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Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije 
praznuje v letošnjem letu 20 let svojega 
delovanja. Delovanje društva je skozi 
leta potekalo v skladu z osnovnimi cilji 
društva, ki so povezani z vzdrževanjem 
visoke kakovosti strokovne dejavnosti na 
področju jedrske znanosti in tehnologije, z 
dejavnostmi, povezanimi z informiranjem 
javnosti o strokovnih vprašanjih, ter z 
mednarodnim povezovanjem. 

20 let delovanja društva sovpada tudi 
s pomembno obletnico, povezano z 
delovanjem jedrske elektrarne v Krškem. 
2. oktobra leta 1981 je elektrarna oddala 
prve kilovatne ure električne energije v 
elektroenergetski sistem, kar pomeni 30 
let delovanja jedrske elektrarne v 
Krškem. 

20 let delovanja društva sovpada tudi s 
25. obletnico študija jedrske tehnike na 
Univerzi v Ljubljani. Visoka strokovnost 
zaposlenih je še posebej pomembna na 
jedrskem področju, česar se v Društvu 
jedrskih strokovnjakov Slovenije dobro 
zavedamo. 

Posebno priznanje visoki strokovnosti 
slovenskemu jedrskemu strokovnjaku 
gospodu Stanislavu Rožmanu je oktobra 
letos izkazalo svetovno združenje podjetij, 
ki upravljajo jedrske elektrarne. Gre za 
združenje WANO (World Association of 
Nuclear Operators), ki je podelilo gospodu 
Stanislavu Rožmanu prestižno priznanje 
za njegov prispevek k odličnosti pri 
varnem obratovanju jedrskih elektrarn, k 
čemur mu čestitamo.

Vse navedeno kaže na kontinuiteto 
dobrega dela na jedrskem področju 
v Sloveniji, ki se bo v prihodnosti še 
nadaljevalo.

Prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS
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uStaNOVItEV DRuštVa 
jEDRSkIh StROkOVNjakOV 
SlOVENIjE V lEtu 1991

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije 
je bilo ustanovljeno leta 1991. Pred tem 
smo bili slovenski jedrski strokovnjaki 
aktivni v jedrski sekciji jugoslovanskega 
združenja ETAN. Zato se nam je kmalu po 
osamosvojitvi Slovenije zdelo potrebno, 
da se osamosvojimo tudi na tem področju.

Ustanovna skupščina se je odvijala 5. 
12. 1991 v predavalnici Izobraževalnega 
centra za jedrsko tehnologijo na Institutu 
»Jožef Stefan«. Za prvega predsednika 
društva je bil izvoljen dr. Andrej Stritar. Za 
sekretarja društva je bil imenovan dr. Igor 
Jenčič.

Ustanovni člani, ki so s svojimi podpisi na 
sodišču v Ljubljani prispevali k ustanovitvi 
društva, so bili: dr. Andrej Stritar, dr. Igor 
Jenčič, dr. Irena Mele, Alenka Loose, dr. 
Andrej Prošek, mag. Venceslav Kostadinov, 
Dušan Bosnar, dr. Leon Cizelj, dr. Igor 
Šalamun in Rado Istenič. 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije je 27. 1. 1992 izdalo odločbo, 
da se Društvo jedrskih strokovnjakov 
Slovenije vpiše v register društev, in 
ugotovilo, da je bilo društvo ustanovljeno 
5. 12. 1991 ter da je bil statut sprejet na 
skupščini v skladu z določbami Zakona o 
društvih. 

DElOVaNjE DRuštVa V lEtIh 
1991–2002 – pREDSEDNIk DR. 
aNDREj StRItaR

Delovanje društva je skozi leta potekalo 
v skladu z osnovnimi cilji društva, ki so 
povezani z vzdrževanjem visoke kakovosti 
strokovne dejavnosti na področju jedrske 
znanosti in tehnologije ter z dejavnostmi, 
povezanimi z informiranjem javnosti o 
strokovnih vprašanjih jedrske znanosti in 
tehnologije. 

Aktivno smo se vključili v informiranje 
javnosti glede političnih pritiskov o 
predčasnem zapiranju naše jedrske 
elektrarne. Pri tem smo bili uspešni, 
saj so okoljski in ekonomski interesi 
državljanov Slovenije močno podpirali 
naša prizadevanja za nadaljevanje 
varnega obratovanja jedrske elektrarne 
Krško. Sedanje stanje jedrske elektrarne 
Krško, ki po tehničnih in varnostnih 
parametrih sodi med boljše elektrarne v 
svetu, kaže, da smo imeli še kako prav. 
S tem smo prispevali tudi k izboljšanju 
gospodarskega položaja Slovenije.

Zelo pomembno vlogo smo odigrali 
leta 1996 ob kampanji za organizacijo 
referenduma o predčasnem zaprtju NE 
Krško. Javnost smo intenzivno informirali 
o jedrski energiji in jedrski varnosti ter tudi 
javno polemizirali z nasprotniki, kadar so 
ti nastopali z zavajajočimi argumenti.

Začeli smo z organizacijo vsakoletnih 
strokovnih konferenc, ki so postale 
in ostale zelo pomemben in priznan 
dogodek v Evropi.

Začeli smo izdajati glasilo Jedrce, ki še 
danes daje informacije o dogajanju na 
jedrskem področju in povezuje člane 
društva ter zainteresirano javnost.

Pojmovnik jedrske tehnike in varstva 
pred sevanji, ki je bil izdan leta 1997, 
smo namenili poenotenju izrazoslovja v 
slovenskem jeziku in prevodu specifičnih 
besed in izrazov iz jedrske tehnike, da smo 
ohranjali slovenski jezik.
Za boljše obveščanje članov društva in 
javnosti glede aktualnih dogodkov smo 

prevajali glasilo Nucleus v slovenski jezik.
Aktivno smo sodelovali v evropskih 
povezavah, kjer smo bili izjemno 
učinkoviti. Posebno priznanje za malo 
državo Slovenijo je dejstvo, da je bil na 
skupščini združenja European Nuclear 
Society (ENS) maja 2001 za predsednika 
ENS za obdobje 2002–2003 izvoljen 
predsednik Društva jedrskih strokovnjakov 
Slovenije, dr. Andrej Stritar. Po vzoru ENS 
smo leta 1998 ustanovili sekcijo društva, 
ki združuje mlade jedrske strokovnjake in 
se imenuje Mreža mlade generacije.

Leta 2000 smo spremljali zamenjavo 
uparjalnikov v jedrski elektrarni Krško. 
Del tega je bil tudi prevoz uparjalnikov 
po cesti iz Kopra v Krško, ki je bil posebna 
atrakcija na celotni poti. Kompozicija teže 
preko 600 ton je več dni s hitrostjo okoli 5 
km/h potovala po Sloveniji in bila deležna 
izjemnega zanimanja.

Sodelovali smo na študentskih sejmih 
(getWork), kjer smo študentom 
predstavljali izzive in možnosti kariere 
na jedrskem področju. Problem jedrskih 
strokovnjakov je v tem, da je potrebno 
precej časa za njihovo šolanje, in ko se 
pojavi resna potreba po kadrih, jo je treba 
že leta vnaprej pričakovati, da je realizacijo 
možno pravočasno uresničiti.

Izdali smo prevod knjižice Spoznajmo 
radioaktivnost ter več standardov 
Mednarodne agencije za atomsko 
energijo. Pripravili smo tudi publikacijo 
Slikovni atlas jedrske energije ter s tem 
prispevali k dvigu znanja učencev in 
dijakov v zvezi z jedrsko energijo. 

Predsedniki DJS- iz leve proti desni: dr. boštjan Končar, dr. romana Jordan Cizelj, 
dr. andrej Stritar, dr. Marko Čepin



Intenzivno smo sodelovali pri izmenjavi 
informacij v zvezi s strokovnimi vidiki 
slovensko-hrvaškega solastništva jedrske 
elektrarne Krško, kjer smo opozarjali na 
zadeve, pomembne za jedrsko varnost, 
in se zavzemali za ohranitev interesov 
Slovenije.

DElOVaNjE DRuštVa V lEtIh 
2002–2006 – pREDSEDNIca DR. 
ROMaNa jORDaN cIzElj

Nadaljevali smo z aktivnostmi, ki so bile 
vpeljane v prvih desetih letih obstoja 
društva. Posebno pozornost smo namenili 
organiziranju strokovnih ekskurzij društva 
in strokovnim predavanjem o aktualnih 
temah, povezanih z jedrsko znanostjo in 
tehnologijo, kar je bilo deležno velikega 
zanimanja članov društva. Obnovili smo 
spletno informiranje članstva ter pripravili 
elektronsko različico pojmovnika jedrske 
tehnike in varstva pred sevanji.

Leta 2002 je bila ustanovljena nova 
sekcija Društva jedrskih strokovnjakov 
Slovenije, ki združuje predvsem ženske, 
ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostmi 
na jedrskem in sevalnem področju, in 
se imenuje Alfa sekcija. Sekcija deluje 
globalno in je aktivna članica WIN 
(Women in Nuclear Global).

Organizirali smo skupščino Evropskega 
jedrskega združenja ENS (European 
Nuclear Society), ki je potekala v Ljubljani, 
kjer smo evropskim kolegom predstavili 
Slovenijo in naše društvo.

Sodelovali smo pri pripravi zakonodaje 
na jedrskem področju. Priprava novih 
zakonov in podzakonskih aktov na 
področju jedrske tehnologije je bila 
zahteven in dolgotrajen proces, ki ga 
je vodila in izpeljala Uprava Republike 
Slovenije za jedrsko varnost, društvo pa 
je prevzelo del odgovornosti za javno 
razpravo. 

Leta 2003 so si slovenski in hrvaški 
politiki prizadevali urediti pristojnosti 
in sodelovanje glede skupne lastnine v 
NEK. Številni člani društva so tedaj izrazili 
svoje mnenje, upravni odbor društva pa je 
februarja 2003 sprejel izjavo za javnost, v 
kateri je pojasnil svoja stališča o »Predlogu 
zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike 

Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem 
v Nuklearno elektrarno Krško, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo«. Dovolj let je 
že preteklo od ratifikacije sporazuma, da 
se potrjuje, da so bili pomisleki Društva 
upravičeni, pa žal preslišani.

Navezali smo še tesnejše stike s svojimi 
hrvaškimi kolegi ter organizirali tudi 
srečanje.

Sodelovali smo na Študentski areni. 
Študentska arena je prireditev v Sloveniji, 
katere ideja in namen je predstaviti 
možnosti za napredek in razvoj slehernega 
študenta skozi študij in po njem. S tem 
smo študente informirali o področju 
jedrske znanosti in tehnologije ter o 
možnostih zaposlovanja in osebnega 
napredovanja.

