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Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

vabi na Javno razpravo z naslovom

Pomen izobraževanja in raziskav
na področju miroljubne uporabe jedrske energije

 v ponedeljek, 28. 11. 2005, ob16:00 (do 17:30), v Klubu Tivoli, Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana.

Na razpravi bodo sodelovali:

•  prof. dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS;
•  dr. Romana Jordan Cizelj, članica Evropskega parlamenta (Odbor za industrijo, raziskave in energetiko) in predsednica

Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije;
•  prof. dr. Borut Mavko, vodja podiplomskega študija »Jedrska tehnika« (Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani)

in Vodja odseka za reaktorsko tehniko (Institut »Jožef Stefan«)
•  prof. dr. Bruno Cvikl, vodja podiplomskega študija »Jedrska energetika« (Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru)
•  g. Martin Novšak, direktor, ELES-GEN, d.o.o.

Strokovnjaki bodo v uvodnem delu predstavili svoj pogled na naslednja vprašanja:

•  Kako lahko v Sloveniji zagotovimo zadostno število visoko strokovnih kadrov na jedrskem področju za danes in jutri?
•  Kaj namerava organizacija, ki jo strokovnjak vodi ali usmerja, storiti, da bomo lahko kos zamenjavi generacij, zelo verjetnemu

odlivu možganov v tujino in majhnemu zanimanju mladih za tehnične poklice?
•  Kje in kakšno pomoč pri tem potrebuje od drugih?

V nadaljevanju razprave bodo strokovnjaki odgovarjali na vprašanja iz občinstva.

ALFA sekcija Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
vabi na predavanje dr. Petra Stegnarja

"Osiromašen uran v okolju".
Predavanje bo v sredo, 23.11.2005, ob 18:30 v avditoriju Evropa centra, Dalmatinova 4 v Ljubljani

Poročilo s seje Upravnega odbora DJS

Druga letošnja seja Upravnega odbora DJS je bila v petek, 28. oktobra 2005. Predsednica društva dr. Romana Jordan Cizelj ter člani
Upravnega in Nadzornega odbora so se skupaj z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Juretom Zupanom zbrali v
prostorih Reaktorskega centra v Podgorici.

V uvodnem delu seje sta predsednica in minister predstavila bogate možnosti sodelovanja DJS z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo in pozvala člane društva k takojšnjim aktivnostim v že odobrenih interdisciplinarnih projektih. Sledilo je poročilo o
dejavnostih društva v letošnjem letu, predvsem o izjemno uspešni konferenci NENE 2005. Prisotni so se seznanili še s statusom projekta
Pojmovnik in pripravi programa dela društva za leto 2006. Člani UO so nato potrdili tudi organizatorje konference NENE 2007, ki prvič
prihajajo iz Nuklearne elektrarne Krško. Po potrditvi članstva sedmih novih članov šteje sedaj DJS skupno 255 članov.

Milena Černilogar Radež

Leto 2005
mednarodno leto

fizike
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Dejavnosti Alfa sekcije
V petek 28. 10. 2005 smo imele članice (tokrat brez člana) delovno večerjo v gostilni Mirje. Članice sekcije
smo se po delovni večerji odločile še za ogled potujoče razstave o Slovenkah v fiziki, ki jo je organizirala
Neformalna zveza slovenskih fizičark (NZSF) in na kateri smo Alfa fizičarke (ali vsaj del) predstavile poster
z naslovom "Radioaktivnost v službi človeka". Potujoča razstava predstavlja del obeležja Svetovnega leta
fizike 2005 in je namenjena predvsem popularizaciji študija fizike med ženskami. Predvidoma bo razstava v
novembru in kasneje potovala po srednjih šolah, o podrobnostih vas bomo sproti obveščali.

Delo Alfa sekcije je bilo v tem letu osredotočeno na:

o sodelovanje z Neformalno mrežo fizičark, ki poteka zelo uspešno na več področjih, kot na primer že
omenjena razstava, sodelovanje pri pripravi publikacije Slovenke v fiziki, predstavitev sekcije Alfa na
svetovnem kongresu fizičark v Braziliji,

o sodelovanje na Festivalu znanosti - oktober 2005, kjer je na okrogli mizi doc. dr. Maja Remškar iz NZSF
poročala tudi o delu Alfa sekcije,

o mednarodno izobraževanje, kjer smo informacijo o poletni šoli 2006 na Švedskem in v Franciji posredovali
tudi na spletu DJS,

o pripravili smo prispevek o delu sekcije Alfa za zgibanko DJS,
o v organizacijo WIN Global, ki šteje čez 20000 članov, smo vključili že več naših članic in za glasilo

WINFO pripravili kratek prispevek o Alfa sekciji.
o redno organiziramo predavanja za javnost, na katerih obravnavamo  področje jedrske in sevalne varnosti,

Vodimo vse projekte, ki smo jih predvideli v programu dela sekcije za leto 2005.

mag. Nadja Železnik, Alfa sekcija

Društvo jedrskih strokovnjakov na Študentski areni
Študentska arena je največja izobraževalno – sejemska prireditev mladih, ki je letos že šestič zapovrstjo od 18. do
20. oktobra potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Edina tovrstna prireditev v Sloveniji in celo v
Evropi je namenjena študentom, dijakom, profesorjem, strokovnim sodelavcem in drugim sodelujočim z namenom,
da se na enem mestu ponudijo zbrane informacije in znanja, pač, kot se izkaže, o vsem mogočem. Za prireditev in
njen program sta zadolženi Študentska organizacija v Ljubljani in Mladinsko društvo Afna.

Tokrat je na prireditvi sodelovalo preko 200 razstavljalcev in
jo obiskalo preko 25000 obiskovalcev. Med udeleženci je
bilo tudi Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, ki je na
svoji stojnici preko članov Mreže Mlade generacije zastopalo
jedrske barve. Člani MMG iz Instituta Jožef Stefan in
Uprave RS za jedrsko varnost, smo pripravili zgibanko,
multimedijske predstavitve društva in predstavitve s področja
jedrske tehnike in fuzije. Vsak dan Arene smo bili v parih
razpoložljivi tudi za neposredne informacije. Kolegi z
ARAO so prispevali nekaj rekvizitov, ki so zbudili precej
pozitivne pozornosti, da ne omenjam poskusov in prošenj
obleči tyveke, obujke in rokavice. ICJT nam je za čas sejma
odstopil eksponat gorivnega elementa, založili pa so nas tudi
z nekaj reklamnega gradiva in primerki uranovih tabletk.

Torej, nekaj naših ”magnetov” je obiskovalcem služilo kot dober uvod za nadaljna vprašanja. Glede odzivov med
mladimi je težavno posploševati, večina pa se jih ni konkretno nikoli ubadala s čimerkoli jedrskim, je pa res, da so
nekateri stvari zelo dobro poznali s konkretnejšimi vprašanji o radiaktivnih odpadkih ali o naši nuklearki. Večina
obiskovalcev se je preprosto ustavila pred stojnico, ker jih je pritegnil napis »jedrsko«, nakar so sledila vprašanja
tipa »kaj sploh…« in od tam smo šli dalje. Podanih informacij je bilo v izobilju, poslušalcev med mladimi pa prav
tako. Navkljub občasnemu nezaupanju med ljudmi do vsega, kar je radioaktivno in jedrsko, stroka vendarle nosi v
sebi nekaj privlačnega in zanimivega. Sodelovanje DJS na Areni je doseglo svoj namen, tako s stališča poslanstva
društva kot tudi glede namena same prireditve. Do prihodnjič,

dr. Marko Giacomelli, MMG


