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UVODNIK

Pred vami je poletna številka informativno 
strokovne publikacije Jedrce.

Z novo preobleko, ki jo je prvič nosila 
marčevska številka, smo glede na odzive 
marsikoga prijetno presenetili. A ker 
učinek zunanjosti prav gotovo ne bo 
zalegel za dolgo, smo se odločili popestriti 
tudi vsebino. Vsebina naj bi se poleg 
informiranja članov o dejavnostih društva 
razširila tudi na pomembnejše informacije 
o delu in projektih organizacij, ki jih 
društvo predstavlja. Okolje, v katerem 
delujejo naše organizacije je polno 
izzivov. Ne samo naloge, zaradi katerih 
so bile organizacije ustanovljene, ampak 
tudi izzivi, pred katere nas postavljajo 
odjemalci, dobavitelji, naravovarstveniki, 
zakonodaja, interesne skupine,… Vse to 
nas člane zanima in bi želeli biti o tem 
obveščeni.

Strani Jedrca so doslej v glavnini 
zapolnjevali prispevki, pripravljeni s strani 
članov društva. Ta številka Jedrca pa že 
odraža večje sodelovanje organizacij in 
želena sprememba po širitvi vsebine, 
katero sem omenjala zgoraj, je že očitna. 
Tako lahko poleg informacij o dejavnostih 
društva, ki jih navajamo v prvem 
delu Jedrca, v drugem delu preberete 
pomembnejše novice, ki smo jih pripravili 
predstavniki IJS, URSJV, ARAO, Pisarne 
evropske poslanke dr. Romane Jordan 
Cizelj in drugi.

V prihodnje si želimo še več prispevkov 
za osrednji del Jedrca, kamor uvrščamo 
avtorske prispevke, ki imajo v sebi tudi 
neko kritično »AKTUALNO« sporočilo 
ter strokovno znanstvene prispevke iz 
jedrskega področja.

Z zanimanjem pričakujemo vaše odzive in 
vam želimo prijetne počitnice.
 
Simona Sučić, urednica
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Seja UpraVNega 
ODbOra DjS  

Seja Upravnega odbpra (UO) DJS je 
potekala 21. aprila 2008, na Reaktorskem 
centru IJS. Na začetku seje je prof. 
Ravnik prisotne seznanil s pobudo glede 
pregleda predpisov na področju graditve 
jedrskih in sevalnih objektov. Strokovna 
javnost ugotavlja, da je treba predlagana 
predpisa, pravilnika JV9 in JV15 pregledati 
skupaj z ostalimi predpisi, ki kakorkoli 
zadevajo področje, in ju ustrezno popraviti 
oziroma dopolniti. Podan je bil predlog, 
da UO DJS določi strokovno komisijo za 
pregled omenjenih predpisov. Naloga 
komisije bo organizacija dela, delovnih 
sestankov, po potrebi okroglih miz v zvezi 
z obravnavano problematiko. Sredstva za 
delovanje komisije bi se pridobila izven 
planiranih sredstev DJS.

Sledil je pregled dejavnosti DJS in sekcij v 
času od zadnje redne seje UO, ki je bila v 
mesecu novembru. 

Predsednik nadzornega odbora (NO)
društva, mag. Levstek je poročal o 
pregledu poročila o finančnem poslovanju 
DJS v letu 2007. NO na pregledano 
gradivo ni imel pripomb in je predlagal, 
da se zaključni račun DJS za leto 2007 
sprejme. Predsednik DJS je prisotnim 
predstavil osnutek vsebinskega načrta 
dejavnosti in predlog finančnega plana 
DJS za leto 2008. UO DJS je potrdil 
program dela za leto 2008, ki ga je podal 
predsednik. 

Predstavnica organizacijskega odbora 
konference NENE 2008, ga. Lenošek je 
podala poročilo o pripravah na konferenco. 
Konferenca ima svojo spletno stran, in 
pozitiven odgovor enajstih sponzorjev, 
tako da so načrtovani dohodki že 
doseženi. Sodelovanje na konferenci 
so potrdili štirje vabljeni predavatelji. 
Organizacijski odbor zbira povzetke, 
20.6.2008 pa je načrtovan sestanek 
programskega odbora. 

V nadaljevanju je g. Janko Cerjak 
predlagal možnost sponzoriranja DJS v 
obliki kolektivnega članstva NEK. Člani 
UO so pobudo pozdravili, vendar je bil 
izražen pomislek glede načina finančne 
podpore. Društvo namreč predstavlja 

strokovno javnost, možnost kolektivnega 
članstva pa bi lahko posegla v strokovno 
neodvisnost društva. Podan je bil predlog, 
da Statutarna komisija prouči možnost 
korporativnega članstva podjetij v DJS 
oziroma, da se najde tudi kakšen drug 
način podpore društvu, ki formalno ne bi 
posegal v neodvisnost društva. 

