Poziv na vložitev kandidatur za člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora DJS
Na letošnji skupščini bomo izvolili tudi polovico članov organov društva. Letos se bo iztekel mandat trem
članom Upravnega odbora (Leon Cizelj, Radko Istenič in Marijan Levstek) ter dvema članoma
Nadzornega (Bogdan Glumac in Stojan Petelin).
Še dve leti pa ostajajo člani UO Marjan Kromar, Jože Špiler in Tomaž Žagar, ter člana NO Irena Mele in
Tomaž Setnikar.

april 2002

Za uspešno in demokratično delovanje društva je način priprave in izvedbe volitev zelo pomemben. Zato
vas vabim, da razmislite o možnih kandidatih in mi sporočite svoje predloge. Za vsak predlog je potrebno
imeti soglasje kandidata, možne so tudi ponovitve mandata.
Prosim vas, da mi svoje predloge sporočite do 30. aprila 2002 na naslov: igor.jencic@ijs.si
ali po pošti na naslov: DJS, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
sekretar DJS Igor Jenčič

Vabilo na skupščino Društva jedrskih strokovnjakov
Vabljeni na okroglo mizo Društva jedrskih strokovnjakov

Redna letna skupščina Društva jedrskih strokovnjakov bo

v četrtek, 9. maja 2002 ob 14:00

o strokovnih vidikih pogodbe med
Slovenijo in Hrvaško o jedrski elektrarni Krško

v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT)
Reaktorski center Brinje pri Ljubljani.

Predvideni dnevni red:

Uvodničarji
mag. Janez Kopač, minister za okolje Republike Slovenije
dr. Robert Golob, državni sekretar za energetiko
Stane Rožman in Martin Novšak, NEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja)
Poročilo predsednika DJS o delu v letu 2001
in poročilo predsednika MMG o delu v letu 2001
Poročilo Nadzornega odbora
Razrešitev treh članov Upravnega odbora in dveh članov Nadzornega odbora
Volitve novih članov UO in NO
Načrt dejavnosti v letu 2002
Razno

v četrtek, 25. aprila 2002 ob 16:00
v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT)
Reaktorski center Brinje pri Ljubljani.
Besedilo pogodbe si lahko ogledate na:
http://www.gov.si/mop/zakonodaja/zakoni/energetika/nek.pdf
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.

Zaradi priprave piknika prosimo, da člani svojo (ne)udeležbo
sporočijo sekretarju društva Igorju Jenčiču.
Sekretar DJS Igor Jenčič
tel. 01/588 5247, e-mail: igor.jencic@ijs.si

Predstavitev Društva jedrskih strokovnjakov
na sejmu zaposlitvenih možnosti getWork 2002 v Cankarjevem domu

Naši delegati v odborih European Nuclear Society

Letošnji sejem zaposlitvenih priložnosti getWork 2002 je potekal 27. in 28.
marca v Cankarjevem domu v Ljubljani. V okviru Društva jedrskih
strokovnjakov Slovenije smo člani Mreže mlade predstavili možnosti
opravljanja delovne prakse, seminarskih nalog, zagotavljanja mentorstva pri
diplomskih nalogah in zaposlitve v naslednjih organizacijah in podjetjih:
Agencija RAO, Nuklearna elektrarna Krško, Uprava za jedrsko varnost
Republike Slovenije, ter v odsekih za reaktorsko fiziko in reaktorsko
tehniko Instituta "Jožef Stefan".

Delegati Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije v odborih European Nuclear Society so:
•
•
•
•

Na prireditvi smo opravili približno 10 razgovorov s potencialnimi
kandidati za zaposlitev v jedrski stroki ali z iskalci mentorstva pri
diplomskih nalogah. Med njimi so bili absolventi naslednjih fakultet:
Fakultete za strojništvo, za matematiko in fiziko, za elektrotehniko in za
računalništvo.

Predstavnik DJS v Steering Committee ENS
in predsednik ENS za leti 2002 in 2003: Andrej Stritar
Član Joint Information Committee: Radko Istenič
Član uredniškega odbora revije Nuclear Europe Woldscan: Marko Čepin
Član programskega odbora: Igor Jenčič
(Programski odbor je trenutno nedejaven, a se pripravlja njegova oživitev.)

Poleg tega pa se je na stojnici zaustavilo še 20 študentov nižjih letnikov, ki
so se zanimali za mentorstva pri seminarskih nalogah in tudi že za
zaposlitev.
V času sejemske prireditve je stojnico DJS obiskalo tudi več kot 100 naključnih obiskovalcev. Posredovali smo jim
osnovne informacije o jedrski tehnologiji, in jih poučili o koristnosti jedrske energije v današnjem svetu. Pri tem
smo si pomagali tudi z informacijskim materialom Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo Instituta "Jožef
Stefan". Pri večini mimoidočih, ki so se ustavili na naši stojnici, je zanimanje vzbudil razstavljeni model gorivnega
elementa jedrske elektrarne. Za študente višjih letnikov fakultete pa je bil zanimiv predvsem "Slikovni atlas jedrske
tehnologije", ki ga je izdalo Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije.
Na koncu bi radi poudarili, da je bilo na letošnjem sejmu v primerjavi z lanskoletnim občutiti več zanimanja za
jedrsko energijo in tehnologijo med mladimi. Poleg tega pa smo na sejmu spoznali tudi več resnih kandidatov, ki se
zanimajo za nadaljevanje svoje strokovne kariere na jedrskem področju. Jedrska stroka in tudi DJS pa s takšnimi
udeležbami pridobiva ugled med študenti in bodočimi strokovnjaki.
Tomaž Žagar
Mreža mlade generacije

International Conference
Nuclear Energy for
New Europe 2002
September 9-12, 2002
Hotel Larix, Kranjska Gora, Slovenia

Ne pozabite!
Rok za oddajo povzetkov za srečanje v Kranjski Gori je 30. april!
Ob koncu poletja nas čaka koristno in prijetno druženje ...
Več informacij na domači strani http://www.drustvo-js.si/gora2002/

Cenik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
Že na svoji seji 19. marca 2001 je Upravni odbor društva cenik dela na področju jedrskih tehnologij vezal na ceno
povprečnega raziskovalca po ceniku Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Cenik naj bi bil v pomoč pri določanju
cen individualnih intelektualnih storitev. Cenik seveda ni za nikogar obvezujoč, upamo pa, da bo koristil tako
delodajalcem kot delojemalcem.
Trenutno znaša izhodiščna cena MŠZŠ 7509 SIT. Cenik se nanaša na bruto ceno ure.
Utežni faktorji, s katerimi množimo izhodiščno ceno
Zahtevnost dela
tehnik
strokovni pregled literature, strokovno
0,67
lektoriranje, zbiranje informacij …
pregled dokumentov, prevajanje dokumentov,
predavanje, vodenje obiskovalcev …
ekspertiza, priprava strokovnih publikacij,
delo v strokovnih komisijah …
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Ob 10 obletnici društva smo s trgovino športne opreme Iglu sklenili sporazum, ki vsem članom DJS
omogoča pri plačilu v gotovini 10 % popust na vse artikle v redni prodaji (razen znižanih artiklov).
IGLU ŠPORT specializirana športna trgovina z alpinistično, treking in camping opremo.
Tržaška cesta 88 Ljubljana.

