
Alfa sekcija, ki deluje v okviru Društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije, združuje preko 30 
strokovnjakinj in strokovnjakov iz vseh slovenskih 
organizacij, ki se ukvarjajo z jedrsko stroko in 
miroljubno uporabo virov ionizirajoËega sevanja. 
Sekcija je bila sprejeta v svetovno združenje 
WIN - “Women in Nuclear Global” v letu 2005.

Naslov:  Alfa sekcija
 Društvo jedrskih strokovnjakov
 Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
 nss@ijs.si
 http://www.drustvo-js.si/
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• Vzpodbujati strokovno obvešËanje javnosti o zadnjih dosežkih 
jedrske stroke in miroljubne uporabe ionizirajoËega sevanja.

• Nuditi organizacijsko podporo strokovnjakinjam in 
 strokovnjakom tako pri pridobivanju znanj kot drugih 
 strokovnih aktivnostih.

• Alfa sekcija bo z gradnjo povezav, tudi mednarodnih, svojim 
Ëlanicam in Ëlanom nudila priložnosti in podporo pri razvoju 
njihovih strokovnih potencialov ter vidnejπem uveljavljanju 

 v stroki in družbi.

• Alfa sekcija pripravlja redna javna predavanja, na katerih ugledni 
strokovnjaki javnosti spregovore na poljuden naËin o dosežkih 

 in izzivih jedrske stroke in razvoju uporabe ionizirajoËega sevanja.

• Alfa sekcija ima redne sestanke, na katerih se Ëlanice in Ëlani 
seznanijo z izzivi jedrske stroke in sevalnih dejavnosti. 

• Alfa sekcija sodeluje s podobnimi organizacijami in društvi v 
Sloveniji ter tudi v tujini in je aktivno dejavna v WIN - “Women 

 in Nuclear Global” (http://www.win-global.org).

• »lanice in Ëlani Alfa sekcije aktivno sodelujemo v vseh dejavnostih 
Druπtva jedrskih strokovnjakov Slovenije.
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