Glede redne letne skupščine, je Upravni 
odbor sklenil, da bo skupščina DJS prvi 
teden v mesecu maju. Upravni odbor je 
razpravljal tudi o delu stalnih komisij, 
ki jim je letos potekel mandat. Člani 
UO so sklenili, da se stalni komisiji DJS, 
Komisija za izobraževanje in Komisija 
za zakonodajo in predpise razpustita, za 
mandatno dobo štirih let pa se ponovno 
imenuje Statutarna komisija DJS. 

Morebitne ostale komisije bodo imele 
status začasnih komisij in jih v prihodnje 
lahko po potrebi ustanovi Upravni odbor.
Člani UO so pregledali pristopne izjave 
sedmih kandidatov, ki so jih tudi potrdili. 
Novi člani DJS so tako postali: Ivan Šmon, 
Duško Kančev, Mateja Klinar, Aleš Buršič, 
Boštjan Zafošnik, Jernej Kovačič in Andrej 
Kavčič.  DJS tako sedaj šteje 282 članov.

Ob koncu sestanka smo prisotni 
namenili nekaj pozornosti tudi Strateški 
tehnološki platformi za trajnostno jedrsko 
energijo. Podan je bil predlog, da se v 
letu 2008 Strateški tehnološki platformi 
za trajnostno jedrsko energijo nameni 
dogodek v organizaciji DJS in predstavi 
možnosti za ustanovitev slovenske 
platforme.

Mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka DJS
Dr. Boštjan Končar, predsednik DJS

reDNa letNa 
SKUpščINa DjS

Redna letna skupščina društva jedrskih 
strokovnjakov 
Slovenije je 
bila 8.5.2008 v 
Izobraževalnem centru 
za jedrsko tehnologijo 
na Reaktorskem 
centru v Podgorici. 
Skupščine se je 
udeležilo 50 članov 
društva. Skupščino je 

vodil delovni predsednik g. Janko Cerjak 
(NEK). Po izvolitvi delovnega predsedstva 
skupščine je predsednik društva, dr. 
Boštjan Končar,  poročal o dejavnostih 
društva v letu 2007, predsednika sekcij dr. 
Marko Giacomelli in mag. Nadja Železnik 
pa o delu Mreže mlade generacije (MMG) 
in Alfa sekcije.

Letošnja skupščina je bila volilna. Volili 
smo tri člane Upravnega odbora in dva 
člana Nadzornega odbora DJS. Novi člani 
Upravnega odbora: dr. Robert Bergant 
(GEN energija), mag. Aleš Janežič (URSJV) 
in Igor Fifnja (NEK) so se pridružili prof. 
dr. Leonu Cizlju (IJS R-4), mag. Tei Bilić 
Zabric (IN- KO), Janku Cerjaku (NEK) in dr. 
Boštjanu Končarju (IJS R-4). Nova člana 
Nadzornega odbora: mag. Nadja Železnik 
(ARAO) in dr. Tomaž Žagar (GEN energija) 
pa sta se pridružila prof. dr. Stojanu 
Petelinu (FPP ULj) in mag. Ljubu Fabjanu 
(IJS R-4).

Trem stalnim komisijam društva je 
potekla mandatna doba. Na skupščini 
smo na novo imenovali in za dobo štirih 
let potrdili statutarno komisiji v sestavi: 
Ivan Lubšina (NEK), Andrej Prošek (IJS), 
Andreja Peršič (URSJV), Bojan Hertl 
(ARAO) in Milena Černilogar Radež (MG). 

