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1. Predstavitev društva 

 

1.1 Namen 

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (v nadaljevanju: DJS) je bilo ustanovljeno leta 1991. V 

društvu se prostovoljno združujejo zaposleni in strokovnjaki s področja uporabe jedrske 

znanosti in tehnologije ter vsi državljani, ki jih to področje zanima. Dejavnost društva sloni na 

načelih izmenjave in izpopolnjevanja znanja na področju varne in miroljubne uporabe jedrske 

tehnologije. 

 

 

1.2 Organiziranost 

 

Organi društva so skupščina, predsednik, upravni odbor (UO), sekretar, nadzorni odbor (NO) ter 

komisije oziroma sekcije društva. 

 

Skupščina je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi člani društva. Redno skupščino sklicuje 

predsednik po sklepu upravnega odbora najmanj enkrat letno. 

 

Redna letna skupščina DJS je potekala 10.9.2019 v Portorožu.  

 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami v 

državi in tujini ter pred tretjimi osebami. Predsednik je odgovoren za zakonito delo in delovanje 

društva v skladu s statutom. Za svoje delo je odgovoren skupščini. 

 

Društvo od skupščine 21. maja 2018 vodi predsednik doc. dr. Tomaž Žagar. 

 

Upravni odbor (UO) je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska in strokovno tehnična 

opravila ter vodi delo društva v času med dvema sejama skupščine po programu in sklepih 

sprejetih na skupščini. UO sestavlja šest članov in predsednik. 

 

Od skupščine 21. maja 2018 sestavljajo UO poleg predsednika še: 

 

 g. Matjaž Žvar, 

 dr. Luka Štrubelj, 

 izr. prof. dr. Luka Snoj, 

 izr. prof. dr. Igor Lengar, 

 dr. Mitja Uršič, 

 g. Stanko Manojlovič. 

 

Upravni odbor se je v letu 2019 sestal sedemkrat, v letu 2020 pa do avgusta trikrat. 
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Sekretar društva opravlja funkcije v skladu s statutom in sklepi UO. Upravni odbor je na seji 24. 

junija 2020 za sekretarja imenoval g. Igorja Franka. 

 

Nadzorni odbor (NO) je organ skupščine, ki spremlja delo UO ter opravlja nadzor nad finančnim 

in materialnim poslovanjem društva. NO poroča skupščini o svojem delu najmanj enkrat letno. 

NO je štiričlanski organ. 

 

NO društva od skupščine 21. maja 2018 sestavljajo: 

 

 prof. dr. Marko Čepin (predsednik NO), 

 prof. dr. Tomaž Gyergyek, 

 ga. Darinka Kordelc, 

 ga. Melita Lenošek Kavčič. 

 

V letu 2019 je poleg ostalih organov v Društvu zelo aktivno delovala tudi sekcija mlajših članov 

z imenom Mreža mlade generacije (MMG), ki jo vodi predsednik Janez Kokalj. 

 

 

1.3 Cilji in področja delovanja 

 

Pomembnejši cilji delovanja društva so: 

 skrb za aktivno obveščanje javnosti o strokovnih vprašanjih, ter popularizacija jedrske 

znanosti in tehnologije za uporabo v miroljubne namene, 

 vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti, pospeševanje izmenjave informacij 

in prenosa znanja in tehnologije v domačo industrijo, 

 podpiranje varnega obratovanja jedrskih objektov v Sloveniji, ter aktivno sodelovanje 

pri reševanju konkretnih strokovnih problemov, 

 sodelovanje pri izdelavi standardov ter spremljanje zakonodaje s področja jedrske 

znanosti in tehnologije v Sloveniji, 

 podpiranje izdajanja literature ter skrb za sistematično delo pri izdelavi slovenske 

terminologije s področja jedrske znanosti in tehnologije, 

 sodelovanje s podobnimi društvi in strokovnimi organizacijami, organizacija strokovnih 

srečanj in posvetovanj ter spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja, štipendiranja in 

izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini. 

