september 2002

VABILO
na izredno skupščino
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije,
ki bo v torek, 22. oktobra 2002 ob 14:00
v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT), Reaktorski center Brinje pri Ljubljani.

Dnevni red:
1. Volitve predsednika DJS
Upravni odbor DJS se je na svojem rednem sestanku, ki je potekal v okviru letne konference društva v
Kranjski Gori, seznanil z željo predsednika DJS Andreja Stritarja, da predčasno odstopi s položaja
predsednika, kot je bilo objavljeno že v avgustovski številki Jedrca. Zato je UO društva pričel s
pripravami na izredno volilno skupščino, do katere bo Andrej Stritar vodil društvo kot predsednik v
odstopu. Na izredni volilni skupščini bomo izvolili novega predsednika društva z mandatom do volilne
skupščine leta 2006.

Poziv za vložitev kandidatur za novega predsednika Društva jedrskih strokovnjakov
Za nadaljevanje uspešnega in demokratičnega delovanja društva sta priprava na volitve in sama izvedba
volitev zelo pomembni. Zato vas UO društva vabi, da razmislite o možnih kandidatih in svoje predloge
sporočite Andreju Stritarju. Za vsak predlog je potrebno imeti soglasje kandidata. Kandidature pošljite na
naslov andrej.stritar@ijs.si
Osem dni pred skupščino bo izšla posebna številka društvenega glasila Jedrce, v kateri bodo objavljeni
programi predsedniških kandidatov. Vabimo kandidate, ki bi se želeli na ta način predstaviti članom
društva, da svoj program pošljete do 10. oktobra 2002 na naslov andrej.stritar@ijs.si
Zaradi tehničnih zmožnosti izdajanja Jedrca prosimo vse kandidate, da omejijo velikost svojega programa
za objavo v Jedrcu na eno A4 tipkano stran.

International Conference

Nuclear Energy for New Europe 2002
Med 9. in 12. septembrom 2002 je v hotelu Larix v Kranjski Gori potekalo tradicionalno letno srečanje
našega društva. Naslov srečanja je bil "Nuclear Energy for New Europe 2002", s čimer smo želeli
poudariti tako spremembe v Evropi kot naraščajoči pomen jedrske energije.
Na srečanju je bilo 127 udeležencev iz kar 22
držav. Med 96 predstavitvami so posebej
izstopala vabljena predavanja o vlogi jedrske
industrije v 21. stoletju (B. Barre, Cogema),
dolgoročni energetski strategiji Slovenije (I.
Novak, MOPE), evropski raziskovalni politiki
na področju jedrske tehnologije (D. Hittner,
Framatome) in novih jedrskih elektrarnah na
Češkem (V. Hanus, ČEZ) ter Finskem (M.
Kätkä, TVO).
Za spodbudo mladim jedrskim strokovnjakom
je bilo tudi tokrat organizirano tekmovanje
mladih avtorjev. Na žalost se je letos z referati
prijavilo samo šest avtorjev. Podeljena je bila
ena nagrada, ki jo je prejel Luca Ammirabile iz
Italije.
Martti Kätkä iz Finske nas je spravil v dobro voljo s
svojo optimistično predstavitvijo dogajanja v domovini
Program in slike s konference so objavljeni na ob parlamentarni odločitvi za gradnjo nove enote v
domači strani www.drustvo-js.si/gora2002/
njihovi jedrski elektrarni.

PORTOROŽ 2003

International Conference

Nuclear Energy for New Europe 2003

Naslednje letno srečanje bo potekalo od 8. do 11. septembra
naslednje leto v Portorožu. Predsednik programskega odbora
je prof.dr. Matjaž Ravnik, predsednik organizacijskega odbora
pa dr. Tomaž Žagar.
Vse informacije o tem srečanju pa bodo sproti objavljene na
domači strani http://www.drustvo-js.si/port2003/
Vidimo se spet v Portorožu!

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