Predsednik je predstavil finančno poročilo 
za leto 2007 in povzel, da je društvo 
zaključilo minulo leto s »presežkom 
prihodkov nad odhodki«, kar je rezultat 
izjemno uspešne konference NENE 2007. 
Na skupščini so člani potrdili tudi 
vsebinski in finančni načrt DJS za leto 
2008. Projekti, ki jih v letu 2008 organizira 
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DJS: redna letna konferenca Nuclear 
Energy for New Europe, Portorož 2008, 
sodelovanje na sejmu zaposlitvenih 
priložnosti, urejanje in nadgradnja 
spletne strani DJS (informacijska baza 
društva), obveščanje članov preko glasila 
Jedrce. Glasilo je v letu 2008 oblikovno 
in vsebinsko prenovljeno in bo izhajalo 
četrtletno. Nova urednica Jedrca je Simona 
Sučić. Nadaljevalo se bo uredniško delo 
na Pojmovniku. Društvo je skupaj s 
katedro za Jedrsko tehniko Fakultete za 
matematiko in fiziko (Ulj) konec februarja 
razpisalo natečaj Mladih energetikov, ki 
je namenjen študentom višjih letnikov 
naravoslovnih in tehniških fakultet. Poleg 
Jedrca, bomo objavljali prispevke tudi 
v tujih in domačih revijah. Člani DJS 
se bomo udeleževali domačih ali tujih 
konferenc ter razprav in dogodkov, kjer 
bo obravnavana energetska in okoljska 
problematika. V okviru društva so že 
bila in bodo v tem letu organizirana 
številna strokovna predavanja, okrogle 
mize in seminarji (sledijo javne razprave 
Izobraževanje in kadri na področju jedrske 
tehnologije in znanosti, Tehnološke 
platforme na področju energije v Sloveniji, 
dvoje predavanj za splošno javnost v 
organizaciji sekcije ALFA). MMG bo tudi 
letos organizator strokovne ekskurzije. 
Tokrat se bomo predvidoma v mesecu 
oktobru podali v Đerdap in Romunijo. 
Načrtujemo še organizacijo športnih iger 
in piknika DJS.

V Sloveniji DJS sodeluje z združenjem 
Slovenski jedrski forum (SJF), s Slovensko 
inženirsko zvezo (SIZ), s Slovenskim 
nacionalnim komitejem FEANI, 
Zvezo slovenskih fizičark, Društvom 
matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije (DMFA) in drugimi sorodnimi 
združenji. Na mednarodnem področju 
poleg ENS sodelujemo še s številnimi 
drugimi jedrskimi društvi po svetu (ANS, 
HND, CNS, Win Global,...).

Mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka DJS

Umrl je člaN DjS 
DUšaN HOrVat
(1930-2008)
Dušan Horvat je bil rojen v Mariboru, kjer 
je preživel tudi zelo težko obdobje druge 
svetovne vojne. Diplomiral je leta 1957 

na Odseku za gradbeništvo Oddelka za 
gradbeništvo in geodezijo Tehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. Po študiju se je usmeril 
na področje industrijske radiografije in se 
izpopolnjeval v Veliki Britaniji. Po kratki 
zaposlitvi pri Konstruktorju v Mariboru se 
je leta 1958 zaposlil v Inštitutu za metalne 
konstrukcije (IMK).

V povezavi z delom g. Horvata v času 
zaposlitve na IMK je mogoče v povzeti obliki 
zapisati, da je bilo njegovo delo v začetnih 
letih osredotočeno na neporušne preiskave 
(NDT), pri čemer je potrebno izpostaviti, da je 
bil poleg strokovnega dela na področju NDT 
aktiven tudi na področju prenosa znanja na 
sodelavce IMK in na strokovnjake v industrijski 
praksi. 

Glede izvajanja neporušnih preiskav v praksi 
sodi med pomembnejša dela kontrola izdelave 
aluminijske posode za nuklearni reaktor 
TRIGA Mark II v Podgorici. IMK je bila zaupana 
celotna kontrola reaktorske posode po 
ameriških specifikacijah.

V povezavi s prenosom znanja je mogoče 
izpostaviti, da je g. Horvat v okviru IMK in 
skupaj s sodelavci v letih 1975, 1977 in 1980 
vodil tečaje in izpite po postopku SNT-TC-1A, v 
skladu z ameriškimi predpisi za tlačne posode 
in parne kotle – ASME B in P Code, Sekcija V. 
Tečaji in izpiti so bili organizirani za izvajalce 
preiskav brez porušitve za osebje izvajalcev del 
pri graditvi NEK (Hidromontaža, Gađevinski 
institut in ATM Zagreb).

Poleg strokovnega in pedagoškega dela pa je 
g. Horvat veliko delal tudi na raziskovalnem 
področju ter bil v obdobju dela na IMK nosilec 
večjega števila znanstveno raziskovalnih 
projektov. G. Horvat je bil tudi vodja 
Raziskovalnega oddelka in sicer v dveh 
zaporednih mandatnih obdobjih: od leta 1976 
do leta 1984. 