 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije ima status nevladne organizacije ki deluje v javnem 

interesu na področju raziskovalne dejavnosti. V obdobju poročanja je društvo uspešno delovalo 

predvsem na področju organizacije znanstvenih srečanj, publicistične dejavnosti, obveščanja, 

promocije in izobraževanja širše javnosti o prednostih in lastnostih uporabe jedrske tehnologije 

v miroljubne namene. 
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2. Aktivnosti v letu 2019 in do avgusta 2020 

 

2.1 Ključne aktivnosti društva (izbor) 

 

Med ključnimi aktivnostmi, ki smo jih v Društvu jedrskih strokovnjakov izvedli v letu 2019 in do 

avgusta 2020, so naslednje: 

 

 6. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov Slovenije 

Mladinska sekcija društva (več informacij o delovanju Mreže mlade generacije, MMG, glej točko 

2.3) ) ter doktorski študenti odseka za Reaktorsko tehniko R4, Inštituta Jožef Stefan so 5. marca 

2019 organizirali že 6. konferenco mladih jedrskih strokovnjakov, tokrat z obsežno mednarodno 

udeležbo in poudarjeno mednarodno kratico konference (YGNC - 6th YOUNG GENERATION 

NUCLEAR CONFERENCE. Konference so tako poleg mladih jedrskih strokovnjakov in Instituta 

Jožefa Stefana udeležili tudi predstavniki iz drugih podjetji v Sloveniji, iz Hrvaške (predsednica 

hrvaške sekcije pri HND P. Dučkić), mladi jedrski strokovnjaki iz Italije ter predsednik mladinske 

sekcije YGN ENS P. Papadopoulos. http://www.djs.si/mmg/ygnc2019/ 

 

 

 

 

 

 Strokovno-izobraževalna ekskurzija v Ukrajino 

Aprila smo za člane društva organizirali petdnevno strokovno ekskurzijo v Ukrajino. Ekskurzije 

se je udeležilo 42 udeležencev (članov in članic društva ter nekaj zunanjih udeležencev), ki so si 

ogledali izključitveno cono Černobil, obiskali Pripjat in si ogledali znamenitosti Kijeva. Po obsegu 

in zahtevnosti je bila izvedba strokovno-izobraževalne ekskurzije v Ukrajino velik projekt, ki ga 

po velikosti presega samo organizacija letnih konferenc DJS.  

 

Organizacijo ekskurzije je v vsej svoji zahtevnosti prevzela in izvedla predvsem mladinska sekcija 

MMG z njeno takratno predsednico Tadejo Polach. Stroške organizacije so poleg lastnega 

prispevka udeležencev pokrili tudi prispevki podpornikov iz industrije (ekskurzijo so podprla 

podjetja ZEL-EN, NEK in GEN energija) ter v veliki meri tudi pretekli presežki prihodkov nad 

odhodki (sredstva Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije). 

Slika 1: Tadeja Polach, predsednica MMG 

v letu 2019 med otvoritvijo konference 

Slika 2: Motiv konference 

http://www.djs.si/mmg/ygnc2019/
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Slika 3: Skupinska slika udeležencev strokovne ekskurzije v Ukrajini.  

 

 Organizacija konference ANIMMA 2019 

V juniju smo partnersko sodelovali ter prevzeli velik logistični zalogaj pri organizaciji in izvedbi 

konference ANIMMA - International conference on Advancements in Nuclear Instrumentation 

Measurement Methods and their Applications, ki je potekala v Portorožu. Konferenca ANIMMA 

je uveljavljena mednarodna konferenca na področju jedrskih meritev in inštrumentacije, ki 

vsako leto poteka v drugi državi. Organizira jo mednarodni organizacijski odbor z lokalno 

podporo. V letu 2019 smo lokalno podporo prevzeli v Društvu jedrskih strokovnjakov Slovenije, 

kar je veliko priznanje za naše društvo, saj je konferenca ANIMMA skoraj še enkrat večja kot 

naše reden letne konferenc.  

