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Vabilo na predavanje

IRIS - An Advanced, Medium-Size LWR Reactor for Near-Term Deployment

Dr. Mario Carelli in Dr. Bojan Petrovic – IRIS team, Westinghouse Electric Co.

Reaktor IRIS (International Reactor Innovative and Secure) je napreden, modularen reaktor
srednje velikosti (335MW), katerega razvoj poteka v krogu 20ih organizacij iz desetih držav in
naj bi bil zaključen v naslednjem desetletju.

Predavanje bo v petek, 9. septembra ob 14. uri  v veliki predavalnici ICJT.

Prvi 'European Nuclear YG Forum 2005'

V počastitev 10. obletnice obstoja evropskega YGN je v času med 7. in 12. junijem v Zagrebu potekal 'European Nuclear
Young Generation Forum 2005' (http://forum2005.zpf.fer.hr/).

Glavni temi foruma sta bili ravnanje radioaktivnimi odpadki in delovanje evropske mreže mlade generacije v zadnjem
desetletju. V prvem delu smo poslušali predstavitve konceptov ravnanja z radioaktivnimi odpadki v nekaterih državah.
Najbolj je izstopal Mathias Karlsson iz Švedske z zanimivo predstavitvijo skandinavskega koncepta ravnanja z
izrabljenim jedrskim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki. V drugem delu smo bili poleg predavanj deležni tudi
prestavitve posterjev, ki smo jih posamezne nacionalne organizacije pripravile o svojem delovanju na nacionalni ravni. V
času foruma smo obiskali tudi Jedrsko elektrarno Krško in Inštitut za nuklearno tehnologijo INETEC v Zagrebu.

Foruma, ki ga je organizirala hrvaška Mreža mlade generacije, se je udeležilo veliko število mladih iz vse Evrope in celo
nekaj predstavnikov iz bolj oddaljenih kontinentov. Udeležba je štela kar 85 mladih, “iz jedrskega področja”.

Poleg zelo bogatega strokovnega dela, ki se je vršil v prostorih Fakultete za elektrotehniko in računalništvo, so hrvaški
kolegi lepo poskrbeli tudi za neformalno druženje. Program je bil kulinarično in kulturno zelo pester, predvsem pa poceni,
včasih tudi brezplačen, kar je za nas mlade še posebno pomembno. Vsi udeleženci smo bili zelo pozitivno presenečeni nad
hrvaško gostoljubnostjo in organizacijo. Forum bo verjetno postal tradicija in se bo organiziral na vsaki dve leti. Po
zaključku foruma se je nekaterim srečnežem obisk Zagreba podaljšal še za dva dni. V soboto 13. sta potekala dva
pomembna sestanka. V dopoldanskem času je potekal sestanek organizacijskega odbora svetovnega kongresa mladih
jedrskih strokovnjakov IYNC 2006, ki bo naslednje leto na Švedskem. Več informacij o kongresu najdete na uradni
spletni strani IYNC: http://www.iync.org/. V popoldanskem času pa smo se na 'Core meeting'-u sestali predstavniki
vodstev nacionalnih YGN-jev ter izvolili novo evropsko vodstvo YGN. Dosedanji podpredsednik Dahlbacka Kim iz Švedske
je postal predsednik, za podpredsednika smo med dvema kandidatoma izvolili Igorja Vukoviča iz Hrvaške. Dosedanji
predsednik Alexander Tsibulya se z vodstva evropskega YGN umika. V nedeljo so si nekateri udeleženci ogledali še
nacionalni park Plitvice.

Simona Sučić, MMG
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Cenik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije

Na svoji seji 23. marca 2005 je Upravni odbor društva obnovil cenik dela na področju jedrskih tehnologij in ga
vezal na ceno raziskovalne ure v kategoriji D po ceniku Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Cenik
naj bi bil v pomoč pri določanju cen individualnih intelektualnih storitev.

Cena ure v kategoriji D pri MVZT znaša 8.738,00 SIT. Cenik se nanaša na bruto ceno ure.

Utežni faktorji, s katerimi množimo izhodiščno ceno:

Zahtevnost dela tehnik dipl. ing. magister doktor ekspert

strokovni pregled literature, strokovno
lektoriranje, zbiranje informacij …

0,67 1,00 1,07 1,20 1,33

pregled dokumentov, prevajanje dokumentov,
predavanje, vodenje obiskovalcev …

1,00 1,50 1,60 1,80 2,00

ekspertiza, priprava strokovnih publikacij,
delo v strokovnih komisijah …

1,33 2,00 2,13 2,40 2,67

Cenik seveda ni za nikogar obvezujoč, upamo pa, da bo koristil tako naročnikom kot izvajalcem.

Dr. Igor Lengar

                  Nuklearni turnir v odbojki 2005

Mladi iz MMG smo v mesecu juniju organizirali sedaj že tradicionalni “Nuklearni turnir v odbojki”. Tekme
so bile odigrane popoldan po napornem delavniku na igrišču RCP, turnir pa se je zaključil s finalnimi
tekmami in piknikom v petek 17. junija. Borbenosti in zabave ni manjkalo, zmagovalci pa so postali
“BIOprofesionalciKEMIKI” iz IJS. Drugo mesto so zasedli “Birokrati” iz URSJV in tretje “ekipa R4” iz IJS.
Po razglasitvi rezultatov se je “zgodil tudi incident”, saj zmagovalna ekipa ni upoštevala navodil
organizatorjev in je prehodni pokal (beri šampanjec), ki naj bi prešel v trajno last šele po treh
zaporednih zmagah, odprla in izpraznila kar na igrišču. No, organizatorji in gledalci smo jih "kaznovali" s
smehom in aplavzom. Vzdušje je bilo izvrstno, še posebno na pikniku. Prav vsak se je lahko naigral
odbojke, saj smo po finalni tekmi vztrajali vse do teme. Več informacij, končni vrstni red in fotografije si
lahko ogledate na spletni strain MMG: http://www.drustvo-js.si/mmg/ meni: Prosti čas/Šport/Odbojka
2005.

Janez Gale, MMG

“EUROPEAN NUCLEAR FEATURES”

Vabimo vas, da si na spletni strani ENS

http://www.euronuclear.org/e-news/e-news-9/index.htm

 ogledate poletno številko publikacije “evropskega društva jedrskih strokovnjakov”.

Sprememba spletnega naslova domače strani DJS

Z letošnjo sprostitvijo togih pravil glede imenovanja spletnih naslovov, je tudi Društvo jedrskih
strokovnjakov pridobilo novi spletni domeni. Od sedaj nas lahko obiščete tudi na spletnih naslovih:

www.djs.si    ter    www.nss.si


