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Spoštovane članice in člani 
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije!

Mesec dni je minilo od izredne volilne skupščine DJS. Na njej ste mi zaupali
vodenje našega društva v naslednjih štirih letih. Vsem se lepo zahvaljujem za
številno udeležbo na skupščini in za zanimanje za razvoj našega društva, ki ste
ga izkazali na ta način. 

Posebno zahvalo namenjam vsem, ki ste mi oddali svoj glas.

Hvala tudi številnim članom, ki ste mi že ponudili svojo pomoč, sodelovanje in
podporo pri izvedbi posameznih dejavnosti društva. Vse, ki si pri delu DJS
želite kakorkoli sodelovati, pa mi tega še niste zaupali, prijazno vabim, da
svoje želje, predloge in ideje sporočite na enega izmed spodnjih elektronskih
naslovov.

Z veseljem pričakujem vaše odzive!
Romana Jordan Cizelj

romana.jordan@ijs.si ali nss@ijs.si
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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.

Prva generalna skupščina ENS po selitvi sedeža v Bruselj 

Na generalni skupščini Evropskega združenja jedrskih strokovnjakov (ENS- European Nuclear
Society), ki je potekala 15. novembra 2002, sem zastopala Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije. Na
generalni skupščini so sodelovali predstavniki evropskih društev jedrskih strokovnjakov in predstavniki
pridruženih članov iz industrije (corporate members). Skupščino je vodil prof. dr. Andrej Stritar,
predsednik ENS.

Evropsko združenje jedrskih strokovnjakov s sedežem v Bernu bo konec leta 2002 ukinjeno, hkrati
pa je v letu 2002 že bilo ustanovljeno novo Evropsko združenje jedrskih strokovnjakov s sedežem v
Bruslju. Ta sprememba poteka hkrati z določenimi organizacijskimi spremembami v delu združenja.

Na srečanju v Bratislavi smo bili udeleženci obveščeni o poteku ustanovitve združenja v Bruslju.
Sprejeli smo poročilo o opravljenem delu ENS. Obveščeni smo bili o finančnem stanju ENS v letu 2002,
obravnavali smo proračun ENS za leto 2003 in sestavo organov združenja. Obveščeni smo bili o
organizaciji konferenc PIME (Public information in practice) in RRFM (Research Reactor Fuel
Management) v letu 2003. Obravnavali smo tudi odnos ENS do mednarodnih organizacij, kot npr. do
Ameriškega združenja jedrskih strokovnjakov (ANS- American Nuclear Society), EC, IAEA in drugih.
Posebej smo izpostavili problem ENSove spletne strani, ki še vedno ni obnovljena in predstavlja "stari"
ENS s sedežem v Bernu. Težave so tudi pri zagotavljanju finančnih sredstev za izhajanje revije NEW
(Nuclear European Worldscan). Zadnjo številko smo člani ENS prejeli jeseni 2002, v letu 2003 revija ne
bo izhajala. Ponovno bo začela izhajati predvidoma leta 2004 kot del skupne revije nemškega,
francoskega in britanskega društeva jedrskih strokovnjakov, zato bo vsebinska zasnova spremenjena.

Naslednja skupščina ENS bo v Sloveniji od 12. do 14.6.2003.
Romana Jordan Cizelj

OBVESTILA

Mednarodna agencija za atomsko energijo (International Atomic Energy Agency) obvešča članice in
člane Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) o naslednjih prostih delovnih mestih:

• Jedrski inženir (nuclear engineer) na Oddelku za jedrsko energijo, delovno razmerje za tri leta, rok za
oddajo prošnje je 13.december 2002.

• Inženir jedrskih elektrarn (nuclear power plant engineer) na Oddelku za jedrsko energijo, delovno
razmerje za tri leta, rok za oddajo prošnje je 13.december 2002.

• Sistemski inženir (systems engineer) na Oddelku za varovanje (Department of safeguards), delovno
razmerje za dve leti, rok za oddajo prošnje je 13.december 2002.

Prednost pri zaposlitvi na delovna mesta z znanstveno in tehnično vsebino (scientific and technical posts)
imajo kandidati in še posebej kandidatke iz držav v razvoju. Za gradivo z natančnim opisom delovnih
mest lahko zaprosite sekretarja DJS dr. Igorja Jenčiča (igor.jencic@ijs.si ali nss@ijs.si). 

Javno dostopne podatke o prostih delovnih mestih (proffesional and higher grade posts) Mednarodne
agencije za atomsko energijo lahko najdete tudi na Internetu http://www.iaea.org/worldatom/jobs.

Prispevki za Jedrce

Prispevke s katerimi želite obvestiti člane društva preko našega internega glasila, lahko vedno pošljete na
elektronski naslov tomaz.zagar@ijs.si. Hkrati bi želel tudi obvestiti člane, da se lahko pridružite pri
uredniškem delu pri oblikovanju Jedrca. Morebitni kandidati, ki jih zanima delo z Jedrcem se lahko
oglasijo na moj elektronski naslov. Tomaž Žagar
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