DElOVaNjE DRuštVa V lEtIh 
2006–2010 – pREDSEDNIk DR. 
BOštjaN kONčaR

Društvo je privzelo nov logotip in celostno 
podobo. Oblikovno in vsebinsko prenovo, 
z večjim poudarkom na strokovnih 
vsebinah, je dočakalo tudi Jedrce, ki je bilo 
v letu 2008 vpisano v register medijev na 
ministrstvu za kulturo.

Začeli smo z izvedbo Natečaja mladih 
energetikov, ki je postal tradicionalen 
način promocije perspektivnosti jedrske 
tehnologije ter spodbujanja aktivnega 
vključevanja mladih v jedrsko stroko in 
energetiko nasploh.

Plod mednarodne aktivnosti našega 
društva  sta bila obiska dveh aktualnih 
predsednikov Ameriškega jedrskega 
združenja (American Nuclear Society) 
v Sloveniji: predsednika, dr. Burchilla 
leta 2008 in njegovega naslednika, dr. 
Sandersa leta 2009. V upravnem odboru 
evropskega jedrskega združenja (ENS) 
je bila mag. Milena Černilogar Radež, ki 
je bila v tem obdobju tudi izvoljena za 
zakladnico ENS. 

Začele so se prve aktivnosti, povezane 
z novo jedrsko elektrarno v Sloveniji. 
Društvo je vseskozi aktivno podpiralo 
projekt nove elektrarne. Člani društva so 
sodelovali pri objektivnem obveščanju 
javnosti glede vseh vprašanj, povezanih z 

jedrsko tehnologijo in  jedrskimi odpadki. 

V teh letih je potekalo intenzivno iskanje 
primerne ter za javnost in lokalno 
skupnost sprejemljive lokacije odlagališča 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. 
Vlada Republike Slovenije je decembra 
2009 sprejela uredbo, s katero je dokončno 
potrdila lokacijo odlagališča v Vrbini, v 
neposredni bližini Nuklearne elektrarne 
Krško.

DElOVaNjE DRuštVa V lEtIh 
2010–2011 – pREDSEDNIk DR. 
MaRkO čEpIN

Leto 2011 je zaznamovala povečana 
količina aktivnosti v zvezi s podajanjem 
informacij javnosti glede varnosti jedrskih 
elektrarn, ker se je zgodila nesreča s 
taljenjem sredice več reaktorjev na 
Japonskem v jedrski elektrarni 
Fukushima 1. 

Poleg tega je društvo organiziralo 
javno razpravo o predlogu direktive o 
radioaktivnih odpadkih, ki je bila sprejeta 
v Evropskem parlamentu julija leta 2011.

Odziv na Natečaj mladih energetikov je bil 
rekordno visok, kar pomeni, da zanimanje 
za jedrsko področje pri prihajajočih 
generacijah ne upada. Povečanemu 
zanimanju botruje tudi sprememba 
sistema na univerzah in menjava kadrov, 
kjer se vse več vsebin v zadnjem času 
namenja jedrski tehnologiji. 

ORgaNIzacIja kONfERENc 
DRuštVa V OBDOBju 1991–
2011

Organizirali smo 20 letnih mednarodnih 
znanstvenih konferenc, ki se jih je 
udeležilo okoli 150 znanstvenikov in 
strokovnjakov. Naša konferenca se je 
zasidrala kot tradicionalen in dobro 
obiskan ter tehnično odlično izpeljan 
dogodek, ki združuje znanstvenike in 
strokovnjake iz okoli 20 držav. 

Slika prikazuje, da pomembnost 
konference skozi leta narašča, saj se 
povečuje število udeležencev, število 
predstavljenih referatov in tudi število 
držav, iz katerih udeleženci prihajajo.
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zaključEk

Organizirali smo 20 letnih mednarodnih 
znanstvenih konferenc, ki se jih je 
udeležilo okoli 150 znanstvenikov in 
strokovnjakov. Naša konferenca se je 
zasidrala kot tradicionalen in dobro 
obiskan ter tehnično odlično izpeljan 
dogodek, ki združuje znanstvenike in 
strokovnjake iz okoli 20 držav. 

Pomembnost konference skozi leta 
narašča, saj se povečuje število 
udeležencev, število predstavljenih 
referatov in tudi število držav, iz katerih 
udeleženci prihajajo.

Poleg letnih konferenc društva smo 
organizirali tudi posamezne ozko 
specializirane konference, med katerimi 
velja omeniti konferenco o verjetnostnih 
varnostnih analizah leta 1994 in 
konferenco o jedrskih metodah leta 
2000.

Dr. Marko Čepin, dr. andrej Stritar, dr. 
romana Jordan Cizelj, dr. boštjan Končar

25 LET ŠTUDIJA 
JEDRSKE TEHNIKE 
NA UNIVERZI V 
LJUBLJANI

Leta 1986 sta dekan, prof. dr. Jože Marsel 
s takratne Fakultete za naravoslovje in 
tehnologijo Univerze v Ljubljani in direktor 
Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Tomaž 
Kalin podpisala sporazum, s katerim sta 
ustvarila okvir za začetek podiplomskega 
študija jedrske tehnike na ljubljanski 
univerzi. V tem času je s področja jedrske 
tehnike na Oddelku za fiziko takratne 
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo 
in današnje Fakultete za matematiko in 
fiziko magistriralo 40 in doktoriralo 33 
jedrskih strokovnjakov. Naše diplomante 
danes najdemo na ključnih mestih v 
jedrski industriji, v državnih institucijah, 
zadolženih za področje jedrske tehnike, 
v raziskovalnih inštitutih doma in po 
svetu ter na učiteljskih mestih slovenskih 
univerz. Številni uspešno nadaljujejo svojo 
pot tudi na področjih, ki niso neposredno 
povezana z jedrsko tehniko. Študij jedrske 
tehnike je do danes izvajalo več deset 
univerzitetnih učiteljev. Več kot polovica 

med njimi je raziskovalno delovala ali še 
vedno deluje na Institutu »Jožef Stefan«. 
Študij je dobri dve desetletji vodil prof. 
dr. Borut Mavko. Pod njegovim vodstvom 
sta bila magistrski in doktorski program 
študija v zadnjih letih usklajena s 
smernicami bolonjske prenove, 
ljubljanska univerza pa se je vključila 
v združenje ENEN (European Nuclear 
Engineering Network) – mrežo 
najuglednejših evropskih univerz, ki 
izvajajo programe s področja jedrske 
tehnike.

Prof. dr. iztok tiselj, predstojnik Katedre za 
jedrsko tehniko,
Fakulteta za matematiko in fiziko

TUDI PO 30 LETIH 
OBRATOVANJA 
JE NEK SODOBEN 
JEDRSKI OBJEKT

Pred tremi desetletji so se v letu dni zvrstili 
dogodki, ki so pomenili uspešen zaključek 
izgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
montaže opreme ter pričetek proizvodnje 
električne energije. Februarja 1981 je bila 
uspešno preizkušena nepropustnost reaktorske 
zgradbe, v maju je bilo v reaktor vloženo 
gorivo in od takrat je elektrarna jedrski objekt, 
ki ga upravlja osebje NEK. Stabilno delovanje 
reaktorja na konstantni moči je bil naslednji 
strokovni izziv in mejnik, ki je bil dosežen 
11. septembra. Hkrati so se začela 
preizkušanja pri nizki moči reaktorja, 
katerih rezultati so potrdili ustreznost in 
konzervativnost projektiranja in montaže. 
Preizkušanja pri dvigovanju moči do nazivne 
so se pričela s prvo sinhronizacijo elektrarne 
z elektroenergetskim omrežjem 2. oktobra 
1981. Od takrat do danes je NEK proizvedla 

prek 137 milijard kilovatnih ur električne 
energije. 

Zgodba krške elektrarne je uspešna 
gospodarska in razvojna zgodba. NEK kot 
veliko uspešno podjetje visoke tehnologije 
vsestransko pozitivno vpliva na gospodarstvo. 
V Občini Krško dejavnost oskrbe z električno 
energijo, plinom in vodo vseskozi kaže trend 
rasti, na kar ima največji vpliv NEK. V zadnjih 
letih ta dejavnost ustvarja več kot tretjino 
prihodkov ter skoraj 40 odstotkov dodane 
vrednosti.

Vse od svojih začetkov je v tem delovnem 
okolju strokovno znanje, kompetence, 
izkušnje pridobivalo mnogo posameznikov, 
predvsem iz lokalnega okolja, a tudi iz drugih 
krajev in tujine. Leta 1981 je imela NEK 
456 zaposlenih, od katerih je imela skoraj 
tretjina višjo ali  visokošolsko izobrazbo. Tri 
desetletja kasneje NEK zaposluje 591 delavcev, 
od katerih jih ima skoraj polovica višjo ali 
univerzitetno izobrazbo. Tridesetletna zgodba 
obratovanja elektrarne je hkrati zgodba 
ljudi, ki so elektrarno upravljali, tehnološko 
izpopolnjevali, vsakodnevno vzdrževali, delali 
na preventivi, inženiringu, sodelovanju z 
različnimi okolji in skupinami, tujino – zgodba 
ljudi, za katere elektrarna nikoli ni bila le 
»objekt«, temveč pomemben življenjski 
prostor. 

V treh desetletjih obratovanja smo bili priča 
mnogim družbenim spremembam kot 
tudi tehnološkemu razvoju, ki je vplival na 
delovanje NEK. Elektrarna je bila postavljena 
pred mnoge strokovno-tehnične izzive in 
z ustreznimi odzivi je utrdila svoje mesto 
sodobnega jedrskega objekta doma in v 
svetu.

ida novak Jerele, neK
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PRESTIŽNO 
PRIZNANJE 
DIREKTORJU 
NUKLEARNE 
ELEKTRARNE KRŠKO
Na redni skupščini svetovnega združenja 
operaterjev jedrskih elektrarn (WANO – World 
Association of Nuclear Operators) je direktor 
Nuklearne elektrarne Krško, g. Stanislav 
Rožman, prejel prestižno priznanje za svoj 
prispevek k odličnosti pri varnem obratovanju 
jedrskih elektrarn. Tako nagrado podeljujejo 
od leta 2003, poleg g. Rožmana pa jo je tokrat 
dobilo še sedem posameznikov iz različnih 
držav. 

WANO je svetovno združenje vseh podjetij 
sveta, ki upravljajo jedrske elektrarne. Njegovo 
glavno poslanstvo je medsebojna pomoč 
pri varnem in učinkovitem obratovanju 
jedrskih elektrarn. Poleg ostalega je WANO 
uvedel nabor kazalnikov, s katerimi se 
elektrarne medsebojno primerjajo, ter vpeljal 
pregledovalne misije, s katerimi operaterji 
drug drugemu svetujejo, kako še izboljšati 
svoje delovanje. Članstvo v združenju je 
prostovoljno in popolnoma neodvisno od 
upravnih organov ali politike. Nuklearna 
elektrarna Krško je članica WANO že od 
njegovih zgodnjih let, g. Rožman pa je v tem 
združenju več let zasedal pomembne vodilne 
funkcije. 