 

Konferenca, ki je bila uspešno zaključena je imela 2 osrednji predavanji, 3 plenarne 

predstavitve, 20 vabljenih predstavitev in 77 posterjev. Podeljena je bila nagrada za mlade 

avtorje in najboljši poster, med katerimi je bila nagrajena tudi Tanja Goričanec iz Slovenije. Izr. 

prof. dr. Luka Snoj je bil predsednik lokalnega odbora konference, dr. Igor Jenčič pa predsednik 

usmerjevalnega odbora konference. Na industrijski predstavi se je predstavilo 10 podjetji, od 

tega eno iz Slovenije. 

 

 28. mednarodna konferenca NENE 2019 

V septembru smo organizirali našo tradicionalno mednarodno konferenco »Nuclear Energy for 

New Europe 2019«, ki je potekala v Portorožu. Na konferenci je bila vodilna tema vloga jedrske 

energije pri dekarbonizaciji energetike in družbe, kjer je bilo predstavljenih 97 znanstvenih 

prispevkov. Konferenca je bila dobro obiskana, 159 udeležencev iz 26 držav vsega sveta.  

Konferenca je bila  tudi medijsko zelo dobro pokrita, tako s strani tiskanih medijev, kot tudi s 

strani televizije. Iz konference se je v oddajo 24 ur Zvečer v živo vklopil tudi predsednik doc.dr. 

Tomaž Žagar (več v Publiciranje in pojavljanje v medijih). 

 

Ob konferenci so bili v medijih objavljeni tudi številni pogovori z mednarodnimi strokovnjaki, ki 

so bili gostje ne konferenci (Dr. Sama Bilbao y Leon, Head of Division of Nuclear Technology 
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Development and Economics at OECD NEA, Mr. Bret Kugelmass, CEO of Energy Impact 

Centerm, itd.).  

 

Zbornik konference NENE 2019 je dostopen na: http://www.nss.si/nene2019/proceedings/, 

več o konferenci pa najdete na: http://www.nss.si/nene2019/. Minuto in pol dolg video 

posnetek konference je na voljo na spletnem naslov: http://www.nss.si/nene2019/at-glance/.  

 

V letu 2019 je programski odbor konference vodil prof. dr. Borut Smodiš, predsednica 

organizacijskega odbora pa je bila Nina Udir. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Nuclear Days v Trstu 

16. novembra 2019 smo se udeležili dnevov jedrske energije »Nuclear Days« v organizaciji 

Nucleare e Ragione v Trstu, Italija. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno vsebinam o jedrski 

znanost in tehnologiji, predstavljenim na razumljivi in splošen način, primeren tudi za 

nestrokovno javnost. Dogodek, ki se ga je udeležilo 8 naših članov je podprlo veliko organizacij 

in podjetji, tudi DJS.  

 

Na osnovi prispevka predsednika Tomaža Žagarja na konferenci z naslovom “Role of Nuclear 

Power Today: The Answer to Challenge of Decarbonisation”, je nastal tudi intervju v časopisu 

Primorski Dnevnik z naslovom: “Jedrska energija ostaja najbolj varen energetski vir”, ki je bil 

objavljen 18.11.2019.   

 

Slika 4: Udeleženci konference v Portorožu Slika 5: Predsednik programskega obora 

konference, prof. dr. Borut Smodiš 

Slika 6: Logotip konference 

http://www.nss.si/nene2019/proceedings/
http://www.nss.si/nene2019/
http://www.nss.si/nene2019/at-glance/
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 7. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov Slovenije 

28. februarja 2020 je potekala 7. Konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, ki so jo organizirali 

doktorski študenti odseka za Reaktorsko fiziko F8, Inštituta Jožef Stefan in člani MMG. Na 

letošnji konferenci je svoje delo predstavilo 12 študentov in mladih raziskovalcev iz več 

Slovenskih inštitucij in Hrvaškega društva jedrskih strokovnjakov. Predstavljena dela so bila iz 

vseh področij jedrske tehnologije, od močnostnih reaktorjev, termohidravlike, raziskovalnih 

reaktorjih in tudi fuzije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Udeleženci konference 

 

 

 Klepetalnica o jedrski  energiji  

V času objavljanja HBO mini serije Černobil (Chernobyl) je ta prenekateremu gledalcu vzbudila 

razna vprašanja v zvezi z nesrečo, jedrsko energijo in povezavo med dramo in resnico. Da bi 

razrešili vprašanja, smo člani društva na spletni strani društva vzpostavili klepetalnico, kjer smo 

v obliki odgovorov pomagali razbiti nekaj mitov predstavljenih v seriji.  