Glede strokovnega dela g. Horvata pa je 
zagotovo najpomembnejše delo v povezavi 
z zagotavljanjem kakovosti NEK in to vse od 
pionirskih začetkov v času načrtovanja in nato 
v času gradnje kot tudi v času zagona in nato 
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International Conference

Nuclear Energy for New Europe 2008
Portorož / Slovenia / September 8 - 11

port2008@gen-energija.si
www.nss.si/port2008

tel +386 7 490 11 17, fax +386 7 490 11 18
PORT 2008, Nuclear Society of Slovenia, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Mednarodna konferenca »Nuclear Energy for New Europe 2008«, ki bo letos potekala 
v Portorožu od 8. do 11. Septembra 2008, je tradicionalni in osrednji dogodek, ki 
ga vsako leto organizira Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije in je namenjena 
strokovnjakom s področja jedrskih raziskav, izobraževalnih ustanov, jedrskih objektov 
in upravnih organov.

NENE 2008 - Pomembni datumi: 
 Izbor povzetkov: 30.6.2008, 
 Rok za oddajo člankov: 30.8.2008, 
 Znani rezultati pregledovalcev: 30.9.2008,
 Izdelana končna oblika člankov: 15.10.2008.

Podrobnejše informacije o programu, družabnih dogodkih in ostalem v zvezi s 
konferenco NENE 2008, si lahko ogledate na spletnih straneh društva: 

http://www.djs.si/port2008/

Na spletnih straneh je tudi pripravljena predloga za članke, ter obrazci za registracijo 
in rezervacijo hotela.

 Prijavite se čimprej in v čim večjem številu!
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še v času obratovanja NEK. V povezavi z NEK 
je nedvomno g. Horvat prispeval pomemben 
delež k temu, da se danes lahko govori o NEK 
kot o zgodbi o uspehu. 

V začetku leta 1989 se je g. Horvat zaposlil na 
Republiški upravi za jedrsko varnost (RUJV) in 
okrepil takrat hitro razvijajočo se Upravo, ko je 
zelo potrebovala izkušene strokovnjake in g. 
Horvat je strokovno ojačal Upravo predvsem 
na področjih materialov in zagotovitve 
kakovosti. Ti dve področji sta bili zelo 
pomembni za upravno urejanje obratovanja 
jedrske elektrarne in jedrsko varnost. Dve 
leti, ki jih je preživel na Upravi je zaznamoval 
s svojim delom in prenesel veliko svojega 
znanja na mlajše sodelavce. Po upokojitvi se 
ni umaknil, z Upravo je še vedno sodeloval 
in svetoval na velikih projektih, ki so takrat 
potekali. Naj omenim predvsem zamenjavo 
uparjalnikov v jedrski elektrarni. Kljub bolezni 
stiki z Upravo niso prenehali. Vedno smo bili 
veseli, ko smo zvedeli, da se dobro počuti ali 
ko je prišel na novoletno zabavo ali poletni 
piknik. Nazadnje smo se srečali na proslavi 
dvajsete obletnice Uprave pred nekaj meseci, 
ko še nihče ni pričakoval take slabe vesti.

Gospoda Horvata je zaznamovalo njegovo 
delo, prijateljstvo in vedrina, ki še ostaja v 
Upravi. 

Vedno se ga bomo radi spominjali.

Mag. Marjan Levstek, URSJV

jeDrSKa eNergIja 
IN KlImatSKe 
Spremembe

predavanje predstavnikov 
djs v hiši eu v okviru dnevov 
energetskih in klimatskih 
sprememb

V mesecu energetskih in klimatskih sprememb 
so v hiši EU na Bregu 14 v Ljubljani potekale 
razne aktivnosti v povezavi s klimatskimi 
spremembami. 

V okviru tega je v sredo 12. marca ob 16. 
uri DJS pripravilo predavanje z naslovom 
Jedrska energija in klimatske spremembe. 
Člani društva Radko Istenič, Petra Rogan in 
Luka Snoj, smo predstavili način delovanja 
jedrske elektrarne, gorivni ciklus in vplive na 
izpuste CO

2
, ekonomičnost jedrske energije 

in varnost njene dobave ter sinergije jedrske 
energije (komplementarnost z obnovljivimi 
viri, tehnologija vodika, itd.). Udeležba na 
predavanju je bila bolj skromna, le osem 
poslušalcev, a je bila večina poslušalcev 
novinarjev. Zato izjave s predavanja v medijih 
odmevajo še danes. Že dan po predavanju 
so na spletni strani »www.energetika.
net« objavili članek z naslovom Prispevek 
jedrske energije k boju proti podnebnim 
spremembam, v katerem so nas citirali. 

V torek, 18.3.2008 je Radko Istenič nastopil 
kot gost v oddaji »Glasovi svetov« na 
programu Ars, kjer je na prijeten in zelo 
razumljiv način govoril o energetskih izzivih in 
jedrski energiji. 