Veseli nas, da smo v Sloveniji v vrhu svetovnih 
dogajanj na jedrskem področju!

Čestitamo!

upravni odbor DJS v imenu vseh članov 
društva

20. OBLETNICA 
DELOVANJA ARAO
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je 
20. obletnico delovanja obeležila s proslavo v 
Cankarjevem domu 12. oktobra 2011. 

Svoj pogled na delovanje Agencije so 
predstavili: nekdanja direktorica dr. Irena Mele 
in nekdanji direktor prof. dr. Miran Veselič, 
sedanji direktor Vladislav Krošelj ter mag. 
Janez Kopač z Ministrstva za gospodarstvo, 

Direktorata za energijo, pod katerega okriljem 
deluje Agencija. Svojo udeležbo na proslavi 
je opravičil Bogdan Babšek, prvi direktor 
Agencije, ki je v obdobju 1991–93 postavil 
njene temelje.

Vsi govorniki so poudarili pomen poslanstva 
ARAO, torej skrbi za dolgoročno varno ravnanje 
z vsemi radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo 
v Sloveniji. In hkrati so vsi izpostavili, da 
izpolnjevanje poslanstva ni lahka 
naloga. Preveč je 
deležnikov, ki lahko vplivajo 
na delovanje Agencije, preveč 
različnih in nasprotujočih si 
interesov, ki posegajo na to 
področje. 

Direktor ARAO Vladislav Krošelj 
je v svojem govoru med drugim 
dejal: »Jedrska vprašanja nasploh 
zahtevajo dolgoročne stabilne 
družbene pogoje in usmeritve, 
saj so posledice odločitev izrazito 
dolgoročne. Dolgoročnejše kot 
pri večini drugih gospodarskih in 
družbenih tem. Stabilni pogoji 
in usmeritve so pomembne vsaj 
iz dveh razlogov: zaradi jedrske 
varnosti in nič manj pomembno 
– zaradi dojemanja v okolju. S 
premišljenostjo in stabilnostjo 
odločitev je tudi lokalnemu 
okolju, ki sobiva z jedrskimi 
objekti, posredovano pozitivno 
sporočilo, ki prispeva k višji 
sprejemljivosti v javnosti.«

Ob tej priložnosti je Agenciji, ki je leta 2007 
sistem vodenja certificirala po zahtevah 
okoljskega standarda ISO 14001, Igor Likar, 
direktor SIQ, podelil še certifikat  o vzpostavitvi  
sistema vodenja kakovosti skladno standardu 
ISO 9001.

irena Dariš, araO  

agencija za radioaktivne odpadke je 20. obletnico delovanja obeležila s proslavo v 
Cankarjevem domu 12. oktobra 2011. 
na fotografiji iz leve proti desni:  direktor araO vladislav Krošelj, direktor družbe Gen 
energija, d. o. o. Martin novšak, župan Občine Krško Franc bogovič 

igor likar, direktor SiQ, je na proslavi podelil direktorju 
araO certifikat  o vzpostavitvi  sistema vodenja 
kakovosti skladno standardu iSO 9001.
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20. MEDNARODNA 
KONFERENCA 
JEDRSKA ENERGIJA 
ZA NOVO EVROPO 
2011 – NENE 2011

V Bovcu je med 12. in 15. septembrom 2011 
potekala jubilejna dvajseta mednarodna 
konferenca z naslovom »Nuclear Energy for 
New Europe 2011«. Na srečanju je bilo 181 
udeležencev iz 24 držav in dveh mednarodnih 
organizacij.

Predstavljeno je bilo 126 prispevkov, in sicer 3 
vabljena predavanja, 43 ustnih predstavitev ter 
80 posterjev. Obravnavana področja so segala 
od teorije delovanja reaktorjev in varnostnih 
analiz do praktičnih problemov obratovanja 
jedrskih objektov in vloge jedrske energetike v 
družbi. Med najbolj odmevnimi članki so bili 
tisti na temo nesreče v Fukušimi in stresnih 
testov; pregled aktivnosti raziskovalnega 
reaktorja Triga na Institutu »Jožef Stefan« in 
njegovega pomena za nadaljnjo uporabo 
jedrske energije v Sloveniji; obeti novih tipov 
reaktorjev, vključno s fuzijskimi, ter vloga 
jedrske energije v 21. stoletju – tako globalno 
kot v Sloveniji. Program konference in povzetki 
prispevkov so v celoti objavljeni na spletni 
strani http://www.nss.si/nene2011.

Kot je na naši konferenci že tradicija, so bile 
podeljene tudi nagrade mladim avtorjem ter 
za najboljši poster. Nagrajena mlada avtorja 
sta postala: Davide Rozzia za članek 
»Assessment of FGR by TRANSURANUS 
Code in LWR Fuels Subjected to Power 
Ramps, from the IFPE Database« (soavtorji 
Alessandro Del Nevo, Martina Adorni  in 
Francesco D'Auria), ter Samo Košmrlj za 
članek »Transient Analysis of the Divertor 
Cooling Finger Subjected to High Cyclic 
Surface Heating« (soavtor Boštjan Končar).

Nagrado za najboljši poster pa je dobil 
prispevek »Analysis and sensitivity study 
of BWR Ex-Vessel Steam Explosion with 
MC3D code«, avtorjev Adrien Giacosa, 
Mitje Uršiča in Matjaža Leskovarja.

Poleg strokovnih prispevkov je konferenca 
pomembna tudi za navezavo osebnih stikov 
med udeleženci ter za druženje. K prijetnemu 
vzdušju in obujanju spominov je prispevala 
slikovna retrospektiva minulih konferenc 

DJS, zanimiv pa je bil tudi konferenčni izlet v 
opuščeni rudnik svinca in cinka v Rablju.

Ob zaključku konference se je velika 
večina udeležencev strinjala, da je bila 
konferenca zelo uspešna, k čemur je svoje 

prispevalo tudi lepo okolje Julijskih Alp ter 
prijaznost domačinov v Bovcu.

Dr. igor Jenčič, predsednik Programskega 
odbora nene 2011

Konferenco je otvoril prof. dr. igor Jenčič, predsednik Programskega odbora nene 2011 
in aktivni član vseh 20 let delovanja Društva jedrskih strokovnjakov (DJS).

na otovoritvi konference so imeli nagovore tudi minister za okolje in prostor prof. dr. 
roko Žarnić,  generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač, župan občine 
bovec g. Danijel Krivec ter predsednik DJS prof. dr. Marko Čepin.

Skupinska fotografija udeležencev mednarodne konference nene 2011.
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EUROPEAN 
NUCLEAR YOUNG 
GENERATION 
FORUM

17.–22. MaJ 2011, PraGa

Med 17. in 22. majem 2011 je v Pragi 
potekala konferenca European Nuclear Young 
Generation Forum 2011. Dogodka sva se 
udeležila kot nova člana predsedstva Mreže 
mlade generacije (MMG), saj je v okviru 
foruma zadnji dan potekal sestanek evropske 
mlade generacije jedrskih strokovnjakov 
(ENS YGN – European Nuclear Society 
Young Generation Network), hkrati pa sva 
udeležbo izkoristila za predstavitev svojega 
dela v obliki kratkega predavanja (Duško) 
oziroma plakata (Gašper). Kot pove že njeno 
ime, je bila konferenca precej splošna, saj je 
obsegala večino področij jedrske tehnologije, 
namenjena pa je bila predvsem mladi 
generaciji jedrskega kadra.
 
V četrtek, 19. 5., smo obiskali tovarno ŠKODA 
JS, katere proizvodnja obsega impresiven 
seznam reaktorskih komponent, od 
reaktorskih posod do turbin, od reaktorske 
inštrumentacije do vsebnikov za začasno suho 
skladiščenje izrabljenega goriva. Sodelujejo 
predvsem s partnerji iz vzhodne Evrope, 
vendar vedno bolj tudi z zahodnimi partnerji, 
kot je AREVA. Med drugim so pred nekaj 
leti za Nuklearno elektrarno Krško izdelali 
izmenjevalce toplote za bazen za izrabljeno 
gorivo.

V okviru srečanja je zadnji dan, v nedeljo, 
22. 5., potekal najpomembnejši dogodek s 
stališča MMG, in sicer »YGN Core Meeting«, 
torej sestanek ENS YGN. Govorili smo 
predvsem o preteklih in bodočih aktivnostih 
mreže, izvolili pa smo tudi novo vodstvo: 
predsednik je postal Andrei Goicea iz 
Romunije, podpredsednik Milo Alani iz 
Švedske. Naslednji sestanek ENS YGN je bil 
1. oktobra v Nürnbergu.

Ocenjujeva, da je bila najina udeležba na 
dogodku uspešna, saj sva navezala
precej stikov z mladimi strokovnjaki v 
Evropi.

Gašper Žerovnik in Duško Kančev, MMG

12. 
ŠTUDENTSKA 
ARENA 
18.–20. OKtOber 2011, 
GOSPODarSKO razStavišČe, 
lJublJana

Za nami je 12. Študentska 
arena, kjer smo člani MMG že 
tradicionalno predstavljali DJS. 
Letos so obiskovalci pokazali 
veliko zanimanja (po oceni večine 
aktivnih udeležencev več kot 
prejšnja leta) tako za jedrsko 
energijo in fuzijo na splošno kot 
tudi za študij v tej smeri. Mnenja 
o jedrski energiji (mogoče celo 
presenetljivo glede na letošnje 
dogodke na Japonskem) so bila 
večinoma pozitivna. 

Največja atrakcija na stojnici DJS 
je bil vsekakor nagradni kviz, ki 
s(m)o ga člani MMG pripravili 
na pobudo Mitje Eržena iz ARAO, 
pri katerem so morali kandidati 
pravilno odgovoriti na večino 
vprašanj v povezavi z jedrsko 
energijo (s poudarkom na 
radioaktivnosti in sevanju). Poleg 
tega smo imeli na voljo veliko 
materialov v obliki zgibank, knjižic, 
revij, plakatov, s projektorjem smo 
predvajali elektronske predstavitve 
večine sodelujočih organizacij, na 
razstavnem prostoru pa smo imeli 
tudi model gorivnega elementa in 
gorivnih tabletk iz NEK.

Vsekakor lahko zaključimo, da 
je bil dogodek z vidika MMG 
uspešen. Zahvaljujeva se vsem 
članom MMG, ki so aktivno 
sodelovali pri izvedbi dogodka, 
ter sodelujočim organizacijam: 
Odseku za reaktorsko fiziko, 
Odseku za reaktorsko tehniko in 
Izobraževalnem centru za jedrsko 
tehnologijo Instituta »Jožef 
Stefan«, Agenciji za radioaktivne 
odpadke, Upravi RS za jedrsko 
varnost, GEN energiji in Nuklearni 
elektrarni Krško.