 

 

Slika 7: Predsednik dr. Tomaž Žagar v Trstu 
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 Javno predavanje o projektu odlagališča NSRAO in kostanjev piknik  

Novembra so sodelavci Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) predstavili projekt odlagališča 

nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO). Zbralo se nas je nekaj več kot 30 članov 

društva, ki so s svojimi vprašanji vzpodbudili diskusijo, po kateri je sledilo še druženje ob 

pečenem kostanju in čaju v organizaciji Mreže Mlade Generacije. 

 

         
Slika 9: Javno predavanje o projektu NSRAO  

 

 

 

 Konstruktivno vključevanje v pripravo NEPNa  

Društvo se je v letu 2019 intenzivno konstruktivno vključevanje v pripravo Nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter Energetskega koncepta Slovenije s pripombami 

in komentarji. Društvo je javno predstavilo stališča in predloge glede javno objavljenega osnutka 

Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Predstavitev je bila 

decembra na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Stališča in predlog so podali doc. dr. Tomaž Žagar, 

predsednik DJS, Matjaž Žvar, NEK in član Upravnega odbora DJS, ter prof. dr. Leon Cizelj, IJS in 

član delovne skupine DJS za pregled osnutka NEPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Javna predstavitev stališ in predlogov DJS 
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 Posvet v Državnem svetu Republike Slovenije: »Znanost o okolju« 

Društvo se je aktivno udeležilo posveta “Znanost o okolju”, ki je bil izveden 10. 9. 2019, kot del 

aktivnosti Državnega sveta, ki ga je organiziral državni svetnik dr. Matjaž Gams. Na posvetu je 

Društvo predstavilo prispevek »Okoljska problematika razogljičenja proizvodnje energije«.  

 

Iz prispevkov predstavljenih na posvetu je nastala publikacija »Bela knjiga o strokovnem 

varovanju okolja”, ki je prosto dostopna na spletni povezavi: 

http://library.ijs.si/Stacks/Literature/Bela%20knjiga%20znanost%20o%20okolju%202020.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategije raziskav in razvoja na področju jedrske in sevalne varnosti. 

Društvo se je konstruktivno vključevalo v začetne faze razprav o predlogih priprave državne 

strategije raziskav in razvoja na področju jedrske in sevalne varnosti. 

 

 Vzdrževanje, urejanje in spletnih strani društva 

V letu 2019 se je pričela priprava izhodišč za prenovo spletne strani oziroma postavitev nove 

spletne strani, ki bo zaživela jeseni 2020. 

 

 
Slika 12: Nova spletna stran v pripravi 

Slika 11: Naslovnica publikacije »Bela 
knjiga o strokovnem varovanju okolja« 

http://library.ijs.si/Stacks/Literature/Bela%20knjiga%20znanost%20o%20okolju%202020.pdf
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  Društveno glasilo »Jedrce«  

Glasilo, ki ga izdaja društvo je namenjeno obveščanju zainteresirane javnosti, zlasti pa članov o 

tekočih dogodkih društva ter vprašanjih in odgovorih o miroljubni uporabi jedrske energije. V 

letu 2019 sta izšli dve številki. 

 

 

           
Slika 13: 1. in 2. številka glasila iz leta 2019 

 

 Obveščanje članov  

Člane in članice društva se obvešča preko e-mailing liste in družbenih omrežji. V prihodnje 

bomo aktivnosti na tem področju povečali in s tem promovirali aktivnosti društva. 

