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POROČILO 
nadzornega odbora (NO) DJS o opravljenem nadzoru nad finančnim in materialnim 

poslovanjem društva v letu 2019. 
 
Nadzorni odbor DJS v sestavi:  
Marko Čepin, predsednik  
Melita Lenošek Kavčič, članica 
Darinka Kordelc, članica 
Tomaž Gyergyek, član 
 
Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije Tomaž Žagar je sklical korespondečno 
sejo nadzornega odbora dne 18. 3. 2020, ki je potekala od 18. 3. 2020 do 20. 3. 2020 z 
naslednjim dnevnim redom:  

1. Pregled poslovanja Društva v letu 2019  
2. Razno 

 
Vabilu za korespondečno sejo je bilo priloženo gradivo (1) Predlog poročila NO, (2) Poslovno 
poročilo DJS, (3) Inventurni elaborat, (4) Pregled prihodkov in stroškov po stroškovnih 
mestih. NO je gradivo preučil in po preučitvi korspodenčno sprejel poročilo. 
 
Poročilo o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem društva v letu 2019 
1. Nadzorni odbor (NO) se je seznanil s finančnim in materialnim poslovanjem društva v 

letu 2019. Člani NO smo pregledali Poslovno poročilo Društva jedrskih strokovnjakov 
Slovenije za leto 2019 in Inventurni elaborat za leto 2019. Ugotovili smo, da so bile 
aktivnosti Društva v letu 2019 zelo obsežne in da se je del aktivnosti Društva v letu 2019 
skladno z načrti pokril iz preteklih dobičkov Društva v društvenem skladu. Pri pregledu 
nismo ugotovili morebitnih nepravilnosti in odstopanj.  

2. Poslovne knjige oziroma dokumentacija je bila vodena v skladu s SRS 33. 
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 Poslovno poročilo o poslovanju DJS za leto 2019 
ustrezno, kakor tudi predlagani računovodski izkazi in predlagamo, da skupščina DJS sprejme 
naslednji sklep:  

(PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE) 

Skupščina sprejme poročilo NO o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem 
društva v letu 2019.  
 

         
          Marko Čepin  

PREDSEDNIK NO DJS 
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