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Skupščina Društva jedrskih strokovnjakov
Letošnje redne letne skupščine, ki je potekala 9. maja 2002 v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko
tehnologijo na Brinju pri Ljubljani, se je udeležilo 54 članov društva. Andrej Stritar, predsednik DJS, je v uvodu
letnega poročila o dejavnosti društva v minulem letu pokazal tudi na pozitivne trende v jedrski energetiki po svetu
in doma. Pri tem je poudaril podaljševanje življenjskih dob elektrarn in priprave na gradnjo novih elektrarn v ZDA,
pozitiven odnos do jedrske energije v Veliki Britaniji in odobritev novega reaktorja na Finskem. Med dogodki v
Sloveniji pa je izpostavil mirno obratovanje NEK in pripravo novega zakona o jedrski in radiološki varnosti.
Uvodu je sledil pregled naših konkretnih dejavnosti v času od lanske skupščine. Prav tako smo se dogovorili, kaj
naj bi naredili v prihodnjem letu. Pomemben del so bile tudi volitve polovice članov Upravnega in Nadzornega
odbora. Na kandidatni listi za tri nove člane UO in dva nova člana NO je bilo skupaj kar 12 kandidatov. Po
volitvah, ki jih je nadzorovala tričlanska volilna komisija, je vodstvo našega društva v naslednjih dveh letih
sestavljeno takole:
Predsednik: Andrej Stritar
Upravni odbor:
Janko Cerjak, Radko Istenič, Janez Krajnc,
Marjan Kromar, Jože Špiler, Tomaž Žagar

Nadzorni odbor:
Ljubo Fabjan, Ana Kovač,
Irena Mele, Tomaž Setnikar

Nagrada slovenskemu
raziskovalcu

Stališča Društva jedrskih strokovnjakov
o strokovnih vidikih meddržavne
pogodbe o Nuklearni elektrarni Krško

V Daejeonu v Južni Koreji je od 16.-20. aprila 2002
potekal mednarodni kongres o jedrski prihodnosti
IYNC2002, na katerem so udeleženci iz 39 držav
predstavili preko 150 prispevkov. Na povabilo
Mednarodne agencije za atomsko energijo se je
kongresa udeležil tudi raziskovalec Odseka za
reaktorsko tehniko dr. Marko Čepin, ki je za svoj
referat z naslovom "Optimization of Test and
Maintenance Schedules" v sekciji o varnosti in
zanesljivosti prejel nagrado za izjemen prispevek.
Čestitamo!

Upravni odbor DJS je 31. maja po dveh sestankih in
širši razpravi med člani uskladil stališča našega
društva o strokovnih vprašanjih meddržavne pogodbe. Tiskano verzijo stališč lahko naročite pri
sekretarju društva, dostopna pa so tudi v elektronski
obliki na internetnem naslovu:
http://www.drustvo-js.si/ stalisca.pdf

Že nekaj let nismo preverili naslovov in podatkov naših članov. Medtem je začel veljati tudi zakon o
varovanju osebnih podatkov in zato potrebujemo vašo podpisano izjavo, s katero nam dovoljujete njihovo
hranjenje. Prosimo vas, da skrbno popravite vse morebitne napake v spodnjem obrazcu, obrazec dopolnite
z vašim podpisom in nam ga posredujete po pošti ali po faxu (e-mail ni dovolj!).

Ime in priimek:
Naziv:
Datum rojstva:
Poklic ali delovno mesto:
Delovna organizacija:
Telefon delovne organizacije:
Direktni telefon v službi
Fax delovne organizacije:
Direktni fax v službi:
Telefon doma:
E-mail:
Naslov doma:
Prosim, da me črtate iz seznama članov Društva jedrskih strokovnjakov:

DA

NE

Potrjujem, da so moji podatki točni in dovoljujem, da jih Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije hrani za potrebe
medsebojnega obveščanja članstva. Seznanjen sem, da se bodo osebni podatki hranili, dokler bo trajalo moje članstvo v
društvu.

Datum:
Podpis:
Prosimo, izpolnjeno vrnite na naš naslov:

Društvo jedrskih strokovnjakov
Jamova 39
1000 Ljubljana
fax: (01) 561 22 76
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.