 

 

Slika 14: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je prisotno tudi na družbenih omrežjih 
Facebook (@NucSocSlovenia) in Twitter (@NucSociety_SLO) 
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 Publiciranje in pojavljanje v medijih: 

Društvo je prepoznavno tudi v medijih, predvsem v strokovnih, kot sta Naš Stik in Energeti-

ka.NET, člani društva pa objavljajo tudi v častniku Financah in njegovi spletni različici. V letu 

2019 je bila zelo dobro pokrita Konferenca NENE o kateri so poročali na POP TV, Energeti-

ka.net in STA (glej spodaj). 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/je-gradnja-drugega-bloka-jedrske-elektrarne-samo-

se-vprasanje-casa.html 

https://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2019-jedrska-energija-ima-potencial-pri-

razogljicenju 

https://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2019-inovacije-na-jedrskem-podrocju-tudi-v-

smeri-sopro 

https://www.sta.si/2674340/portoroska-konferenca-se-letos-osredotoca-na-vlogo-jedrske-

energije-pri-razoglicenju 

 

Na platformi Titans of Nuclear so bili objavljeni trije video pogovori z vidnimi člani DJS, doc. dr. 

Tomaž Žagar, prof. dr. Leon Cizelj in dr. Andrej Stritar: 

https://www.youtube.com/watch?v=9DDSlfIuhxo 

https://www.youtube.com/watch?v=XBxF7vLz-dU 

https://www.youtube.com/watch?v=0QkNSiT6Xs8 

 

 Ostalo 

V letu 2020 smo pripravili in izvedli zahtevno organizacijo mednarodne konference NENE2020, 

ki poteka od 7. do 10. septembra v Portorožu. Pri tem posebno pozornost namenjamo tudi 

zagotavljanju zdravja obiskovalcev ter sledimo navodilom Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje. Konferenca se zaradi številnih omejitev potovanj prvič izvaja v tako imenovani 

»hibridni« obliki, to je hkrati v živo v konferenčni dvorani in preko spletnih medijev na daljavo. 

Ker so bile v letu 2020 številne mednarodne konference zaradi pandemije odpovedane, je tako 

NENE2020 ena izmed redkih mednarodnih konferenc v tem letu. Konferenca pa poteka tudi 

pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

 

V letu 2020 programski odbor konference vodi prof. dr. Luka Snoj, predsednik organizacijskega 

odbora pa je dr. Aljaž Čufar.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/je-gradnja-drugega-bloka-jedrske-elektrarne-samo-se-vprasanje-casa.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/je-gradnja-drugega-bloka-jedrske-elektrarne-samo-se-vprasanje-casa.html
https://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2019-jedrska-energija-ima-potencial-pri-razogljicenju
https://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2019-jedrska-energija-ima-potencial-pri-razogljicenju
https://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2019-inovacije-na-jedrskem-podrocju-tudi-v-smeri-sopro
https://www.energetika.net/novice/clanki/nene-2019-inovacije-na-jedrskem-podrocju-tudi-v-smeri-sopro
https://www.sta.si/2674340/portoroska-konferenca-se-letos-osredotoca-na-vlogo-jedrske-energije-pri-razoglicenju
https://www.sta.si/2674340/portoroska-konferenca-se-letos-osredotoca-na-vlogo-jedrske-energije-pri-razoglicenju
https://www.youtube.com/watch?v=9DDSlfIuhxo
https://www.youtube.com/watch?v=XBxF7vLz-dU
https://www.youtube.com/watch?v=0QkNSiT6Xs8
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           2.2 Mednarodno sodelovanje 

Sodelovanje s podobnimi društvi in strokovnimi organizacijami doma in tujini je za društvo 

pomembno, zato vsako leto poskrbimo, da se vključujemo ter sodelujemo tudi v mednarodnem 

okolju. V letu 2019 smo: 

