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Članicam in članom društva želimo lepe praznike,
v Novem letu 2003 pa veliko uspehov v

poklicnem življenju ter obilo osebne sreče,
zdravja in zadovoljstva!

Vabimo vas na strokovni ogled Nuklearne elektrarne Krško,
ki bo v četrtek 16. januarja 2003!

Zbrali se bomo 16. januarja 2003 ob 14. uri na parkirišču Reaktorskega centra Podgorica
Instituta “Jožef Stefan” v Brinju.

Po organiziranem avtobusnem prevozu v Krško, si bomo v zgradbi strokovnega
usposabljanja ogledali krajši film (15 minut) o posodobitvi elektrarne, nato pa bo sledila
predstavitev pomena in delovanje simulatorja NEK. Drugi del programa bo obsegal ogled
simulatorja in splošen ogled oziroma sprehod po elektrarni (ogled turbine in generatorja, ogled
vtočnega objekta na reki Savi ...). Celoten program bo trajal približno 4 ure. Po končanem
ogledu se bomo z avtobusom vrnili na Reaktorski center Podgorica.

Ker za vstop v elektrarno nujno potrebujemo poimenski seznam vseh udeležencev (ime in
priimek, številko osebne izkaznice ali potnega lista in mesto izdaje), vas prosimo, da svojo
udeležbo na ekskurziji potrdite in hkrati pošljete vse potrebne osebne podatke na elektronski
naslov: NSS@IJS.SI

Ker moramo v NEK poslati podatke o udeležencih ekskurzije vsaj en teden pred prihodom in
ker je število obiskovalcev NEK omejeno, vas prosimo, da svojo udeležbo kar najhitreje potrdite!



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.

FP6 EURATOM
Raziskovalni programi EU 2002-2006

Raziskovalno področje
EURATOM za obdobje
2002 - 2006  v okviru 6.
okvirnega raziskovalnega
programa EU (FP6) zajema:

- varstvo delavcev, pacientov, prebivalcev in
okolja pred sevanjem,

- ravnanje z radioaktivnimi odpadki, 
- kontrolirano fuzijo,
- delovanje JRC – Joint Research Centre,
- ostale aktivnosti na področju jedrske varnosti in

varstva pred sevanji.

Za raziskave na omenjenem področju je predvidenih
1230 milijonov EUR.

Več informacij o FP6, ki je namenjen članicam EU,
državam kandidatkam in pridruženim državam, je
na:
- 

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/ind
ex_en.html

- http://www.cordis.lu/en/home.html
- 

http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/mednarodno/
znanost/vecstransko.asp#okvirni6.

Prvi razpisi EU v okviru raziskovalnih projektov
FP6 bodo predvidoma objavljeni na spletnih straneh
EU v drugi polovici decembra 2002!

Če želite prejemati obvestila v zvezi s programom
EURATOM v elektronski obliki preko nacionalne
koordinatorke za to področje, pošljite svoj
elektronski naslov na: fp6-euratom.ursjv@gov.si
ali pišite na URSJV, Železna cesta 16, Ljubljana. 

Kontaktna oseba za tematsko področje EURATOM
dr. Helena Janžekovič

URSJV

Slikovni atlas jedrske tehnologije

Izšla je druga, dopolnjena izdaja Slikovnega
atlasa jedrske tehnologije. Brezplačne izvode
lahko naročite oziroma osebno dvignete na
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo.

Poročilo iz sestanka upravnega odbora

UO Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je na
svojem sestanku dne 13. decembra 2002 sprejel plan
dela društva v letu 2003, ki obsega naslednje:

Projekte:
• Izpeljava redne letne konference "Nuclear Energy

in New Europe 2003", Portorož
• Priprave na organizacijo konference "Nuclear

Energy in New Europe 2004"
• Sodelovanje na sejmu getWork (izvedba MMG)
• Podpora ustanovitvi sekcije WIN (Women in

Nuclear)
• Urejanje in nadgradnja spletne strani

(informacijska baza društva)
• Obnova in razširitev Pojmovnika
• Ureditev samostojne infrastrukture DJS
Organizacijo strokovnih predavanj in razprav:
• Nove smernice na področju jedrske varnosti v EU

in pričakovane spremembe z vključitvijo SLO v
EU

• Predstavitev in izvajanje ZVISJV
• Intelektualna lastnina
• Predvidene dolgoročne modifikacije v NEK
Ekskurzije:
• Nuklearna elektrarna Krško
• Pospeševalnik na Institutu »Jožef Stefan«
Sodelovanje s tujimi društvi:
• Organizacija skupščine ENS

Upravni odbor je imenoval naslednje glavne
urednike publikacij in spletnih strani:

� Jedrce: dr. Tomaž Žagar
� Nucleus: g. Radko Istenič
� Pojmovnik: g. Franc Pribožič
� Domača stran DJS: dr. Andrej Horvat
� Domača stran MMG: ga. Simona Knez

UO predlaga ustanovitev stalnih komisij, ki bi se
dokončno oblikovale na naslednji skupščini društva:
• Statutarna komisija 
• Komisija za izobraževanje 
• Komisija za zakonodajo in predpise 
• Komisija za organizacijo družabnih srečanj 

Upravni odbor vljudno vabi vse člane društva k
sodelovanju pri vseh teh aktivnostih. Za dodatne
informacije glede sodelovanja pri oblikovanju
komisij lahko pišete na NSS@IJS.SI.

UO je imenoval za organizatorja redne letne
konference DJS leta 2004 NEK in za predsednika
OO g. Jožeta Špilerja.

Od volilne skupščine so v DJS pristopili 3 novi
člani, tako nas je skupaj že 230 članov.
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