Gašper Žerovnik in Duško Kančev, MMG

Predstavniki MMG smo na stojnici DJS predstavljali 
jedrsko energijo, fuzijo, ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki, zakonodajo ter s tem povezane organizacije: 
Odsek za reaktorsko fiziko, Odsek za reaktorsko 
tehniko in izobraževalni center za jedrsko tehnologijo 
instituta »Jožef Stefan«, agencijo za radioaktivne 
odpadke, upravo rS za jedrsko varnost, Gen energijo 
in nuklearno elektrarno Krško. največja atrakcija na 
stojnici DJS je bil nagradni kviz.
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SVET ENERGIJE, 
INTERAKTIVNI 
CENTER O ENERGIJI 
IN ENERGETIKI
V Krškem, v neposredni bližini jedrske 
elektrarne, je družba GEN energija v juliju 
odprla multimedijski center o električni 
energiji in energetiki. Namenjen je mladim 
in odraslim, skupinam in posameznikom ter 
vsem, željnim novih znanj in doživetij. Na 
skupno 550 m2 lahko obiskovalci s pomočjo 
interaktivnih vsebin, maket, multimedijskih 
predstavitev, tematskih dogodivščin ter 
raznovrstnih gradiv odkrivajo svet energije in 
elektrike ter različnih povezanih tem.

OzavešČanJe O traJnOStni 
PrOizvODnJi eleKtriČne enerGiJe

Svet energije podaja celovite in strokovno 
utemeljene informacije o pomenu energije 
v vsakdanjem življenju, načinih pridobivanja 
električne energije ter gospodarskih, 
družbenih in okoljskih vidikih proizvodnje 
elektrike. Spodbuja razumevanje vloge 
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe 
energije in trajnostne proizvodnje električne 
energije, s posebnim poudarkom na jedrski 
energiji.

Vzpostavitev Sveta energije predstavlja 
pomemben prispevek k osveščanju 
splošne javnosti o energetski prihodnosti 
in približevanju tehnologije različnim 
skupinam obiskovalcev, obenem pa si GEN 
prizadeva spodbuditi tudi interes mladih za 
naravoslovje, znanost in tehniko. Lokacija 
centra ni naključna, nahaja se namreč v 
neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško, 
v Posavju, kjer energetika predstavlja vodilno 
gospodarsko panogo: v regiji se nahajajo vse 
vrste elektrarn, ki jih uporabljamo v Sloveniji, 
vključno z edino jedrsko elektrarno v državi. 

Ideja o izgradnji interaktivnega, 
multimedijskega informacijskega središča o 
energiji in energetiki je nastala ob proučevanju 
tujih primerov dobrih praks – različnih t.i. 
znanstvenih centrov, ki so se izkazali kot 
zelo učinkoviti in priljubljeni. Končni cilj 
interaktivne in sodobne razstave je seveda 
ozaveščanje, izobraževanje, izboljšanje 
razumevanja kompleksnih vsebin. Primarna 
naloga takšnega centra pa je v razmeroma 
omejenem času obiskovalce pritegniti, 

navdušiti, spodbuditi njihovo zanimanje in 
domišljijo ter se jih »dotakniti« tako, da o 
vsebinah razmišljajo tudi po zaključenem 
obisku. V Sloveniji ni prav veliko podobnih 
centrov, redki obstoječi pa so po dosedanjih 
izkušnjah zelo uspešni. Svet energije je prvi 
primer takšnega centra v gospodarstvu. 
Interaktivna raven centra je posebej 
primerna za mlajšo populacijo, ki jo pritegne 
dinamičnost, neposredna izkušnja, 
navidezna preprostost in »neobremenjenost« 
z veliko količino informacij. Kljub vsemu pa 
je center zasnovan dovolj kompleksno in 
kakovostno, da zadovolji tudi bolj izkušeno 
in strokovno publiko. 

SPODbuJanJe zaniManJa za 
naravOSlOvJe in teHniKO

Z dolgoročnim pogledom na razvoj kadrov, 
zlasti lokalno in regionalno, se je GEN odločil 
v okviru lastnega centra za obiskovalce 
vzpostaviti tudi eksperimentalnico, kjer lahko 
obiskovalci samostojno odkrivajo različne 
poskuse s področja elektrotehnike in drugih 
vsebin, povezanih z elektriko, na katerih 
je v šolah pogosto premalo poudarka. V 
eksperimentalnici je tudi manjši laboratorij, 
ki s praktičnimi delavnicami in atraktivnimi 
eksperimenti ponuja neomejene možnosti za 
nadgradnjo različnih fizikalnih in tehničnih 
vsebin, ki jih obravnavajo v šolah. Poslanstvo 
eksperimentalnice je spodbujati in motivirati 
mlade za naravoslovje, zlasti tehniko in 
energetiko, ter jim omogočiti pridobivanje 
tovrstnih znanj na nazoren, izkustven in 
zabaven način.

V dobrih treh mesecih po otvoritvi je Svet 
energije sprejel preko 2.000 obiskovalcev, 
katerih odziv je izredno pozitiven. V centru 
sicer najbolj aktivno sodelujejo ravno s 
šolskimi skupinami, vendar je glede na 
dosedanje izkušnje privlačen za širšo 
množico obiskovalcev z različnim 
predznanjem in pričakovanji. V septembru 
in oktobru so si Svet energije v povprečju 
ogledale po tri šolske in dve drugi interesni 
skupini na teden, vsako prvo soboto v 
mesecu pa prirejajo tudi sobotne 
dogodivščine z vodenimi ogledi in 
eksperimentalnimi dogodivščinami na 
izbrane teme.

Več o Svetu energije na  
www.svet-energije.si.  
 
tanja Jarkovič, doc. dr. tomaž Žagar,  
Melita lenošek Kavčič, Garsia Kosinac,  
Gen energija

Pot elektrike od elektrarne do vtičnice

izobraževanje o radioaktivnem sevanju

Prikaz radioaktivnega sevanja z meglično 
celico

Ozaveščanje o jedrski energiji in jedrski 
tehnologiji

Spodbujanje zanimanja za naravoslovje in 
tehniko
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BIOLOŠKI UČINKI IONIZIRAJOČEGA 
SEVANJA
 
Za radioaktivnost vemo komaj nekaj več kot 100 let, kar pa seveda ne pomeni, da 
tega naravnega pojava prej ni bilo. Radioaktivnost je stara kot vesolje in ionizirajoče 
sevanje, ki ga oddajajo radioaktivne snovi, je običajen pojav v neživi naravi, tako kot 
na primer Sončeva svetloba, magnetno polje Zemlje ali sprememba tekoče vode 
v led pri temperaturi pod 0 °C. Odkar na Zemlji živijo tudi živa bitja, je ionizirajoče 
sevanje vsakdanja sestavina življenjskega okolja. 

Živa bitja so na sevanje do neke mere prilagojena – vendar ga prenašajo le v okviru 
določenih doz, kakršne so običajne v naravi. To pa znaša od nekaj milisievertov (v 
nadaljevanju mSv) do nekaj deset mSv v enem letu, oziroma od nekaj desettisočink 
mSv/h do nekaj tisočink mSv/h. Pri živih bitjih vplivov teh doz ne zaznamo, saj 
imajo v svojih celicah beljakovine, ki prepoznajo zaradi sevanja spremenjene 
molekule in jih tudi »popravijo«, če teh poškodb ni preveč. Ker višje doze sevanja 
povzročijo več poškodb, se začnejo kopičiti. Poškodbe so tem obsežnejše in resnejše, 
čim višje so prejete doze sevanja. Te pa so odvisne od trajanja obsevanja in od 
količine energije, ki se s sevanjem prenaša.

KaJ Se zGODi v ObSevani CeliCi?

Ionizirajoče sevanje deluje na snovi, ki gradi celico. Večinoma nas najbolj skrbi, da bi 
sevanje poškodovalo naše gene oziroma molekulo DNA, iz katere so geni zgrajeni, 
vendar to ni edini biološki učinek ionizirajočega sevanja. Sevanje ima v živem 
sistemu več posledic:
1. Povzroči nastanek prostih radikalov iz molekul vode. Ker so prosti radikali zelo 

reaktivni, v celici hitro vstopijo v reakcije z drugimi snovmi in jih spreminjajo. 
Spremenijo npr. snovi, iz katerih je zgrajena celična membrana, molekule DNA 
oziroma gene in druge biološke molekule, ki potem ne opravljajo več nalog, ki jih 
sicer imajo.

2. Celica, ki ima poškodovano membrano, lahko odmre.
3. Poškodbe genov so mutacije in zato se lahko delovanje celice spremeni, celica pa 

se tudi lahko spremeni v rakavo.
4. Poškodovane celice se pred sevanjem »branijo« tako, da izločajo snovi, ki 

uničujejo celice v njeni okolici.
5. Če je doza sevanja velika, bo v tkivu odmrlo veliko celic, lahko se pojavijo razjede 

na koži, propadejo krvne celice ali sluznice v prebavilu.

Proste radikale v celici odstranjujejo antioksidanti, npr. vitamin C, karoten in 
koencim Q10 ter ioni železa in mangana. Te snovi zato preprečujejo biološke učinke 
ionizirajočega sevanja. Nekatera živa bitja imajo še posebej dobre obrambne 
mehanizme proti sevanju. Poznamo vrsto bakterije, ki vsebuje zelo veliko 
manganovih ionov in preživi več stokrat višje doze od ostalih organizmov.