 

 aktivno sodelovali v našem matičnem združenju - European Nuclear Society (ENS), ki je 

evropsko združenje jedrskih strokovnjakov in kjer je naš član Marko Čepin v upravnem 

odboru ENS, 

 

 sodelovali z drugimi sorodnimi in tujimi združenji, kot so ANS (ameriško združenje 

jedrskih strokovnjakov), HND (hrvaško združenje jedrskih strokovnjakov), UkrJT 

(ukrajinsko združenje jedrskih strokovnjakov), 

 

 podpisali deklaracijo v okviru konference ICAPP v Juan-les-Pins (v Franciji) skupaj z 42 

svetovnimi jedrskimi društvi, s katero vlade opozarjajo na priznavanje pomena jedrske 

energije kot čiste tehnologije, ki pomembno prispeva k razogljičenju družbe, in na 

potrebo po večjih vlaganjih javnih sredstev v raziskave in razvoj naprednih jedrskih 

tehnologij. Povezava na deklaracijo z naslovom »DECLARATION FROM NUCLEAR 

SOCIETIES«:  

http://www.djs.si/1novice/Declaration%20ICAPP%202019%20final%20document.pdf  

 

 logistično in organizacijsko sodelovali pri izvedbi konference ANIMMA. Več o konferenci 

je zapisano v podpoglavju 2.1 Ključne aktivnosti društva. 

 

 organizirali in izvedli redno in uveljavljeno mednarodno konferenco NENE2019 v letu 

2019 in sedaj tudi NENE2020 v letu 2020. 

 

 v aprilu 2020 smo podpisali pismo predsedstvu Evropske komisije – skupaj z več kot 110 

strokovnimi in nevladnimi organizacijami -  s katerim pozivamo k pravični oceni jedrske 

energije v okviru EU taksonomije trajnostnega financiranja. Pismo z naslovom »Assuring 

the Backbone of a Carbon-free Power System by 2050 - Call for a Timely and Just 

Assessment of Nuclear Energy« je dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.nss.si/1novice/NGO-Civil-society-on-Taxonomy-2020.pdf) 

 

 

2.3 Aktivnosti mladinske sekcije - MMG 

Mreža mlade generacije (MGM) je bila v letu 2019 zelo aktivna in je poleg rednih neformalnih 

srečanj enkrat do dvakrat mesečno, sodelovala tudi pri organizaciji in izvedbi nekaterih 

strokovnih in družabnih dogodkov, kot so: 

 

• udeležba na dogodku Nuclear Days v organizaciji Nucleare e Ragione iz Trsta, 

http://www.djs.si/1novice/Declaration%20ICAPP%202019%20final%20document.pdf
http://www.nss.si/1novice/NGO-Civil-society-on-Taxonomy-2020.pdf
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• organizacija 6. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov z okroglo mizo z nekaterimi 

najpomembnejšimi slovenskimi strokovnjaki je bila v letu 2019 bolj mednarodno 

obarvana, saj so se je udeležili tudi predstavniki MMG iz Hrvaškega jedrskega društva 

(MMG HND), Nucleare e Ragione iz Trsta, ki so predstavili italijansko MMG, in 

predsednik YGN ENS (marec 2019). Več o konferenci je dostopno na spletnem mestu 

http://www.djs.si/mmg/ygnc2019/, 

 

• organizacija in široka udeležba na petdnevni strokovni ekskurziji v Ukrajino ter ogled 

izključitvene cone Černobil: elektrarne, vojaškega kompleksa z anteno, ogled mest in 

okoliške narave, seznanitev z današnjim stanjem ekosistema, 

 

• vzpostavitev (skupaj s starejšimi člani) spletne klepetalnice in foruma na spletni strani, 

ki je v času objavljanja mini serije HBO Černobil (Chernobyl) odgovarjala na vprašanja o 

jedrski energiji in nesreči v Černobilu, 

 
• organizacija kostanjevega piknika s strokovnim predavanjem in druženjem, 

 
• izvolitev novega vodstva MMG v sestavi: predsednik Janez Kokalj, podpredsednik Anže 

Pungerčič, tajnik in referent za mednarodne zadeve Matic Kunšek ter še 3 člani 

vodstva: Rok Krpan, Vid Merljak in Saša Škof. 

 
• organizacija 7. konferenca mladih jedrskih strokovnjakov, kjer je svoje delo predstavilo 

12 študentov in mladih raziskovalcev iz več Slovenskih inštitucij in Hrvaškega društva 

jedrskih strokovnjakov. Več o konferenci na spletnem mestu 

http://www.djs.si/1novice/KMJS_2020.htm//. 

