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Vabilo na redno letno skupščino Društva jedrskih strokovnjakov

v četrtek , 10. maja 2001 ob 14.00

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

Predvideni dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja)
2. Poročilo predsednika DJS o delu v letu 2000
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Načrt dejavnosti v letu 2001
5. Razno

po skupščini ste vabljeni na manjši prigrizek
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dajo povzetkov za srečanje v Portorožu je 1. maj!
u poletja nas čaka koristno in prijetno druženje ...
cij na internet naslovu http://www.drustvo-js.si/port2001/
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JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, nam
Uredil Tomaž Žagar, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, fax: (01) 56

Izhaja občasno, ko se nabere d

Predstavitev Društva jedrskih strokovnjakov na študentskem sejmu getWork

Člani Mreže mlade generacije so na sejmu
zaposlitvenih priložnosti getWork, ki je 20. in 21. marca
potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, študentom
predstavili delovanje Društva jedrskih strokovnjakov. Sejem
getWork je organizirala mednarodna pisarna Študentske
organizacije Univerze v Ljubljani. Z udeležbo na sejmu so
člani Mreže mlade generacije hoteli študentski populaciji
predstaviti številne možnosti, ki se ponujajo v jedrski stroki.

V okviru sejma getWork se je predstavilo prek 40
vodilnih podjetij iz vse Slovenije. Študentje in dijaki so se
lahko pozanimali o možnosti za njihove kariere po zaključku
šolanja, prav tako pa je bil sejem izjemna priložnost za
promocijo dejavnosti.

Pod okriljem Društva jedrskih strokovnjakov so se
predstavili Nuklearna elektrarna Krško, Uprava za jedrsko
varnost, Agencija za radioaktivne odpadke, Katedra za
energetiko Fakultete za strojništvo v Ljubljani in Odsek za
kemijo okolja, Odsek za reaktorsko fiziko, Odsek za
reaktorsko tehniko ter Izobraževalni center za jedrsko
tehnologijo Instituta Jožef Stefan.

Obisk sejma in stojnice Društva jedrskih strokovn
družboslovni kadri, je bil odziv na stojnici zadovoljiv. Študen
na jedrskem področju, možnost opravljanja diplomskih in 
vprašanj o jedrski energiji. V pogovorih se je izkazalo, da so d
tudi dolgoročen odnos do nje.

O odmevnosti sejma getWork priča tudi to, da so o n
televiziji in številnih radijskih postajah, njegove otvoritve pa
Sejem getWork je največja takšna prireditev v Sloveniji 
strokovnjakov na sejmu getWork jasno sporočilo mladim in na
vabljiva opcija za kariero.

Cenik Društva jedrskih s

Na svoji seji 19. marca 2001 je Upravni odbor društva obno
vezal na ceno povprečnega raziskovalca po ceniku Ministrs
pomoč pri določanju cen individualnih intelektualnih storitev. 
bo koristil tako delodajalcem kot delojemalcem.

Trenutno znaša izhodiščna cena MŠZŠ 6.646 SIT. Cenik se na
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