V ponedeljek, 19.5.2005 pa je v Dnevniku izšel 
članek z naslovom »Jedrske elektrarne niso 
rešitev«, v katerem so med drugim tudi citirali 
naše izjave s predavanja. Sicer pa so prosojnice 
s predavanja dostopne na društveni spletni 
strani.
Luka Snoj, Odsek za reaktorsko fiziko, IJS

jeDrSKa VS. 
VetrNa 
eNergIja

predstavniki 
mmg smo si na 
team-buildingu 
v izoli prizorišče 
djs konference 
ogledali kar z 
morja

Da bi se na lastne oči prepričali, kako je z 
vetrno energijo, smo se v MMG odločili, da se 
odpravimo na jadranje. Tako se nas je trinajst 
članov zbralo pred marino Izola, kjer smo se 
vkrcali na jadrnice tipa J24 in odrinili na morje. 
Večina nas je bila prvič na jadrnici, tako da je 
sledila kratka predstavitev osnovnih jadralnih 
veščin, nato pa smo odpluli proti Piranu. Prvi 
dve posadki je premamila Piranska kuhinja, 
tako da je bil tu prvi postanek, tretja pa se je 
na pobudo Luke Snoja odpravila na odprto, 
kjer se pihal rahlo močnejši Jugo. Navdušenje 
ni ponehalo niti, ko so valovi poškropili 
posadko, tik za petami pa nam je sledila orka 
(res, da tista za napihnit :)

Obrnili smo šele, ko smo prispeli do državne 
meje in pot nadaljevali nazaj proti Portorožu, 

kjer smo si z morja ogledali prizorišče letošnje 
Konference o jedrski energiji. Medtem sta 
se ostali dve posadki okrepčali in vrnili na 
vodo, nakar je sledilo prakticiranje osnovnih 
manevrov v Strunjanskem zalivu. Za krmilo 

so poprijeli vsi člani posadke, podpredsednici 
MMG Meliti pa uspelo barko nagniti čez kot 
45° (glej sliko spodaj), kar je svojevrstna 
umetnost v šibkem vetru. Največ pove ne 
ravno evforični nasmeh Petre Rogan, ki je 
do danes (upam) že prišla k sebi. Nato smo 
oboroženi s praktičnim znanjem za kratek čas 
dvignili špinaker in odjadrali proti matični 
Izoli. 

V pristan smo se vrnili med 4. in 6. uro 
popoldne, vsi živi in zdravi, kjer smo 
pokramljali o omenjenih doživetjih. Če 
zaključimo v v duhu naslova, celotna zbrana 
vetrna energija, ki je poganjala naša tri plovila 
tekom dneva, ne predstavlja niti procent 
energije skladiščene v eni sami gorivni 
tabletki. Vetrno energijo sicer smo občutili, a 
je bila povprečna moč le okoli slabega kW-a, 
tako da je primerna le za »mikro« porabnike.  

Za konec pa še uganka: 
Jadrnica pluje po široki reki iz mesta A v B, tok 
reke pa znaša 10 vozlov v isti smeri. Prvi dan 
piha veter iz A v B s hitrostjo 10 vozlov, drugi 
dan pa nič ne piha. Kdaj dospe jadrnica prej do 
cilja? 

Andrej Kavčič, ICJT, IJS

Foto: : Luka Snoj

Foto: janez GaLe



Kam SO VSI jeDrSKI 
StrOKOVNjaKI šlI?

Naj pričujoči zapis služi predvsem kot moje 
osebno razmišljanje, ki je posledica »notranjih 
informacij« v okvirih jedrskega bazena, 
predvsem iz organizacij, od koder prihajajo 
člani Mreže mlade generacije. Seveda 
dopuščam možnost, da sem marsikatere 
zgodbe spustil, ker njihovih akterjev ne 
poznam. Temu primerno zaradi majhne 
statistike tudi ne garantiram za signifikantnost 
izsledkov, saj je lahko vse skupaj le eno veliko 
naključje. Ali pač ne?!

Govorim namreč o begu možganov v jedrski 
stroki. Že nekaj časa aktivneje spremljam 
kolege in opažam, da se vsako leto zgodi več 
prestopnih rokov. Resda kolegi ne odhajajo v 
tujino, lahko pa njihove prestope razdelim v 
dve skupini, prestope znotraj jedrskega bazena 
in odhode iz jedrske stroke. Prvi primer niti 
ni tako kritičen, saj znanje ostane v stroki, 
ampak to je žal slaba tolažba za direktorja 
tiste organizacije, ki izgubi sodelavca. Žal 
pa v slednjem primeru pridobljeno znanje o 
jedrski energiji in tehniki postane obsoletno. 
Večina organizacij s področja jedrske energije 
in tehnologije se že ukvarja s pomanjkanjem 
kadrov, od industrije, raziskovalnih organizacij 
do upravnih organov.