 

  

http://www.djs.si/mmg/ygnc2019/
http://www.djs.si/1novice/KMJS_2020.htm/
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3. Skupščina 2019 in članstvo 

 

Redna letna skupščina DJS je potekala 10.9.2019 v Portorožu, kjer je sprejela Poročilo o 

dejavnosti društva s Poslovnim poročilom za leto 2018 in potrdila poročilo NO o nadzoru nad 

finančnim in materialnim poslovanjem društva. Na skupščini je bil potrjen tudi vsebinski in 

finančni načrt za delo v letu 2019 s pogledom na leto 2020. 

 

Društvo ima redno in častno članstvo. Vse redne člane društva potrdi UO na osnovi izpolnjene 

prijavnice. V letu 2019 smo imeli okoli 300 članov in dva nova častna člana. V letu 2019 sta 

častna člana postala prof. dr. Borut Mavko in dr. Andrej Stritar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 15: Častna člana: prof. dr. Borut Mavko in dr. Andrej Stritar 



 
 
 
 
 

17 

4. Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2019 

 

Računovodski izkazi društva in pojasnila k izkazom so sestavljeni na osnovi SRS 33/2016 

računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, splošnih Slovenskih računovodskih 

standardov in upoštevajo določila Zakona o društvih (Zdru-1). Upoštevajo temeljne 

računovodske predpostavke: nastanek poslovnih dogodkov, časovno neomejenost delovanja 

ter resničnost in poštenost predstavitve v razmerah spreminjanja evra in posamičnih cen. 

Društvo vodi knjige po načelu dvostavnega računovodstva. 

 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V LETIH 2017, 2018, 2019 IN Z INFORMACIJO ZA 

OBDOBJE 01.01.2020 DO 31.07.2020 

 

PRIHODKI 

Informacija 

2020 

(od 1.1. do 31.7.) 

2019 2018 2017 

SKUPAJ 8.196,05 317.064,44 80.722,35 94.059,53    

Poslovni prihodki 7.140,18 314.789,81 76.067,16 91.412,84 

Dotacije, donacije 1.053,97 2.263,97 4.604,88 2.567,50 

Prihodki od obresti 1,90 10,66 50,31      79,19      

     

ODHODKI 

Informacija 

2020 

(od 1.1. do 31.7.) 

2019 2018 2017 

SKUPAJ 6.598,11 330.592,31 80.722.35 93.366,53 

Stroški materiala 164,00 10.361,43 5.129,09   5.535,85 

Stroški storitev 3.456,11 312.909,11 72.620,26 84.607,68 

Članarine 2.973,00 2.973,00 2.973,00    2.773,00 

Dajatve, dotacije, 

drugo 
5,00 4.348,77 0,00 450,00 

PRESEŽKI 

PRIHODKOV  

NAD ODHODKI 

1.597,94 0,00 0,00 693,00 

PRESEŽEK 

ODHODKOV NAD 

PRIHODKIS 

0,00 12.627,87 0,00 0,00 

 

Prihodki od dejavnosti so prihodki doseženi z opravljanjem društvene dejavnosti, ki se nanašajo 

na obračunska obdobja od 01.01.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 31.12.2018, od 

01.01.2019 do 31.12.2019 in kot informacija podatki za obdobje v letu 2020 samo do 31. julija 

2020. Glavni vir prihodka v vseh teh letih so konference društva. Ostalo so donacije in dotacije.  

 

V letu 2019 lahko tudi v izkazu poslovnega izida vidimo izjemen obseg dela, ki je bil opravljen v 

letu 2019. Glavne aktivnosti v letu 2019 je bila organizacija strokovne ekskurzije v Ukrajino in 
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izvedba dveh mednarodnih konference. Zato je promet v letu 2019 praktično trikrat večji kot v 

letih pred tem. Približno polovico vseh stroškov organizacije strokovne ekskurzije v Ukrajino je 

bilo pokrito s preteklimi presežki prihodkov nad odhodki, zato so odhodki v letu 2019 večji od 

prihodkov. Dva dodatna projekta sta bila organizacija strokovne ekskurzije v Ukrajino in 

sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference ANIMMA (glej poglavje 2 za bolj obsežne 

opise). 

