
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je zdruæenje, v katero so 
prostovoljno združeni znanstveni delavci, strokovnjaki s podroËja uporabe 
jedrske znanosti in tehnologije v miroljubne namene ter vsi ostali, ki jih to 
podroËje zanima. 

Dejavnost društva sloni na naËelih izpopolnjevanja znanja in uporabe jedrske 
tehnologije v miroljubne namene in varstva okolja. 

»lan društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je lahko vsak dræavljan
Slovenije, ki se ukvarja s podroËjem jedrske znanosti in tehnologije ali ga to 
podroËje zanima.

•  Skrb za objektivno obvešËanje javnosti o strokovnih vprašanjih, ter popu- 
 larizacija jedrske znanosti in tehnologije za uporabo v miroljubne namene.
•  Vzdræevanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti, pospeševanje izmenjave  
 informacij in prenosa znanja in tehnologije v domaËo industrijo. 
•  Sodelovanje pri izdelavi standardov ter spremljanje zakonodaje s podroËja  
 jedrske znanosti in tehnologije v Sloveniji.
•  Podpiranje varnega obratovanja jedrskih objektov v Republiki Sloveniji, ter  
   aktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih strokovnih problemov.
•  Podpiranje izdajanja literature ter skrb za sistematiËno delo pri izdelavi  
 slovenske terminologije s podroËja jedrske znanosti in tehnologije.
•  Sodelovanje s podobnimi društvi in strokovnimi organizacijami, organizaci- 
 ja strokovnih sreËanj in posvetovanj ter spodbujanje strokovnega 
 izpopolnjevanja, štipendiranja in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.
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SkupšËina je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi Ëlani društva. 
Redno skupšËino sklicuje predsednik po sklepu upravnega odbora najmanj 
enkrat letno. 

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 društva ter za delo društva v skladu s statutom. 
Za svoje delo je odgovoren skupšËini.

Upravni odbor (UO)  je izvršilni organ skupšËine, ki opravlja organizacijska in 
strokovno tehniËna opravila ter vodi delo društva v Ëasu med dvema sejama 
skupšËine po programu in sklepih sprejetih na skupšËini.

Nadzorni odbor (NO) spremlja delo UO in drugih organov društva ter opravlja 
nadzor nad ≤nanËnim in materialnim poslovanjem društva. NO poroËa 
skupšËni o svojem delu najmanj enkrat letno.

Med najveËje dosežke društva spada organizacija sedaj že tradicionalne 
konference Nuclear Energy for New Europe, ki je vsako leto v mesecu 
septembru, organizacija razliËnih strokovnih predavanj in ekskurzij na 
temo jedrske tehnologije in zakonodaje, med izdajateljske dosežke pa 
spadajo izid angleško-slovenskega Pojmovnika jedrske tehnike, izid 
Slikovnega atlasa jedrske tehnologije ter redno izdajanje glasila Jedrce. 
Društvo sodeluje z veË organizacijami znotraj in izven meja Slovenije 
in je del Evropskega nuklearnega združenja ENS.
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