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Vabilo na skupščino Društva jedrskih strokovnjakov
Redna letna skupščina Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije bo

v četrtek, 05. maja, 2005 ob 16:00
v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT)

Reaktorski center Brinje pri Ljubljani

Predvideni dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine

2. Poročilo predsednice DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2004

3. Poročilo Nadzornega odbora

4. Načrt dejavnosti za leto 2005 in finančni načrt

5. Razno

Skrajšana poročila o delu DJS in sekcij Alfa ter MMG v letu 2004 si lahko ogledate v
letošnji januarski številki Jedrca. Vabimo vas, da se za ogled gradiv obrnete na
sekretarja DJS, dr. Igorja Lengarja (igor.lengar@ijs.si).

Po skupščini ste vsi člani vabljeni na manjši prigrizek!

Leto 2005
mednarodno leto

fizike
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Novice Upravnega odbora Društva jedrskih strokovnjakov
Redna seja Upravnega odbora v mesecu aprilu je potekala v duhu priprav na skupščino Društva jedrskih
strokovnjakov. Upravni odbor je obravnaval vsa zbrana predlagana gradiva in določil datum skupščine, ki
je 05. maj, 2005. Na svoji seji je Upravni odbor potrdil Poročilo o delu Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije v letu 2004 in obravnaval Finančno poročilo Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije za leto
2004.

Med predlaganimi idejami za dejavnosti in naloge v letu 2005, ki jih je prejel Upravni odbor, so bile
izbrane najbolj aktualne teme. Poleg trajnih nalog društva je zastavljeni cilj tudi v letošnjem letu izvedba
vsaj ene posebne dejavnosti na mesec.

Upravni odbor je obravnaval tudi Finančni načrt društva za leto 2005.

Najdlje se je Upravni odbor zadržal pri obravnavi predlogov posebnih aktivnosti v letošnjem letu, ki jih
bomo organizirali tako, da bomo dostojno obeležili Mednarodno leto fizike 2005. Posebna pozornost je
bila namenjena aktivnostim MMG in njihovi zgibanki, s katero želijo širši javnosti, predvsem pa mladini,
ki se v teh letih odloča za svojo poklicno pot, predstaviti ne samo Društvo jedrskih strokovnjakov
Slovenije, pač pa tudi strokovno področje na katerem njegovi člani delujejo. Upravni odbor je obravnaval
še dejavnosti, ki potekajo neprestano in predstavljajo trajne aktivnosti društva: urejanje spletne strani
DJS, izdajanje Jedrca in urejanje digitalne oblike Pojmovnika jedrske tehnike in varstva pred sevanji.

Upravni odbor je potrdil članstvo dvema novima članoma. Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije tako
sedaj šteje že preko 250 članov.

Dr. Romana Jordan Cizelj

Predavanje o Rekonstrukciji Centralnega skladišča RAO v Brinju
Med prenovo je bilo opravljeno tudi premeščanje
in prerazporeditev radioaktivnih odpadkov tako,
da so radioaktivni odpadki, ki so najbolj aktivni
sedaj shranjeni globoko v notranjosti skladišča in
je pri odprtih vratih v bližini vhoda hitrost doze
tudi zaradi tega nižja.

V sklopu predavanj DJS smo se marca posvetili
še vedno vroči temi – rokovanje z radioaktivnimi
odpadki, njihovo skladiščenje in odlaganje.

Tokrat smo se seznanili z rekonstrukcijo
Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v
Brinju (CSRAO), ki je potekala v letu 2004. Mag.
Nadja Železnik je v uvodu opisala stanje v
skladišču pred rekonstrukcijo in predstavila
potrebne posodobitve. Razložila je zapleten
postopek pridobivanja dovoljenj za posege na
jedrskih objektih, kamor sodi tudi CSRAO. Med
gradbenimi deli je bila velika pozornost
posvečena aktivnostim, na osnovih katerih je bila
doza zaradi dela z viri sevanja, ki so jo delavci
prejeli med deli in zadrževanjem v objektu,
močno  zmanjšana.

Namen obnove celotnega objekta je bil tudi ta, da
se vpliv na okolje in okoliško prebivalstvo zaradi
obratovanja CSRAO zmanjša na najnižjo možno
raven tako, da je ta praktično zanemarljiv.

Po predavanju smo v skladišče tudi vstopili in si
novosti ter uskladiščene radioaktivne odpadke
ogledali od blizu. Posebno pozornost smo
namenili novim sodobnim prezračevalnim
napravam in odtočnim sistemom.

V notranjosti skladišča smo se zadržali kar nekaj
časa. Ob izhodu smo, v skladu s postopki dela v
CSRAO, preverili morebitno kontaminacijo. Vsi
udeleženci obiska v skladišču smo uspešno
opravili  »radiološki nadzor«.

Dr. Igor Lengar


