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Društvo jedrskih
strokovnjakov Slovenije

praznuje svoj 10. rojstni dan!

5. decembra 1991 se je v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko
tehnologijo v Podgorici na ustanovni skupščini zbralo 45 članov in gostov
ter ustanovilo Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije.

Okroglo deseto obletnico bomo skupaj proslavili s slavnostno
večerjo, ki bo

v ponedeljek, 3. decembra 2001 ob 19. uri

v Hiši kulinarike Jezeršek.

Na praznovanje obletnice ste lepo vabljene vse članice in člani društva
(sami ali v družbi z vašim soprogom/soprogo). Zemljevid in navodilo, kako
pridete do Hiše kulinarike Jezeršek, je na zadnji strani tega Jedrca.

Zaradi rezervacije prostora pri Jezeršku vas prosimo, da nam potrdite udeležbo na tem
družabnem dogodku po emailu nss@ijs.si ali po telefonu (01) 5885 302 (Saša Bobič).

Da bi čim bolj točno predvideli število udeležencev vas prosimo, da prijavo "potrdite" s
plačilom 1000 SIT/osebo. Prispevke bo zbirala Saša Bobič iz ICJT.



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.

Nuclear Energy in Central Europe 2001

V dneh od 10. do 13. septembra 2001 je v
hotelu Emona v Portorožu potekala mednarodna
konferenca "Nuclear Energy in Central
Europe 2001", ki je bila že jubilejno, deseto
letno srečanje Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije. Udeležilo se je je 145 udeležencev iz
19 držav. Na konferenci je bilo predstavljenih 97
prispevkov v obliki predavanj in posterjev z
naslednjih področij:

• reaktorska fizika
• termohidravlika
• verjetnostne varnostne analize in težke

nezgode
• jedrski materiali
• obratovanje jedrskih elektrarn in

raziskovalnih reaktorjev
• okoljska problematika in meritve sevanja
• fuzija
• radioaktivni odpadki
• upravni postopki in odnosi z javnostmi

Poseben poudarek vabljenih predavanj
letošnje konference je bil na perspektivi fuzijskih
jedrskih elektrarn. Skupaj je bilo na konferenci

predstavljenih naslednjih pet vabljenih
predavanj, od katerih so kar tri posredno ali
neposredno zadevala fuzijo:

1. Karl Lackner, Nemčija: The Nuclear Fusion
Reactor: How close are we to its Realisation

2. Ian Robertson, ZDA: Mechanical Properties
of Irradiated Materials

3. Paola Batistoni, Italija: Research in the Field
of Neutronics and of Nuclear Data for Fusion

4. Roman Schrittwieser et. al., Avstrija:
Diagnostics with Emissive Probes in Small
Tokamaks

5. Herbert Staedtke, Italija: Advanced Modeling
and Numerical Strategies  in Nuclear
Thermal-Hydraulics

Naslednja konferenca DJS bo potekala od
9. do 12. septembra 2002 pod naslovom
"Nuclear Energy for New Europe 2002".
Kraj srečanja smo prestavili iz Gozd-Martuljka v
Kranjsko Goro, kjer so v hotelu Larix pred
kratkim odprli nov konferenčni center.

Igor Jenčič

Kako iz Ljubljane pridete do
Hiše kulinarike Jezeršek ?

Iz Ljubljane se boste peljali po Celovški
cesti skozi Šentvid proti Medvodam in
Kranju. Kmalu pod motelom Medno (ki
stoji nad glavno cesto), pri prvem
semaforiziranem križišču tik pred
Medvodami, zavijete levo preko
železniškega prehoda in nato desno v
smeri proti Goričanam. Po tej stari cesti
se peljete skozi vasi Preska, Vaše in
mimo Goričan. Hiša kulinarike Jezeršek
stoji v križišču na samem začetku vasi
Sora.

Hiša kulinarike Jezeršek
Sora 1a

1215 Medvode, Slovenija
http://www.jezersek.com

Tel. 01 361 9410
Fax 01 361 3631