Da podkrepim moje izjave, naj navedem nekaj 
izmed prestopov z izgubo za jedrsko stroko 
(ob tem naj mi dotični akterji za to omembo 
oprostijo): Marko z IJS prestopi v Rotomatiko, 
Miha z URSJV v Geoplin, Mirjana z URSJV v 
Litostroj, Dušan z ARAO na ZAG, Uroš z ARAO 
na OI in Janez z IJS v Litostroj. Med prestopi 
znotraj lige pa: Tomaž z IJS na GEN, Robert z 
URSJV na GEN, Mitja z URSJV na IJS in Marko z 
URSJV na ZVD. Hiter pogled poda dokaj burno 
sliko, kjer se v osebne razloge za prestope 
nimam namena spuščati. Vseeno sem mnenja, 
da s tako fluktuacijo nekaj ne drži najbolj. Spet 
drugi bi lahko bili mnenja, da je v novih časih 
za mlade precej bolj naravno menjavati službe 
pogosteje, ker so itak bolj navajeni mobilnosti 
v življenju sicer. Vseeno je največja težava 
ravno motivacija mladih kolegov, da ostanejo, 
in je ena izmed skrivnostnejših stvari, kjer se 
njene realizacije različne organizacije lotevajo 
na različne načine, bolj ali manj uspešno.

Kako bi torej našli rešitev? Za vsakega 
najbrž nekaj drugega, bodisi je to denar in 
svinjska mastna plača, akademska svoboda, 

zagarantirana služba, službena potovanja, 
aplikativno udejstvovanje bodisi je enostavno 
potrebno jedrskemu področju vrniti status, 
da postane »in«. V slednjem primeru se bo 
pač potrebno izmisliti nano-biotehnološke-
kvantne-jedrske reaktorje, ki z veseljem 
uporabljajo nano cevke, DNK verige, kvantne 
pike in premice ter zraven odkrijejo še kakšen 
neodkriti delec, ki zapolni vse vrzeli v vesolju. 

Dvoma, da bodo kadri v prihodnosti izjemnega 
pomena, ni. Vsem je bolj ali manj že skoraj 
jasno, da se bo za trajnostno zagotavljanje 
nemotene oskrbe električne energije težko 
izogniti uporabi jedrske energije. Tako so 
aktivnosti v smeri izgradnje druge slovenske 
nuklearke vse bolj intenzivne, ob tem pa 
nas bo doletela še menjava generacije 
strokovnjakov obstoječe. Če k temu dodamo 
še skorajšnji začetek izgradnje odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, stvari 
skoraj postanejo kritične. Zato se vse hitreje 
premikamo k stanju, ko bomo nedvomno 
potrebovali ustrezno izobražene kadre. To 
je hkrati tudi ena od točk Konvencije MAAE 
o jedrski varnosti in pomemben element 
zagotavljanja jedrske varnosti v Sloveniji.

Da le ni vse tako črnogledo, lahko opazimo 
velik napredek predvsem v ustanovitvi nove 
fakultete za energetiko v Krškem in Velenju, 
ki bo izobraževala nove jedrske kadre, po 
meni znanih podatkih pa je na voljo tudi 
večje število štipendij. Vsekakor pohvalno, 
upam pa tudi, da bo pričujoči sestavek sprožil 
razmišljanja ali celo debate o tem, kakšne 
so potrebe po kadrih in njihova predvidena 
rast, kakšne profile potrebujemo, kakšna je 
današnja razpoložljivost kadrov, kakšna je 
strategija s strani države, kakšni izzivi nas 
čakajo, kako sploh povečati interes za študij 
takih smeri... DJS ima v načrtu na to temo za 
začetek organizirati okroglo mizo, ki se ima 
zgoditi v kratkem.

O stanju na področju jedrskih kadrov zapisal - 
dr. Marko Giacomelli (tudi eden izmed zgoraj 
omenjenih konvertitov). 

»Za pojasnitev še imena ekip: ARAO (Agencija 
za radioaktivne odpadke), GEN (Gen energija), 
IJS (Institut »Jožef Stefan«), OI (Onkološki 
inštitut), URSJV (Uprava RS za jedrsko varnost), 
ZAG (Zavod za gradbeništvo), ZVD (Zavod za 
varstvo pri delu)«.

