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Poročilo o delu Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije v letu 2008
V letu 2008 smo izvajali in naslednje projekte:
1. Organizacija mednarodne konference »Nuclear Energy for New Europe 2008«,
Portorož, 8.-11. september 2008.
Na konferenci se je zbralo 224 udeležencev iz 25 držav. V zborniku konference je bilo
objavljeno 167 prispevkov.
2. Priprave na organizacijo konferece »Nuclear Energy for New Europe 2009«, Bled, 14.17. september 2009.
Imenovana sta organizacijski ter programski odbor konference, natisnjena in poslana
vabila na konferenco, oblikovana spletna stran konference, pripravljen je finančni načrt
konference.
3. Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji
V letu 2008 pa je bila na spletno stran DJS postavljena tudi spletna verzija Pojmovnika,
do katere imajo z geslom dostop vsi člani društva.
4. Urejanje spletnih strani društva in obeh sekcij
Preko spletne strani društva smo člane ažurno obveščali o aktivnostih in dogodkih
društva. Sekciji Alfa in MMG sta na svojih spletnih straneh skrbeli za redno obveščanje o
svojih dogodkih.
5. Izhajanje društvenega glasila »Jedrce«
V letu 2008 smo povsem prenovili koncept društvenega glasila »Jedrce«. Glasilo je bilo
prenovljeno oblikovno in vsebinsko. Sedaj je mnogo obsežnejše, v njem je več
strokovnih prispevkov in novic z jedrskega področja. Izhaja četrtletno, tako so v letu
2008 izšle štiri številke Jedrca.
6. Natečaj mladih energetikov
Ena od prioritetnih dejavnosti društva je spodbujanje mladih k zanimanju za študij
jedrske tehnologije in znanosti. Za študente višjih letnikov naravoslovnih in tehniških
fakultet smo v letu 2008 že drugič organizirali Natečaj mladih energetikov. Izvedli smo
ga skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. K sodelovanju smo
pritegnili tudi več podjetij s področja energetike.
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7. Strokovna ekskurzija DJS v Romunijo in Srbijo
Sekcija MMG Društva jedrskih strokovnjakov je v novembru 2008 organizirala
štiridnevno strokovno ekskurzijo v Srbijo (ogled HE Đerdap na Donavi) in Romunijo
(ogled tovarne težke vode Drobeta – Turnu Severin in jedrskega reaktorja CANDU v
Cernavodi).
8. Publiciranje:
- Člana društva sta prispevala slovenski prevod publikacije stališča European Physical
Society (EPS) do jedrske energije, ki jo izdalo Društvo matematikov, fizikov in
astronomov (DMFA).
- Izdali smo slovenski in angleški ponatis predstavitvene zgibanke društva.
9. Družabna srečanja:
V septembru 2008 smo organizirali družinski piknik društva.
11. Sodelovanje in predstavitev DJS in jedrske stroke na študentski areni: oktober 2008
(v organizaciji MMG)
Predavanja in strokovne razprave, ki smo jih organizirali v letu 2008:
Predavanja (organizacija DJS):
1. Predavanje "Nevtronska radiografija na Institutu »Jožef Stefan« - uporaba v
arheologiji in ohranjanju kulturne dediščine", dr. Jože Rant 27.2.2008
2. Predavanje “ Jedrska energija in klimatske spremembe ”, Radko Istenič, LukaSnoj,
Petra Rogan, 12.3.2008
3. Predavanje »The U.S. Nuclear Renaissance and the Challenges It Presents«, dr.
William E. Burchill, 13.10.2008
4. Predavanje »Nadzor jedrskega materiala v EU«, mag. Darko Korošec, 18.12.2008,
(organizacija sekcije Alfa)
Javne razprave (organizacija DJS):
5. Javna razprava »Jedrska energija danes in jutri -Zanesljivi partner«”, 6.3.2008
V razpravi so sodelovali dr. Andrej Stritar (Uprava RS za jedrsko varnost), dr. Klemen
Grošelj (Fakulteta za družbene vede), doc.dr. Tomaž Žagar (Gen energija), g. Franci
Bogovič (župan občine Krško in podpredsednik Združenja evropskih občin z jedrskim
objektom) in mag. Nina Štros (Greenpace).
