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Spoštovane članice, spoštovani člani DJS –
uresničite cilje in užijte zadovoljstvo ter
srečno in do konca izkoristite leto, ki se
odpira pred vami

Spoštovane kolegice in kolegi, članice in člani DJS!
Leto 2003 smo zaključili in z novim elanom, vnemo in voljo smo vstopili v leto 2004. Ob koncu leta ponavadi naredimo
pregled in oceno opravljenega dela v preteklem letu in si zastavimo cilje za delovanje v prihajajočem letu. Oboje smo in še
bomo postorili tudi v našem društvu. Tako boste lahko prebrali poročilo o delu v letu 2003 ter plan dela za leto 2004
predvidoma v naslednji številki Jedrca. Ponovno pa vas vabim, da podate predloge za delo društva v letošnjem letu na naslov
nss@ijs.si, ali jih naslovite osebno na sekretarja (igor.lengar@ijs.si) ali predsednico društva (romana.jordan@ijs.si).
V leto 2004 smo vstopili z novo urednico Jedrca, gospo Mileno Černilogar-Radež (milena.cernilogar-radez@gov.si). Zastavili
smo si zahteven cilj, saj želimo informiranje članic in članov društva še izboljšati. Jedrce postaja glasilo, ki vas bo obveščalo o
dejavnostih v društvu ter tudi o najpomembnejših dogodkih s področja jedrske tehnologije in znanosti v Sloveniji praviloma
enkrat mesečno. Zavedamo pa se, da nam bo to uspelo le z vašim sodelovanjem. Zato vas vabimo, da nas obveščate o tovrstnih
dogodkih v vašem okolju in postanete naš dopisnik, dopisnica!
Dosedanjemu uredniku Jedrca dr. Tomažu Žagarju se zahvaljujem za dobro in vestno opravljeno delo ter želim mnogo
raziskovalnih uspehov v novem delovnem okolju!
Romana Jordan Cizelj, predsednica DJS

Vabilo na ponovoletni ples
Leto 2003 je mimo, vstopamo v novo leto, v nove obveznosti, zastavili smo si nove cilje, pred nami so novi
izzivi. V želji, da bi članice in člani Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije imeli priložnost tudi v bolj
neformalnem vzdušju izmenjati svoje poglede, svoje cilje ter vizije, Vas vabimo na ponovoletno družabno
srečanje našega društva. Srečanje bo potekalo v petek 6.2.2004 s pričetkom ob 19.30 v Restavraciji
Tango, Hoteli Otočec, Grajska cesta 2, Otočec.
Po večerji bo organiziran tudi ples, zato vabimo da se udeležite srečanja skupaj z vašimi partnerji.
Rezervacije s simbolično kotizacijo 2000 SIT na osebo potrdite pri gospe Tanji Klobčič, IJS, Reaktorski
center Brinje, telefon 01-5885450, E-mail: Tanja.Klopcic@ijs.si, najkasneje do 30.1.2004.
V upanju, da se boste prireditve udeležili v čim večjem številu Vas lepo pozdravljamo.

Nadja Železnik, ALFA sekcija

JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju njegovih članov.
Uredila Milena Černilogar Radež, URSJV, e-mail: nss@ijs.si.

Članice in člane društva vabimo na predavanje
Predvidene dolgoročne modifikacije v NEK, g. Janko Cerjak
Predavanje bo 27.1.2004 ob 16. uri v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo

Poročilo
s skupščine ENS decembra
2003 v Bruslju
V petek, 12.12.2003 sem se udeležila skupščine
Evropskega združenja jedrskih društev (ENS- European
nuclear society), ki je potekala v Bruslju.
Po prestavitvi sedeža združenja iz Švice v Belgijo ter s tem
povezanimi
organizacijsko-administrativnimi
zapleti,
doživlja zveza prenovo ter nov zagon. V ENS želijo najprej
ponovno okrepiti medsebojno obveščanje.
Kot ste zagotovo opazili, je ENS že leta 2002 izdal zadnji
številki Nucleusa in revije NEW.
Vendar pa se
»informacijski mrk« zaključuje, saj bosta letos izšli
predvidoma dve novi elektronski reviji. Obe bosta
objavljeni tudi na spletni strani našega društva, informacijo
o objavi vam bomo poslali z elektronskim sporočilom ali pa
z obvestilom v Jedrcu. Dve številki prve revije, ki naj bi
služila predvsem medsebojnemu obveščanju o dejavnostih
v ENS in posameznih društvih, t.i. ENS novice (ENS
News), sta že izšli in najdete ju lahko na spletni strani
društva (http://www.drustvo-js.si/links/ens_novice.html).
Druga revija, ki naj bi vsebovala znanstvene in tehnične
vsebine s področja delovanja jedrskih strokovnjakov v
Evropi, je še v zasnovi. Vsaka revija naj bi bila
dvomesečnik, izhajali bosta izmenično, torej bomo člani
društva prejemali informacije vsaj enkrat mesečno.
Zelo pomemben medij, ki služi medsebojnemu obveščanju,
je tudi svetovni splet. Predstavitvene strani ENS so
obnovljene in vabim vas, da si jih ogledate
(http://www.euronuclear.org/). Pripravili so tudi strani,
namenjene le članom ENS in za dostop nanje potrebujete
uporabniško ime in geslo. Zanju zaprosite na elektronski
naslov info@euronuclear.org.

FP6 EURATOM Raziskovalni programi EU
2002-2006
EURATOM Call 2004 – Fixed Deadline. Članice in člane
društva ponovno obveščamo, da je EU 14.11.2003 objavila
razpis tem in ustreznih metod za projekte, na katere se
lahko prijavite v tem letu. Razpis zajema raziskave na
področju: radioaktivnih odpadkov, varstva pred sevanji in
ostalih dejavnostih, ki so povezane z jedrskimi
tehnologijami in jedrsko varnostjo.
Informacije o razpisnih pogojih (Call text) in o delovnem
programu (Work Programme 2004) si lahko preberete na
spletni strani:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=98.

Več v februarski številki.
Dr. Helena Janžekovič

Obvestila Mednarodne
agencije za atomsko energijo
Mednarodna agencija za atomsko energijo (International
Atomic Energy Agency) obvešča članice in člane DJS o
naslednjih prostih delovnih mestih:
Department of Nuclear Energy, Division of Nuclear Fuel
Cycle and Waste Technology: Director D-1 (eno prosto
delovno mesto, čas zaposlitve tri leta, rok za oddajo prijav:
27. februar 2004).
Department of Nuclear Sciences and Applications,
Division of Human Health, Nutritional and Health-related
Environmental Studies Section: Section Head (P-5) (eno
prosto delovno mesto, čas zaposlitve tri leta, rok za oddajo
prijav 2. februar 2004).

Na skupščini so o svojem delu poročali predstavniki raznih
odborov ENS, od katerih naj omenim predvsem trud
Programskega odbora, ki želi okrepiti konferenčno
dejavnost ENS. Naše društvo ima v posameznih odborih
svoje predstavnike, ki vas bodo obveščali o delu odborov.

Za gradivo z natančnim opisom delovnih mest lahko
zaprosite sekretarja društva mag. Igorja Lengarja ali pa si
dodatne informacije poiščete na spletni strani agencije:

Več informacij o skupščini lahko najdete na spletnih
straneh ENS, gradivo pa je na vpogled tudi na sedežu DJS.

Prispevki za Jedrce

In še zanimivost: s skupščino 12. decembra 2003 je
zaključil svoj mandat predsednik ENS prof.dr. Andrej
Stritar. Novi predsednik je prof.dr. Bertrand Barre iz
Francije.
dr. Romana Jordan Cizelj

http://www.iaea.org/worldatom/jobs.

Članice in člani društva, prispevke, s katerimi želite
obveščati ostale člane društva preko našega internega
glasila, lahko pošljete na elektronski naslov:
milena.cernilogar-radez@gov.si ali nss@ijs.si.
Hkrati pa ste vsi vabljeni, da sodelujete pri uredniškem
delu oziroma oblikovanju Jedrca.
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