Dr. Marko Giacomelli, predsednik MMG

16.  meDNarODNa 
KONfereNca O 
jeDrSKI teHNIKI

Med 11. in 15.5. je v Orlandu v ZDA potekala 
sedaj že tradicionalna konferenca o jedrski 
tehniki ICONE-16. ICONE (16th International 
Conference on Nuclear Engineering) vsako 
leto soorganizirata ameriško (ASME) in 
japonsko (JSME) združenje strojnih inženirjev 
v sodelovanju s kitajskim združenjem jedrskih 
strokovnjakov (CNS) in z jasno podporo 
evropske jedrske stroke. Pri urejanju programa 
konference sva sodelovala tudi dva Slovenca: 
dr. Ivo Kljenak in avtor prispevka.

733 udeležencev iz obeh Amerik, Evrope, 
Azije in Afrike je imelo priložnost spremljati 
620 predstavitev, 54 okroglih miz in kar 
4 spremljajoče seminarje, namenjene 
predvsem strokovnjakom, ki šele začenjajo 
kariero na jedrskem področju (program lahko 
najdete na http://www.asmeconferences.
org/ICONE16/, zbornik na zgoščeniki pa pri 
avtorju tega prispevka). Konferenco odlikuje 
razmeroma dobro ravnotežje med prispevki 
iz raziskovalnih, industrijskih, upravnih in 
tudi političnih okolij. Še posebej okrogle mize 
so posvečene globalnim izzivom jedrske 
energije. Izmed letošnjih poudarkov bom 
prav na kratko poudaril le dva, ki sta po moji 
presoji za nadaljnji razvoj jedrske energetike 
ključna: kadrovske izzive in javnomnenjsko 
sprejemljivost jedrske energije. 

Vsi se strinjamo, da so ravno visoko izobraženi 
in visoko motivirani kadri tisti, ki lahko 
zagotovijo tako varno obratovanje današnjih 
elektrarn kot tudi gradnjo in razvoj novih. 
Po ocenah NRC bo samo v ZDA v naslednjih 
5-10 letih za varno obratovanje obstoječih 
reaktorjev potrebno zagotoviti 90.000 novih 
delavcev. Komisar NRC Peter Lyons je situacijo 
učinkovito strnil v en sam stavek »The human 
capital challenge that confronts the nuclear 
industry, academia, and the NRC is immense«. 
Dodajmo le še podatek, da vse univerze v ZDA 
skupaj izobrazijo približno 65.000 inženirjev 
(vseh inženirskih ved), 30.000 magistrov in 
6.000 doktorjev znanosti letno.

Najbolj zanimiv utrinek iz okroglih miz na 
temo javnomnenjske sprejemljivosti jedrske 
energije pa so bili odgovori Evropejcev 
na vprašanje Eurobarometra (http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/

05aktualno



ebs_271_en.pdf ) »Komu najbolj zaupate 
glede informacij o jedrski varnosti?«. Največ 
ljudi zaupa znanstvenikom (EU27: 48%, SLO: 
45%), sledijo pa nevladne organizacije (EU27: 
30%, SLO: 30%), nacionalne uprave za jedrsko 
varnost (EU27: 28%, SLO: 27%), novinarji 
(EU27: 26%, SLO: 29%), mednarodne 
organizacije (EU27: 26%, SLO: 27%), pa 
še podjetja, ki upravljajo jedrske elektrarne 
(EU27:11% , SLO: 22%) in družina in prijatelji 
(EU27: 9%, SLO: 12%). Vsekakor gre za 
informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala 
tudi na slovenska investicijska prizadevanja na 
jedrskem področju.

Naslednja ICONE bo v Evropi in sicer med 12. 
in 16.7.2009 v Bruslju.
Prof. dr. Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko 
tehniko, IJS

jeDrSKe NOVIce

StalIšče O jeDrSKI 
OpcIjI V razVOjU 
eNergetIKe

Evropsko fizikalno združenje (European 
Physical Socitety - EPS) je konec prejšnjega 
leta pripravilo in predstavilo uradno stališče 
združenja o jedrski opciji pri razvoju energetike 
v Evropi in svetu. EPS je neodvisno neprofitno 
združenje katerega namen je promocija fizike 
in fizikov v Evropi, zastopa pa več kot 100.000 
članov iz 40 nacionalnih društev in različnih 
raziskovalnih in akademskih institucij v Evropi. 