DOza SevanJa 

Zelo poenostavljeno bi si sevanje lahko predstavljali kot potovanje energije skozi 
prostor. Snov, skozi katero energija potuje, del energije tudi vsrka (absorbira). 
Absorbirana energija lahko povzroči spremembe v atomih oziroma molekulah snovi. 
Pretrga na primer kemične vezi med atomi v molekulah ali pa iz atomov izbije 
elektron in povzroči nastanek nabitega delca – iona. Zato sevanju radioaktivnih 
snovi pravimo ionizirajoče sevanje. Čim več energije oz. sevanja snov sprejme, tem 
večje so lahko spremembe snovi in z njimi povezana škoda, ki jo utrpi živo bitje, ki je 

Ključna mesta v celici, kjer se pojavijo učinki 
ionizirajočega sevanja:
a - molekule v notranjosti celice, 
b - membrana na površini celice, 
c - geni v jedru.

tardigrad ali počasnik je 
mikroskopsko majhna in 
izredno odporna živalca. 
Med drugim preživi 
tudi zelo visoke doze 
ionizirajočega sevanja.

ionizirajoče sevanje uniči 
večino bakterij, zato ga 
lahko uporabljamo tudi za 
sterilizacijo. Deinococcus 
radiodurans pa preživi 
tudi pri zelo visokih dozah 
sevanja.
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sevanju izpostavljeno. Večje doze sevanja torej povzročijo več in večje spremembe.
Enota za merjenje količine energije, ki jo telo sprejme, je1 J/kg ali 1 Gy (gray). Kadar 
želimo poudariti tudi biološke učinke sevanja, uporabljamo enoto 1 Sv (sievert). 
Enota sievert odraža tudi resnost poškodb bioloških molekul, ki jih določeno sevanje 
povzroči. Poznamo namreč tri vrste ionizirajočega sevanja. Pri sevanju alfa in beta 
se sproščajo težji nabiti delci (skupek dveh protonov in dveh nevtronov pri sevanju 
alfa, elektron pri sevanju beta), pri sevanju gama pa le fotoni oz. elektromagnetno 
valovanje. Biološki učinki prejete doze sevanja so odvisni od vrste sevanja in od 
hitrosti doze. Ocenjujemo, da delec alfa v celici povzroči bistveno večje poškodbe 
molekul, zato dobimo njegov biološki učinek tako, da energijo delca pomnožimo 
z 20. 

Prav tako ni vseeno, ali telo prejme določeno dozo v enem letu, enem mesecu ali 
eni uri. Zaradi sevanja naravnega ozadja večina Zemljanov prejme od 2 do 5 mSv 
v enem letu, oziroma v 75 letih življenja okoli 150 do 375 mSv. Ljudje, ki živijo 
na območjih, kjer je zaradi geološke sestave tal sevanje povečano, pa lahko tudi 
precej več. Osebe, ki so poklicno izpostavljene sevanju, lahko na leto prejmejo še 
dodatnih 20 mSv oziroma 100 mSv v petih letih. Po 40 letih poklicnega dela z viri 
ionizirajočega sevanja, npr. v jedrski elektrarni ali medicini, bo tako skupna doza, ki 
jo je oseba prejela v življenju, največ1000 mSv oz. 1 Sv.

In kakšne doze so zdravju nevarne? Resne zdravstvene težave se pojavijo, če človek 
v kratkem času prejme dozo, višjo od 2000–3000 mSv oziroma višjo od 2–3 Sv. Pri 
dozah, višjih od 8 Sv, se posledice pokažejo že v nekaj urah, pri dozah od 2 do 
8 Sv pa v nekaj dneh ali tednih. Doze, ki so višje od 30 Sv in jih prejmemo v kratkem 
času, lahko povzročijo takojšnjo smrt. 

Posledice doz, ki so nižje od 1 Sv in jih prejmemo v kratkem času, so manj 
predvidljive in tudi manj znane. Lahko povečajo verjetnost za rakava obolenja, 
čeprav ni mogoče napovedati, kdo in kdaj bo dejansko zbolel. S sevanjem 
sta povezana predvsem levkemija in rak ščitnice. Sevanje lahko povzroči tudi 
propadanje spolnih celic in motnje v razvoju zarodka med nosečnostjo. Zato je treba 
biti še posebno previden, da nosečnice niso dodatno izpostavljene sevanju, npr. pri 
rentgenskem slikanju. 

Mogoče se zdi presenetljivo, da prav z ionizirajočim sevanjem raka tudi zdravijo. 
Vendar je ta način zdravljenja razumljiv. Ionizirajoče sevanje je namreč bolj 
uničujoče za celice, ki se hitro delijo, kot pa za celice, ki se delijo redkokdaj ali pa 
sploh ne več. Rakavi tumorji hitro rastejo prav zato, ker se celice v njih hitro delijo in 
zato jih tudi z obsevanjem uničimo hitreje kot ostale celice v tkivu. Pri terapiji raka z 
obsevanjem usmerimo sevanje čim natančneje v tumor in uporabljamo visoke doze 
v kratkem času (1-2 Gy/terapijo). Ker tumorje obsevamo z gama sevanjem, ta doza 
ustreza 1-2 Sv/terapijo.

Navedene doze veljajo za obsevanje z virom, ki je zunaj telesa. Če pa radioaktivna 
snov pride v telo in v njem ostane, so posledice bistveno hujše, čeprav dejanska 
doza sevanja ni tako velika. Zato je še posebej nevarno, če radioaktivne snovi 
onesnažijo (kontaminirajo) okolje, npr. vodo, in rastline, s katerimi se hranijo 
rastlinojedci. Ko radioaktivna snov vstopi v prehranjevalno verigo, se prenaša od 
enega živega bitja do drugega in končno pride tudi do človeka. Zato je pri varstvu 
pred sevanji najpomembneje, da preprečimo razširjanje radioaktivnih snovi v 
okolju.  

Dr. Metka Kralj, araO

Odvisnost nekaterih sevalnih poškodb od doze sevanja

za primerjavo še nekaj doz v običajnem življenju in doz, 
izmerjenih na območju jedrske elektrarne v Fukušimi po 
potresu in cunamiju.
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RADIOAKTIVNE SNOVI V OKOLJU IN 
BIOAKUMULACIJA
V okolju radioaktivne snovi načeloma niso nikakršen tujek, temveč naravna 
sestavina prsti, vode in zraka. Ker je radioaktivnost lastnost atomskih jeder (lat. = 
nucleus), atome radioaktivnih snovi pogosto imenujemo tudi radionuklidi. Obstaja 
približno 60 različnih naravnih radionuklidov, ki jih lahko razdelimo v tri skupine:
1. Primordialni radionuklidi so nastali ob nastanku vesolja, torej še pred nastankom 

Zemlje; imajo veliko atomsko maso in so dolgoživi, saj so njihovi razpolovni časi 
dolgi tudi več milijonov ali celo sto milijonov let; to so na primer uran-238, uran-
235, torij-232 in kalij-40.

2. Kozmogeni radionuklidi nastajajo zaradi učinkovanja kozmičnih žarkov na atome 
v Zemljinem ozračju in na njeni površini; to so lažji elementi z manjšo atomsko 
maso, nekoliko krajšimi razpolovnimi časi, kot je na primer ogljik-14 z razpolovni 
m časom 5730 let) in tritij (vodik-3) z razpolovnim časom 12,3 leta.

3. Antropogeni radionuklidi so nastali zaradi človekovih dejavnosti, na primer v 
jedrskih elektrarnah, in zaradi uporabe jedrskega orožja; so zelo raznoliki in v 
naravi redki; so posledica onesnaževanja okolja ob eksplozijah jedrskega orožja 
oziroma ob jedrskih poskusih, možni vir pa so tudi jedrski reaktorji; to so na 
primer cezij-137, stroncij-90, jod-131.

Ko primordialni radionuklidi razpadajo, nastajajo novi radioaktivni in tudi stabilni 
elementi. Pri razpadu urana nastane na primer radioaktivni element radij-226, iz 
njega pa radioaktivni radon-222, ki prispeva kar okoli 50 % vse doze, ki jo človek 
prejme iz naravnega okolja. Uran in torij sta vir večine radioaktivnosti v zemeljski 
skorji, kaliju-40 in ogljiku-14 pa lahko pripišemo večino radioaktivnosti v živih 
bitjih. 

Nikjer na Zemlji ni prostorčka, kjer v okolju ne bi bilo radioaktivnih snovi, s tem pa 
tudi ni prostorčka, kjer ne bi bili izpostavljeni ionizirajočemu sevanju. Za povsod 
prisotno sevanje v okolju uporabljamo izraz sevanje naravnega ozadja (ali skrajšano 
kar naravno ozadje) in znaša na Zemlji v povprečju 2,4 mSv/leto. Seveda to ne 
pomeni, da bomo v vsaki točki na Zemlji dejansko izpostavljeni taki dozi, saj se 
sestava kamnin na različnih krajih razlikuje (tabela).

Vendar v naravi prisotni radionuklidi za živa bitja niso pomembni samo zaradi 
sevanja, s katerim nanje vplivajo »na daleč«, temveč tudi zato, ker lahko s hrano, 
vodo ali vdihanim zrakom pridejo v notranjost telesa in v njem tudi ostanejo. 
Rastline, ki iz ogljikovega dioksida in vode ter ob izrabi energije svetlobe sintetizirajo 
sladkor, v sladkor vgradijo tudi nekaj ogljikovega dioksida, ki vsebuje radioaktivni 
ogljik-14 namesto neradioaktivnega ogljika-12. Žival (ali človek), ki bo pojedla 
rastlino, bo s hrano dobila tudi nekaj ogljika-14 in žival (ali človek), ki bo pojedla to 
žival, bo ogljik-14 prevzela naprej. Enako se dogaja z radioaktivnim kalijem-40, pa 
tudi z drugimi nuklidi, ki pridejo v okolje zaradi človeške dejavnosti, npr. jod-131 ali 
pa stroncij-90 (shema).

Če imajo radionuklidi, ki jih zaužijemo, dolge razpolovne čase, bodo v telesu ostali 
in se v njem kopičili. Zato je vsako živo bitje, tudi človek, vir sevanja. Povprečna 
aktivnost človeka je tako 8000–10.000 Bq in vsak, ki si s partnerjem deli zakonsko 
posteljo, zaradi tega dodatno prejme 0,01 mSv/leto. 

Radionuklidi, ki se kopičijo v telesu, niso samo začasni vir obsevanja, tako kot so 
bili, dokler so bili še v okolju, ampak na naše celice stalno učinkujejo. Marsikdaj 
se radionuklid vgradi v celico ali pa v snovi med celicami: stroncij-90 je tako 
podoben kalciju, da ga telo vgradi v kosti, jod-131 se kopiči v ščitnici, ki ne loči med 
radioaktivnim in neradioaktivnim jodom, cezij-137 pa je podoben kaliju in se kopiči 
v mišičnih celicah. Zato je še posebej nevarno, če radioaktivne snovi onesnažijo 

vsakdo je stalno izpostavljen naravnemu 
ionizirajočemu sevanju, ki je posledica prisotnosti 
radionuklidov v okolju. Žlahtni plin radon prispeva 
k prejeti dozi več kot polovico.

radionuklidi v okolju krožijo preko prehranjevalnih 
verig iz neživega okolja v živa bitja, v katerih se 
lahko kopičijo.  

Doze, ki jih v povprečju prejmejo prebivalci 
različnih držav zaradi sevanja naravnega ozadja.



jEDRSkE NOVIcE12

(kontaminirajo) okolje, npr. vodo, in rastline, 
s katerimi se hranijo rastlinojedci. Dolgožive 
radioaktivne snovi bodo s hrano in vodo prešle 
v organizme in v njih ostajale. Cezij-137, ki 
je prešel v vodo, se bo kopičil v enoceličnih 
algah. Alge bodo pojedli planktonski rakci, 
organske snovi bodo prebavili, cezij-137 pa 
se bo v njih kopičil, saj pojedo veliko alg. 
Manjše ribe bodo pojedle planktonske rakce (s 
cezijem-137 vred) in večje ribe bodo pojedle 
manjše ribe. V velikih ribah bo koncentracija 
cezija-137 bistveno višja kot je bila sprva v 
vodi. Te ribe pa končno pridejo na naš krožnik, 
in če jih pojemo veliko, se bo koncentracija 
cezija-137 v našem telesu še povečala. 