6. Okrogla miza »Nuclear Energy for Sustainable Development«, 9.9.2008
Panelisti:
Prof. dr. Michel Giot - Research and Education for Nuclear Technology
Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj – Climate Change and Nuclear Technology
Prof. dr. Bernard Boullis – Sustainable Nuclear Fuel Cycle Options
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Martin Novšak - GEN Energija
Dr. Zoran Stošić - Nuclear Renaissance - Drivers and Challenges
7. Okrogla miza o zaposlitvenih možnosti na področju energetike, 16.10.2008
Na okrogli mizi so kot uvodničarji sodelovali prof. Borut Mavko s Fakultete za
matematiko in fiziko (FMF), dr. Jože Zagožen (HSE), Martin Novšak (GEN energija) in
dr. Pavel Omahen (ELES).
8. Razprava »Podnebne spremembe in energetski viri«, 12.12.2008
Kot uvodničarji so sodelovali prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Drago Kos (FDV
Univerza v Ljubljani) in doc.dr. Tomaž Žagar (Gen energija). (organizacija Alfa DJS)
Sodelovanje DJS na drugih javnih razpravah:
6. Javna razprava »Perspektive jedrske energije v EU«, 2.6.2008
Uvodničarja: dr. Boštjan Končar (Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije) in Jan
Haverkamp (Greenpeace). (organizacija E-Forum)
Sekcije društva
Mreža mlade generacije (MMG) se je v letu 2008 dejavno vključevala v aktivnosti DJS.
To je sekcija, ki združuje članice in člane, mlajše od 35 let, ki strokovno delujejo na
področju, ki ga pokriva DJS.
Dejavna je bila tudi ženska sekcija društva - Alfa, katere namena sta predvsem dva:
prispevati k objektivnejšemu informiranju javnosti o jedrski tehnologiji in sevalnih
dejavnostih, ter vzpostaviti organizacijsko podporo vsem, ki žele vzpodbujati večjo in
učinkovitejšo zastopanost žensk na jedrskem področju.
Mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi združenji:
V letu 2008 smo aktivno sodelovali v evropskem združenju jedrskih strokovnjakov European Nuclear Society (ENS). Predstavniki DJS v ENS so bili: General Assembly (dr.
Boštjan Končar), ENS Board (mag. Milena Černilogar Radež), Programme Committee
(dr. Igor Jenčič), Nuclear Information Committee Europe (Radko Istenič), Young
generation (dr. Marko Giaccomelli).
- Članica Alfa DJS Helena Janžekovič se je v juniju udeležila konference WIN 2008.
- sekretarka Milena Černilogar Radež se je junija v Londonu udeležila generalne
skupščine in upravnega odbora ENS.
- predsednik dr. Boštjan Končar se je v decembru udeležil generalne skupščine ENS.
Na domačem področju je Društvo je sodelovalo s Slovenskim jedrskim forumom, in
Slovensko inženirsko zvezo.
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Skupščina in članstvo
Redna letna skupščina DJS je potekala 8. maja na Institutu Jožef Stefan.
Izvedene so bile volitve 3 novih članov UO (Bergant, Janežič, Fifnja) in 2 novih članov
NO (Žagar, Železnik). Skupščina je za novo mandatno obdobje 4 let potrdila Statutarno
komisijo (Lubšina, Prošek, Peršič, Hertl, Černilogar-Radež). Potrjen je bil finančni
obračun za lansko leto in sprejet plan dela za leto 2008.
Ob zaključku leta 2008 je imelo DJS skupno 282 članov.

Dr. Boštjan Končar
Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS)
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