 

Leto 2020 bo po obsegu prometa precej manjše, tudi zaradi manjšega števila dogodkov zaradi 

pandemije novega virusa. Stolpec za leto 2020 prikazuje samo poslovne dogodke, ki so bili 

evidentirani in knjiženi do 31. julija 2020. V tem času je bilo zaradi omejitev prometa zelo malo. 

Tudi zato ni primerljiv z ostalima dvema stolpcema in je prikazan zgolj informativno. 
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PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH ZA LETI 2018, 2019 IN 

INFORMATIVNO OD 01. 01. 2020 do 31. 07. 2020 

 

KRAKTO IME 
STROŠKOVNEGA 

MESTA 

Informacija 

1.1. – 31.7.2020 2019 2018 

PRIHODKI STROŠKI PRIHODKI STROŠKI PRIHODKI STROŠKI 

SPLOŠNI STROŠKI 5,87 230,18 840,63 5.096,89 775,88 5.137,75 

RAČUNOVODSTVO 0,00 2.019,12 0,00 3.394,38 0,00 3.139,46 

KONF NENE2018 - - - - 78.267,17 63.537,60 

KONF NENE2019 - - 79.241,00 63.629,98 - - 

KONF NENE2020 7.890,18 485,65 0,00 400,00 - - 

MMG 300,00 890,16 0,00 1.022,93 400,00 473,06 

MMG EKSKURZIJA - - 17.366,00 32.704,02 - - 

JEDRCE 0,00 0,00 0,00 2.906,56 0,00 2.563,77 

SPLETNO MESTO 0,00 0,00 0,00 4.073,45 0,00 1.582,52 

UO IN SKUPŠČINA 0,00 0,00 0,00 841,32 0,00 599,40 

ENS 0,00 2.973,00 1.334,00 3.507,40 1.279,30 3.452,30 

KONF IWEP - - - - 0,00 236,49 

KONF ANIMMA  - - 218.282,81 213.015,38 - - 

       

SKUPAJ 8.196,05 6.598,11 317.064,44 330.592,31 80.722,35 80.722,35 

 
Društvo vodi poslovanje po ločenih stroškovnih mestih za posamezne stalne aktivnosti kot so 

na primer: stroški potrebni za delovanje društva (tajništvo, material, plačilni promet, …), stroški 

računovodstva, delovanje MMG sekcije, izdajanje Jedrca, urejanje spleta, stroški sestankov UO, 

NO in skupščine, članstvo v ENS. 

 

Poleg stalnih stroškovnih mest društvo redno vzpostavi tudi stroškovna mesta za večje 

posamezne projekte, kot so posamezne letne konference NENE in organizacija drugih 

konferenc. 

 

Društvo deluje v skladu z akti društva nepridobitno. 

Osnovna sredstva zajemajo neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva, ki jih ima 

društvo za opravljanje dejavnosti in za pisarniške namene in se bodo po pričakovanjih 

uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju. Osnovna sredstva se vrednotijo po 

dokumentirani nakupni ceni, povečani za dokumentirane oziroma dokazljive neposredne 

stroške, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo. Trenutno društvo nima v lastni  

nič osnovnih sredstev. V društvu ni zaposlenih oseb, delo predsednika se opravlja na 

prostovoljni bazi, prav tako večina ostalega dela. Da pa društvo lahko opravlja svojo dejavnost, 

se za določene storitve poišče tudi zunanje sodelavce. 
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Notranji nadzor nad poslovanjem društva 

Notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva za leto 2019 je bil opravljen 

s strani nadzornega odbora dne 20. marca 2020. Člani nadzornega odbora so pregledali 

finančno in materialno poslovanje društva za leto 2019. Nepravilnosti niso zasledili. Poročilo 

nadzornega odbora je priloga k letnemu poročilu. 


