (Prypjat in zaprta elektrarna ter mesto Kijev; več dni; letalski prevoz).
Skupščina je bila zaključena ob 16:30.
Zapisal:

Overovatelja zapisnika:

Marko Čepin

Radko Istenič
Ivo Kljenak
Predsedujoči skupščini:
Luka Štrubelj

Priloge:
Zapisnik volilne komisije
Seznam prisotnih članov
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