Ker se radioaktivne snovi v organizmih 
kopičijo in s hrano prenašajo od enega do 
drugega, je še posebej nevarno, če pride do 
kontaminacije okolja. Zato je pri ravnanju z 
radioaktivnimi snovmi najpomembneje, da 
kontaminacijo preprečimo. Pred zunanjim 
sevanjem se namreč še lahko zaščitimo ali pa 
se mu izognemo, proti notranjem sevanju pa 
ne moremo storiti prav veliko.  

Dr. Metka Kralj, araO

ZVEZDE FESTIVALA 
ZA ODLIČNO 
PROMOCIJO TEME 
RADIOAKTIVNOSTI

araO, Katere POMeMben Del 
POSlanStva PreDStavlJa tuDi SKrb 
za PretOK StrOKOvniH inFOrMaCiJ 
in OzavešČanJe JavnOSti, Je tO JeSen 
OrGanizirala Oz. SODelOvala na veČ 
ODMevniH DOGODKiH. 

Septembra je Agencija v Ljubljani organizirala 
dvodnevni letni Srednjeevropski seminar o 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki, na katerem 
so poleg domačih strokovnjakov sodelovali 
še predstavniki Avstrije, Češke, Madžarske, 
Slovaške in Italije. 

V sekciji, ki jo je vodil Vladislav Krošelj, direktor 
ARAO, je bila obravnavana letos sprejeta EU 
direktiva o ravnanju z izrabljenim jedrskim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki. Uvodno 
predstavitev je podala dr. Romana Jordan 
Cizelj, ki je bila v Evropskem parlamentu 
zadolžena za poročilo o direktivi. Udeleženci 
seminarja so menili, da je dodana vrednost 
direktive predvsem v tem, da predstavlja 
pritisk na politike. Kajti glavna slabost dobro 
napisanih strategij ravnanja z RAO, ki jih že 
imajo vse države udeleženke seminarja, je 

ravno v tem, da se jih 
ne izvaja dosledno, 
pač pa politiki ključne 
rešitve zelo radi 
prelagajo na čas po 
svojem mandatu. 
Strinjali so se tudi, da 
sicer privlačne ideje 
o izgradnji skupnih 
(večnacionalnih) 
odlagališč 
radioaktivnih 
odpadkov oz. o izvozu 
radioaktivnih odpadkov 
izven EU, ki jih prinaša 
direktiva, v naslednjih 
nekaj desetletjih 
verjetno niso 
uresničljive.

V začetku oktobra je 
v Cankarjevem domu 
v Ljubljani potekal 
17. slovenski festival 
znanosti z mednarodno 
udeležbo z naslovom 
»Planetarni izzivi 
časa«. ARAO je razen z 
dvema predstavitvama 
z naslovoma «Marie 
Curie, roj. Sklodowska (1867-1934), velika 
znanstvenica in čudovita mama« (dr. Nadja 
Železnik) ter »Radioaktivnost – kaj je, kako 
jo merimo?« (dr. Metka Kralj), sodelovala 
tudi na Sejmu eksperimentov, ki je potekal v 
okviru festivala. Tam je bilo mladim z uporabo 
merskih instrumentov nedvoumno pokazano 
in pojasnjeno dejstvo, da je svet okoli nas 
radioaktiven, pa vendar majhne doze sevanja 
človeka in drugega živega sveta ne ogrožajo. 
O tem so se lahko z merjenjem sevanja, ki ga 
oddajajo predmeti iz vsakdanjega življenja, 
obiskovalci tudi sami prepričali. ARAO je v 
počastitev 100. obletnice podelitve Nobelove 
nagrade Marie Curie pripravila novo zgibanko 

»Marie Curie in radioaktivnost« ter kot del 
partnerskega sodelovanja podprla izid brošure 
»Dejavni žarki in zakonca Curie« dr. Edvarda 
Kobala.

Na dnevu odprtih vrat, ki je potekal 9. oktobra 
na lokaciji Centralnega skladišča radioaktivnih 
odpadkov v Brinju pri Ljubljani, je bila letos 
je zaradi nesreče v Fukušimi še bolj kot 
prejšnja leta poudarjena predstavitev ukrepov 
varstva pred sevanji. Udeležilo se ga je več 
kot 80 obiskovalcev, v glavnem prebivalcev 
okoliških krajev, nekatere družine že drugič ali 
tretjič.

irena Dariš, araO 

araO je oktobra za en dan odprla vrata Centralnega skladišča 
radioaktivnih odpadkov v brinju pri ljubljani za obisk javnosti.

Organizator, Slovenska znanstvena fundacija, je leonu Keglu, 
dr. Metki Kralj in dr. nadji Železnik podelil plaketo in naziv 
»zvezda festivala za odlično promocijo teme radioaktivnosti v 
mednarodnem letu kemije v okviru 17. slovenskega festivala 
znanosti«.

Srednjeevropski seminar o ravnanju z radioaktivnimi odpadki letos v 
ljubljani 
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ZA SLOVENIJO 
DIREKTIVA NE PRINAŠA 
BISTVENIH SPREMEMB

Glavna tema okrogle mize, ki je v 
organizaciji sekcije Alfa Društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije, ARAO in evropske 
poslanke dr. Romane Jordan Cizelj 
potekala 6. maja 2011, je bil osnutek nove 
evropske direktive o ravnanju z izrabljenim 
jedrskim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki (dalje RAO). 

Direktiva bo – 19. julija jo je sprejela 
Evropska komisija– prvič za vse države 
članice EU vzpostavila skupni pravni 
okvir za dolgoročno varno ravnanje z 
RAO v skladu z najvišjimi varnostnimi 
standardi. Od vseh članic zahteva, da do 
leta 2014 pripravijo nacionalni program 
s pregledom vseh RAO, ki nastajajo v 
državi, načinom upravljanja z njimi 
do končne rešitve,vključno z načrtom 
potrebnih finančnih in človeških virov, 
ter z vzpostavitvijo neodvisnih organov 
nadzora. Kot je dejal dr. Andrej Stritar, 
direktor Uprave za jedrsko varnost, to za 
Slovenijo ne pomeni bistvene novosti, 
saj že imamo vzpostavljen celoten sistem 
ravnanja z RAO in izdelan Nacionalni 
program ravnanja z RAO in izrabljenim 
jedrskim gorivom (dalje IJG). Pomeni pa, 
da bomo morali o izvajanju programa 
vsaka tri leta poročati EU.

Po besedah dr. Romane Jordan Cizelj je 
na direktivo, ki je (bila op. p.) v razpravi, 
že prispelo 293 dopolnil. Predlagajo 
dopolnitve, kot npr. pri nas že uveljavljeni 
načeli »onesnaževalec plača« in ALARA 
(doseganje tako nizke izpostavljenosti 
sevanju, kot je mogoče in še smiselno), 
pa tudi novosti: možnost izvoza 
radioaktivnih odpadkov, tudi v tretje 
države, če imajo vzpostavljene tako 
visoke varnostne standarde kot EU, ter 
možnost gradnje regionalnih odlagališč 
RAO. Novosti vzbujajo mešane odzive. Za 
Greenpeace je možnost izvoza odpadkov 
nesprejemljiva zaradi bojazni, da bodo 
končali v revnih državah in še naprej 
ogrožali okolje in ljudi. Za predstavnike 
stroke je smiselna, saj so individualne 
rešitve za države z majhnimi jedrskimi 
programi zelo drage. Postavlja se tudi 
vprašanje, ali možnost izvoza RAO in 
regionalnih pobud pomeni, 
da bosta Slovenija in Hrvaška še teže 

dosegli dogovor glede odlaganja RAO.

Tudi načelo povračljivosti RAO, ki pomeni 
možnost dostopa v odlagališča še tudi 
po zaprtju, kar naj bi povečalo družbeno 
sprejemljivost odlagališč ter omogočilo, 
da se izrabljeno jedrsko gorivo z 
razvojem znanosti kdaj kasneje ponovno 
koristno uporabi, zbuja pomisleke glede 
zmanjšanja varnosti in stroškov. Dr. Andrej 
Stritar meni, da je v primeru uveljavitve 
povračljivosti nesmiselno graditi draga 
odlagališča, pač pa je RAO ceneje pustiti 
v skladiščih. Za takšno rešitev se je npr. 
odločila Nizozemska. 

Vladislav Krošelj, direktor ARAO, je 
poudaril, da je v Sloveniji že sedaj vzorno 
poskrbljeno za ravnanje z vsemi RAO, ki 
nastajajo pri nas. Vendar pa je skladišče v 
NEK že skoraj polno, zato moramo čim prej 
zgraditi odlagališče za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke. 

Vse več držav se odloča za širitev jedrskih 
zmogljivosti ali izgradnjo prvih reaktorjev, 
je povedala Irena Mele iz Mednarodne 
agencije za atomsko energijo (IAEA), pri 
tem pa je poudarila nujnost, da države ob 
tem sprejmejo tudi strategijo in politiko 
ravnanja z RAO za celotno obdobje, 
vključno s končno rešitvijo. Mednarodna 
agencija v državah članicah na njihovo 
pobudo obdobno, npr. na 10 let, izvaja 
strokovne preglede, ki so predvsem 
v pomoč državam samim, hkrati pa 
pomenijo tudi povečanje mednarodne 
varnosti.

Dejan Savić iz Greenpeacea se je strinjal, 
da je treba poskrbeti za RAO, ki so že 
nastali, in da je pomembno vzpostaviti 
evropsko zakonodajo na tem področju, 

zlasti uveljaviti načelo »onesnaževalec 
plača«, spodbuditi raziskave in širjenje 
znanja, transparentnost in vključevanje 
javnosti. Vendar je poudaril, da 
Greenpeace na osnovi pregleda številnih 
možnih rešitev smatra, da stroka še vedno 
ni našla zadovoljive rešitve za ravnanje 
z izrabljenim jedrskim gorivom. Zato je 
nadaljnje proizvajanje RAO nesprejemljivo 
in neodgovorno do naslednjih generacij. 
Dr. Drago Kos, profesor Fakultete za 
družbene vede, je opozoril, da načelo 
preglednosti oz. transparentnosti na 
področju ravnanja z RAO, ki ga vsebuje 
direktiva, samo po sebi ni dovolj, saj 

je v mnogih državah sprejeto zgolj 
formalno. Ko se jedrska industrija počuti 
negotovo, je transparentnosti več, ko je 
samozavestnejša, pade. Če ne v direktivi 
sami, je treba v nacionalni zakonodaji 
jasno navesti, kaj konkretno pomeni 
»transparentnost«, pa tudi navesti 
okoliščine, razloge, ko ta ni na mestu. 
Primer skandinavskih držav, kjer je 
sprejemljivost jedrskih objektov praviloma 
zelo visoka, kaže, da se dolgoletno odprto 
in iskreno komuniciranje z javnostjo 
splača.
 
