april 2000

Vabilo na redno letno skupščino Društva jedrskih strokovnjakov
v četrtek, 11. maja 2000 ob 13.30
v Nuklearni elektrarni Krško

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja)
Poročilo predsednika DJS o delu v letu 1999
Poročilo nadzornega odbora
Sprememba 16. člena statuta
Razrešitev predsednika, treh članov UO ter dveh članov NO.
Izvolitev volilne komisije (3 člani)

7. Volitve predsednika, 3 članov Upravnega odbora in dveh članov Nadzornega odbora.
8.
9.

Načrt dejavnosti v letu 2000
Razno

Pred skupščino si bomo lahko v živo ogledali
vstavljanje novega uparjalnika v zadrževalni hram.
Ne zamudite življenjske priložnosti. Tega v Krškem
ne boste mogli videti nikoli več!
Program za Ljubljančane:
• Odhod posebnega avtobusa z reaktorja ob 10:00.
• Sendviči na avtobusu
• Ogled vstavljanja uparjalnika od 11:30-13:00
• Skupščina 13:30-15:30
• Vrnitev v Ljubljano do 18:00

Zaradi ureditve formalnosti pri vstopu v NEK in organizacije avtobusnega prevoza se nujno prijavite
Igorju Jenčiču, tel. 01/588 5247, e-mail: igor.jencic@ijs.si

Predlog spremembe statuta (točka 4):
Zaradi rednih težav z nesklepčnostjo skupščine je posebna komisija (I. Mele, I. Špiler in B. Glumac)
pripravila, UO pa podprl predlog spremembe 16. člena statuta, ki naj se glasi:
Skupščina veljavno odloča, če je prisotnih vsaj petina, vendar ne manj kot 10 članov društva.
Če je število prisotnih manjše od petine vseh članov, se zasedanje odloži za 30 minut. Po tem
času skupščina veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov društva. Sklepčnost preverja
predsedujoči skupščine.

Kandidature za volitve:
Do 21. aprila 2000 smo v sekretariatu prejeli naslednje kandidature za predsednika in člane
UO in NO:
Andrej Stritar (IJS-ICJT Ljubljana) za predsednika
Jože Rant (upokojenec) za člana UO
Jože Špiler (NEK, Krško) za ćlana UO
Tomaž Žagar (IJS-F8, Ljubljana) za člana UO
Irena Mele (ARAO, Ljubljana) za članico NO
Tomaž Setnikar (NEK, Krško) za člana NO
Vsi predlagani so kandidature sprejeli.

Osrednje svetovno srečanje o informiranju o jedrski energiji v Ljubljani!

!

PIME 2000 je uspešno opravil svoje letošnje poslanstvo februarja v Cankarjevem
domu. Gostili smo okoli 150 informatorjev s področja jedrske energije iz celega sveta.

20th International Conference on Nuclear Tracks in Solids
organizira naše društvo med 28. avgustom in 1. septembrom v Portorožu.
Prijavljenih je že 260 referatov iz več kot štiridesetih držav!

International Conference
Nuclear Energy in
Central Europe 2000
September 11-14, 2000
Bled, Slovenia

Ne pozabite!
Rok za oddajo povzetkov za srečanje na Bledu je 1. maj!
Ob koncu poletja nas čaka koristno in prijetno druženje ...

JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju članstva. Uredil Andrej
Stritar, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, fax: (01) 561 22 76, e-mail: nss@ijs.si. Izhaja občasno, ko se nabere dovolj prispevkov.