Med občinstvom – zbralo se je več kot 
50 ljudi – so bili zastopani predvsem 
predstavniki stroke, nekaj predstavnikov 
okoljskih organizacij in medijev. Slišati je 
bilo precej zanimivih argumentov za in 
proti jedrski industriji. Med drugim tudi, 
da je slabost direktive ta, da je iz nje izvzet 
vojaški sektor.

irena Dariš, araO 

Med občinstvom – zbralo se je več kot 50 ljudi – so bili zastopani predvsem 
predstavniki stroke, nekaj predstavnikov okoljskih organizacij in medijev. 
Slišati je bilo precej zanimivih argumentov za in proti jedrski industriji. 
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SPREJETA NOVELA 
ZAKONA O VARSTVU 
PRED IONIZIRAJOČIMI 
SEVANJI 

Državni Zbor RS je na svoji 30. seji, dne 
15. 7. 2011 sprejel Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji (ZVISJV-C), ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 60, dne 
29. 7. 2011. 

ZVISJV-C je začel veljati dne 13. 8. 2011. 
Na spletnih straneh URSJV je objavljeno 
neuradno prečiščeno besedilo zakona, ki 
lahko služil kot pomoč za lažjo uporabo. 
Vsi postopki za pridobitev dovoljenj, 
soglasij, potrdil in pooblastil, ki do 
začetka veljavnosti ZVISJV-C še niso bili 
pravnomočno končani, se zaključijo po 
prejšnjih predpisih.

Sprejeta novela predstavlja tretjo in 
najobširnejšo spremembo zakona od 
njegovega sprejetja leta 2002. Večina 
predlaganih določb novele predstavlja 
manjše redakcijske popravke ter odpravlja 
manjše nedoslednosti in pomanjkljivosti, 
ki so se pokazale v času uporabe zakona. 
To je tudi poglavitni razlog, da se kljub 
sorazmerno velikemu številu določb, ki 
se spreminjajo, ne sprejema novi zakon, 
ampak se obstoječi zakon novelira.

več na www.ursjv.gov.si

MISIJA IRRS NA URSJV

Od 25. septembra do 4. oktobra je bila v 
Sloveniji na obisku misija Mednarodne 
agencije za atomsko energijo IRRS. Misija 
IRRS (Integrated Regulatory Review 
Service) je v Sloveniji opravila pregled 
upravne infrastrukture na področju jedrske 
in sevalne varnosti (t.j. delovanje upravnih 
organov, vključno s pravnim okvirjem). 
Glavnina pregleda je bila usmerjena v 
delo URSJV in v usklajenost s standardi 
Mednarodne atomske agencije (IAEA), 
pa tudi v sodelovanje in stične točke 
(razmejitev pristojnosti) z drugimi organi, 
kot npr. Uprava RS za varstvo pred sevanji 
in Uprava RS za zaščito in reševanje.

Misija je bila sestavljena iz 15 članov iz 
več držav ter IAEA. Področja pregleda so 
obsegala delovanje in pristojnosti vlade in 
upravnega organa na jedrskem področju, 
mednarodno vpetost, zagotavljanje 

kakovosti, jedrsko in sevalno varnost 
objektov in virov, prevoz radioaktivnih 
snovi, ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
in pripravljenost na izredne dogodke. 
Posebej so se zanimali za ukrepe v 
povezavi z izkušnjami glede na nesrečo v 
JE Fukušima.

Misija IRRS je prepoznala 9 dobrih praks, 
ki bi jih lahko povzeli tudi v drugih 
državah, ter podala 29 predlogov in 
9 priporočil za večjo učinkovitost 
upravnega nadzora.
več na www.ursjv.gov.si

STRESNI TESTI

Svet Evropske Unije je kmalu po začetku 
jedrske nesreče v Fukušimi najavil 
preverjanje varnosti jedrskih elektrarn EU 
s tako imenovanimi stresnimi testi.

Združenje upravnih organov za jedrsko 
varnost WENRA je marca letos na 
plenarnem zasedanju postavil temelje za 
stresne teste. Posebna delovna skupina 
je nato izdelala predlog specifikacije 
stresnih testov. Po zaključeni javni razpravi 
in sprejemu končne verzije na WENRI je 
na svoji redni seji 12. maja 2011 predlog 
obravnaval in sprejel ENSREG, skupina 
visokih predstavnikov za jedrsko varnost 
EU, ki ji predseduje dr. Andrej Stritar, 
direktor URSJV. V intenzivnih pogajanjih s 
komisijo oz. komisarjem Oettingerjem so 
dosegli kompromisno rešitev. Tako stresni 
testi poleg naravnih nesreč vključujejo 
tudi nesreče človeškega dejavnika. Ker 
upravni organi za jedrsko varnost niso 
pristojni za teroristične grožnje, stresni 
testi terorizma ne zajemajo. S tem se 
bo ukvarjala posebna skupina, ki jo bo 
ustanovila Evropska komisija. 

V Bruslju sta dne 25. 5. 2011 evropski 
komisar za energijo g. Oettinger in 
predsednik ENSREG dr. Stritar predstavila 
stresne teste jedrskih elektrarn. Stresni 
testi so se pričeli 1. junija 2011. Vsi 
upravljalci jedrskih elektrarn v EU bodo 
morali preveriti vpliv izjemnih nesreč 
na svoje jedrske elektrarne. Poseben 
poudarek je na potresih in poplavah ter 
tudi na možnosti več nesreč naenkrat. 
Poleg tega bo treba preveriti in po potrebi 
izboljšati ukrepe za takojšnje zmanjšanje 
posledic nesreče, npr. ob izgubi zunanjega 
električnega napajanja. 

Upravljavci so morali oddati vmesno 
poročilo nacionalnemu upravnemu 
organu do 15. avgusta 2011, ta pa 
Evropski komisiji do 15. septembra 2011. 
Evropska komisija bo poročala Svetu EU 
9. decembra 2011. Sicer je rok za končna 
poročila upravljavcev jedrskih elektrarn do 
31. oktobra, medsebojno pregledovanje 
poročil, ki ga organizira komisija, pa bo 
potekalo še naslednje leto. Nacionalna 
poročila in poročilo komisije bodo javna.

Stresni testi se bodo izvajali v 143 
jedrskih elektrarnah v 14 državah članicah 
Evropske unije. Komisija je k sodelovanju 
povabila tudi sosednje države: Hrvaško, 
Turčijo, Rusijo, Ukrajino, Armenijo in Švico. 

URSJV je Nuklearni elektrarni Krško (NEK) 
z odločbo naložila izvedbo stres testov, s 
katerimi so se v elektrarni pričeli ukvarjati 
že prej. NEK je pravočasno izpolnila svoje 
obveznosti in vmesno poročilo dostavila 
URSJV.

več na www.ursjv.gov.si

PREVEDENI VSI 
SLOVENSKI PREDPISI S 
PODROČJA JEDRSKE 
IN SEVALNE VARNOSTI

URSJV in GEN energija sta uspešno 
zaključili skupni projekt prevajanja 
slovenskih podzakonskih predpisov 
(uredb in pravilnikov) s področja jedrske 
in sevalne varnosti v angleški jezik. Vsi 
prevedeni predpisi so na voljo na spletni 
strani URSJV.
več na www.ursjv.gov.si 

VSTOP SLOVENIJE V 
NUCLEAR ENERGY 
AGENCY (NEA)

Svet OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) je 
11. maja 2011 potrdil priporočilo odbora 
NEA z dne 29. aprila 2011 in sprejel 
pozitivno odločitev o pristopu Slovenije k 
NEA in njeni podatkovni banki, s čimer je 
Slovenija postala 30. članica NEA.

Že od osamosvojitve dalje je Slovenija 
pogodbenica glavnih mednarodnih 
pogodb na področju neširjenja jedrskega 
orožja, miroljubne uporabe jedrske 
energije in odgovornosti tretjega pri 
uporabi jedrske energije.
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Ob vstopu Slovenije v NEA je direktor 
URSJV dr. Andrej Stritar poudaril, da 
članstvo v NEA Sloveniji prinaša nove 
izzive in obojestranske koristi. NEA kot 
politično nepristranska organizacija 
spodbuja sodelovanje tehnološko 
najnaprednejših držav in uživa visok 
ugled med strokovnjaki za jedrsko in 
sevalno varnost, prav tako pa imamo že 
sedaj pozitivne izkušnje z delom naših 
predstavnikov v odborih NEA. 

Svet OECD s sprejemom Slovenije v 
NEA nagrajuje odgovorno delo naših 
strokovnjakov in odpira nova vrata 
za intenzivnejše sodelovanje na tem 
področju.
več na www.ursjv.gov.si

MEDNARODNA 
KONFERENCA <ENRE>

Fakulteta za energetiko Univerze v 
Mariboru je v sodelovanju z družbo GEN 
energija, d. o. o., od 22. do 24. junija 
2011 organizirala drugo mednarodno 
konferenco <EnRe>. Konferenca se je 
odvijala v kongresnem centru Hotela 
Terme v Čatežu ob Savi. V dveh dneh 
konference je skupno število udeležencev 
preseglo številko 90.

Prvi dan konference so zaznamovala 
predavanja mag. Borisa Sučića, Martina 
Novšaka ter prof. dr. Andreja Predina. 
Tematika vabljenih predavanj se je 
nanašala na osnutek Nacionalnega 
energetskega programa, vloge elektro 
energetike na trajnostni razvoj Slovenije 
ter alternativne možnosti izkoriščanja 
obnovljivih virov v Sloveniji.
Udeležencem je bil predstavljen 
mednarodni evropski projekt Energy2B, 
v katerem so s svojimi inovativnimi 
idejami sodelovali tudi študenti Univerze 
v Mariboru. V okviru predstavitve 
je potekala tudi podelitev nagrad 
študentom, ki so pripravili najboljše ideje.
Med najzanimivejšimi dogajanji prvega 
dne je sodila okrogla miza na temo 
»Trajnostna raba potenciala reke Save«, 
na kateri so sodelovali Bogdan Barbič, 
direktor HESS, d. o. o., Franc Bogovič, 
poslanec v Državnem zboru in župan 
Občine Krško, Nikola Galeša, predsednik 
Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi, 
Martin Novšak, direktor GEN energije,  
d. o. o., ter Karel Vukovič, predsednik 

Odbora za gradnjo hidroelektrarn na 
srednji Savi.

Ključni sklepi okrogle mize so bili:
1. V Sloveniji se zaradi zaviranja izvajanja 

projektov izgradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi ter zaviranjem priprav za 
izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi 
povzroča velika gospodarska škoda,

2. Način vodenja in izvajanja projektov 
izgradnje hidroelektrarn na spodnji 
Savi bi lahko bil dober zgled za izvedbo 
projektov tudi na srednji Savi.

3. Javno-zasebno partnerstvo ni primeren 
sistem za izvajanje investicij v projektih 
izgradnje hidroelektrarn. 

4. Osnutek Nacionalnega energetskega 
programa je vsebinsko preobsežen in 
premalo konkreten, vsebuje premalo 
konkretnih smernic za dolgoročni 
razvoj energetike. Nacionalni energetski 
program ne predvideva izkoriščanja 
vseh energetskih potencialov reke  
Save.

5. Usmerjanje sredstev vodnega sklada za 
izgradnjo novih hidroelektrarn se je v 
primeru izgradnje elektrarn na spodnji 
Savi izkazalo za zelo dober sistem 
zagotavljanja potrebnih sredstev za 
izgradnjo. Bodoči sklad za podnebne 
spremembe naj se v bodoče nameni 
za investicije v dolgoročno izboljšanje 
stanja vplivov energetike na okolje in 
ne zgolj za kritje emisijskih kuponov in 
drugih nadomestil za obremenjevanja 
okolja. 

Drugi dan konference je bil namenjen 
za predstavitev znanstvenih prispevkov. 
Skupno je bilo predstavljenih 30 člankov 
na temo energetike, in sicer v sekcijah:
  Hidroenergetika,
  Termoenergetika in alternativna 

energetika,
  Jedrska energetika,
  Obnovljivi viri in okolje, ter
  Splošna energetika.

Konferenco EnRe so podprli  
GEN energija, d. o. o., HSE, d. o. o.,  
TEŠ, d. o. o., TEB, d. o. o.,  
Sipro inženiring, d. o. o., Numip, d. o. o., 
HESS, d. o. o., Elmont, d. o. o., ter  
Občina Krško.

Fakulteta za energetiko univerze v Mariboru

BODOČI DELODAJALCI 
ŠTUDENTE 
NAGOVARJAJO 
NEPOSREDNO

Elitna ameriška univerza Massachusetts 
Institute of Technology je objavila analizo 
najpogostejših načinov, s katerimi 
delodajalci pridobijo njihove diplomante. 
Kar 24 % diplomantov, ki so diplomirali 
v letu 2010, so delodajalci pridobili z 
neposrednimi stiki na območju univerze. 
16 % diplomantov je delodajalca izbralo 
na podlagi neposrednih delovnih izkušenj 
(npr. počitniška praksa), 14 % na 
poklicnih sejmih in 23 % preko različnih 
omrežij.

Dr. Mitja uršič, iJS 

SNETP POZDRAVLJA 
SVOJEGA 100. ČLANA!

Na današnjem srečanju je Upravni odbor 
Tehnološke platforme za trajnostno 
jedrsko energijo v Ljubljani (SNETP) 
glasoval za odobritev petih novih članskih 
prijav, kar je dvignilo skupno število 
članov na 102 organizacij. Ustanovljena 
leta 2007 in s podporo Evropske komisije 
Platforma promovira in usklajuje 
raziskovalne dejavnosti na področju 
nuklearne fizije.

Člani prihajajo iz industrije, raziskovalnih 
dejavnosti, varnostnih organizacij, univerz 
in nevladnih institucij s sedežem v Evropi, 
ki imajo vse skupni interes v razvoju 
varne in trajnostne jedrske energije. Cilji 
SNETP so tesno povezani s Strateškim 
energetskim tehnološkim načrtom EU 
(SET-načrt).

Delovni program SNETP je bil določen 
v dokumentu Strateški raziskovalni 
program, sprejetim junija 2009, ki se 
deli na tri glavne dele. Prvi se osredotoča 
na ohranjanje in izboljšanje varnega 
in učinkovitega delovanja obstoječih 
jedrskih reaktorjev generacij II in III in bo 
popolnoma vključil ugotovitve iz nedavne 
nesreče v Fukušimi. Drugi se nanaša na 
razvoj reaktorjev IV. generacije na hitre 
nevtrone, z zaprtim polnim ciklom, npr. 
sposobnim podaljšati trajanje svetovnih 
zalog urana s faktorjem do 100, medtem 
kot istočasno opazno zniža količino 
radioaktivnih odpadkov, ki zahtevajo 
dolgotrajno skladiščenje. Evropska 
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Brezplačen izvod

industrijska iniciativa (ESNII) za razvoj 
hitrih reaktorjev je bila ustanovljena 
novembra 2010, v času belgijskega 
predsedstva EU. In zadnje, tretje področje 
cilja na jedrsko so-generacijo, npr. nabavo 
elektrike brez emisij ogljikovega dioksida 
in pretvorbo toplote v velikih industrijskih 
obratih.

Predsednik upravnega odbora SNETP 
Frantisek Pazdera je dejal: »Vesel sem, 
da lahko pozdravim 100. člana v naši 
skupnosti trajnostnih jedrskih raziskav. 
Hitra rast Platforme v zadnjih štirih letih 
je priča širjenju zanimanja in podpore, 
ki obstaja v dolgoročnem razvoju naše 
industrije.

Skupaj lahko veliko prispevamo k 
evropskemu dobavljanju energije z 
nizkimi emisijami ogljikovega dioksida s 
krepitvijo proizvodnje varne, konkurenčne 
in trajnostne jedrske energije.«

Več informacij je na voljo na www.snetp.
eu.

Prof. dr. leon Cizelj, iJS

SESTANEK OECD 
PROJEKTA SERENA 

Od 21.-23. 6. se je Leskovar udeležil 
»7th Meeting of the Programme Review 
Group (PRG) and Management Board 
(MB) of the OECD SERENA Project«. V 
okviru projekta SERENA (Steam Explosion 
Resolution for Nuclear Applications) 
raziskujejo značilnosti parnih eksplozij, 
do katere lahko pride med hipotetično 
težko nesrečo v jedrski elektrarni, če pride 
staljena sredica v stik s hladilno vodo. 
Projekt SERENA obsega eksperimentalne 
in analitične aktivnosti. Eksperimente 
izvajajo na komplementarnih napravah 
KROTOS, CEA, Cadarache, Francija in TROI, 
KAERI, Daejeon, Koreja. Na PRG srečanju 
so razpravljali o opravljenih eksperimentih 
in analitičnih aktivnostih. Dogovorili 
so se, da bodo organizirali zaključni 
seminar od 13.-15. 11. 2012 na NEA/
OECD v Parizu. Leskovar je bil izvoljen 
v organizacijski odbor. Na konferenci je 
vzporedno potekalo 13 sekcij. Dve posebni 
sekciji sta bili posvečeni nedavni jedrski 
nesreči na Japonskem. Številni sodelujoči 
na plenarnih in panelnih sekcijah so 
poudarjali, da je čas jedrske renesanse in 

kljub nesreči na Japonskem je bilo čutiti 
optimizem glede prihodnosti miroljubne 
uporabe jedrske energije.

vir: http://www2.ijs.si/~r4www/news.html 

DELOVNI SESTANEK 
PROJEKTA ENEN-III 
OFFenbaCH, neMČiJa, 20.-22.6.2011

Projekt ENEN-III (European Nuclear Education 
Network Training Schemes) je usmerjen 
v usposabljanje inženirjev, ki delujejo na 
področjih načrtovanja in gradnje reaktorjev 3. 
generacije ter razvoja reaktorjev 4. generacije. 
Med ključne cilje projekta sodi tudi razvoj 
akreditacijskih postopkov za formalna 
in delovna usposabljanja ter »izkaznice 
usposabljanj«. »Izkaznica usposabljanj« bi 
lahko bila osnova za medsebojno priznavanje 
usposabljanj, ki jih posameznik opravi pri 
različnih jedrskih deležnikih v različnih 
evropskih državah.

vir: http://www2.ijs.si/~r4www/news.html 

KONFERENCA 
PRESSURE VESSELS 
AND PIPING 2011 
baltiMOre 
zDa; 18.-21.7.2011

Redno letno konferenco organizira sekcija 
za tlačne posode in cevovode (PVP) pri 
ameriškem združenju strojnih inženirjev 
(ASME). Predstavitve na konferenci so 
dober pregled razvojnih dosežkov in 
praktičnih izkušenj na področju tlačnih 
posod in cevovodov v vseh industrijskih 
vejah. Jedrska energija ima pri tem 
zaradi varnostnih zahtev in podaljševanja 
obratovalnih dovoljenje po vsem svetu 
zelo pomembno mesto.

Na konferenci sta prof. dr. Leon Cizelj 
in dr. Igor Simonovski predstavila 
referat »Modeling Grain Boundary 
Damage Evolution In As-Measured 
3D Microstructure«. Poleg tega se je 
Cizelj udeležil zasedanj strokovnih 
odborov ASME PVP in sicer »Design & 
Analysis«, »Materials & Fabrication« 
ter kot podpredsednik tudi »ASME 
NED - Systems, Structures, Components, 
and Design and Analysis Technical 
Committee«.
vir: http://www2.ijs.si/~r4www/news.html 

MINISTRSKA 
KONFERENCA IAEA 
O FUKUŠIMI 
DunaJ, 20.-23.6.2011

Kot član slovenske delegacije, ki jo je 
vodil direktor URSJV dr. Andrej Stritar, 
sestavljali pa še ga. Barabara Žvokelj 
(stalno predstavništvo RS pri IAEA), mag. 
Aleš Janežič in g. Siniša Cimeša (URSJV) 
in dr. Luka Štrubelj (Gen Energija), se je 
prof. dr. Leon Cizelj udeležil ministrske 
konference IAEA o Fukušimi.

Cizelj je sodeloval v delovnih sekcijah, 
kjer so se posvetili preliminarni oceni 
nesreče v Fukušimi, pripravljenosti in 
odzivu v primeru jedrskih nesreč in 
naukom po nesreči v Fukušimi. Rdeča nit 
predstavitev in razprav je bila v iskanju 
možnosti za krepitev mednarodnega 
sodelovanja in še posebej vloge IAEA 
pri zagotavljanju jedrske varnosti in 
ukrepanju ob jedrskih nesrečah.

Predstavitve ekspertov, izjave držav članic 
in zaključki koference so na voljo na 
spletu na naslovu http://www-pub.iaea.
org/MTCD/Meetings/Announcements.
asp?ConfID=42466.

vir: http://www2.ijs.si/~r4www/news.html 