Namen združenja je bil podati uravnoteženo 
predstavitev argumentov za in proti jedrski 
energiji ter informirati nosilce odločanja, 
kot tudi splošno javnost s predstavitvijo 
preverljivih dejstev. Povod za pripravo 
uradnega stališča je bila ugotovitev, da mnoge 
evropske države ne upoštevajo jedrske opcije v 
svojih dolgoročnih načrtih razvoja energetike, 
kljub neizbežni potrebi po trajnostnih 
energetskih virih v kar nas silijo podnebne 
spremembe ter naraščajoče potrebe po 
energiji zaradi rasti svetovnega prebivalstva, 
pospešenega ekonomskega razvoja azijskih in 
latinskoameriških držav in prizadevanja držav 
v razvoju za primeren življenjski standard. 
V tem kontekstu naj bi stališče prispevalo 
demokratični razpravi, ki upošteva znanstvena 
in tehnična stališča, kot tudi dejanske skrbi 
prebivalcev.

Stališče združenja je, da lahko jedrska energija 
pomembno prispeva skupini energetskih 

virov, ki povzročajo majhne izpuste 
ogljikovega dioksida. Če želimo zadostiti 
rastočim potrebam po elektriki in se izogniti 
potencialno katastrofalnim podnebnim 
spremembam, potem izbira ne more biti 
jedrska energija ali obnovljivi viri, pač pa 
jedrska energija in obnovljivi viri.

Združenje je zaskrbljeno, ker se zmanjšuje 
število študentov na področju jedrske znanosti. 
Prav tako se zmanjšuje število izobraženih 
in usposobljenih ljudi na omenjenem 
področju. Zato obstaja nedvoumna potreba 
po izobraževanju in ohranjanju jedrskega 
znanja, kot tudi dolgoročnih raziskavah na 
področju jedrske cepitve, ter metod sežiganja, 
transmutacije in odlaganja odpadkov.

Mnenje združenja je, da Evropa mora iti v 
korak z razvojem v načrtovanju reaktorjev, ne 
glede na to, kakšne bodo odločitve o gradnji 
v Evropi. To je bistvenega pomena, če želi 
Evropa biti sposobna slediti programom v 
hitro razvijajočih se državah kot so Kitajska 
ali Indija, ki so odločene graditi jedrske 
elektrarne. Evropa mora prav tako igrati 
aktivno vlogo v Mednarodni agenciji za 
atomsko energijo.

Celotna vsebina publikacije »ENERGY FOR THE FUTURE – 
The Nuclear Option«, v kateri je predstavljeno 
in argumentirano stališče Evropskega fizikalnega 
združenja, je dosegljiva na spletnem naslovu EPS 
(http://www.eps.org/highlights/about-us/position-
papers/).

Mag. Matjaž Koželj, ICJT, IJS

araO NaDaljUje S 
KaraKterIzacIjO 
raDIOaKtIVNIH 
ODpaDKOV V 
SKlaDIščU V brINjU

ARAO je sredi meseca aprila pričela izvajati 
projekt z naslovom »Izboljšanje ravnanja z 
institucionalnimi radioaktivnimi odpadki 
v Sloveniji«, ki je eden izmed projektov, za 
katere je Slovenija pridobila sredstva programa 
Evropske komisije Prehodni viri 2005 
(Transition Facility 2005) za institucionalno 
usposobljenost Slovenije. 

ARAO je za ureditev odpadkov v skladišču v 
Brinju že leta 2002 pridobila sredstva v okviru 
Phare projektov za področje jedrske varnosti. 
Dobro tretjino vseh uskladiščenih odpadkov 
je v okviru Phare projekta skupaj s tujimi 
strokovnjaki karakterizirala oz. uredila konec 

leta 2005 in v začetku 2006. Preostali del 
odpadkov, ki tedaj ni bil obdelan, bo uredila v 
okviru novega projekta »Izboljšanje ravnanja 
z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki 
v Sloveniji«. Izvaja ga skupaj z belgijskim 
izvajalcem LENIKO in njegovimi partnerji: 
Institutom »Jožef Stefan« iz Slovenije ter IRE in 
Tecnubel iz Belgije.

V drugi fazi karakterizacije bo obdelanih 
125 sodov, 313 zaprtih virov in 188 
paketov posebnih odpadkov. Karakterizacija 
uskladiščenih odpadkov poleg podrobnega 
pregleda odpadkov obsega še njihovo 
ločevanje na radioaktivne in neradioaktivne 
dele, stisljive in nestisljive, gorljive in 
negorljive odpadke ter prepakiranje 
radioaktivnih odpadkov v nove pakirne 
enote, ki ustrezajo zakonskim zahtevam in so 
primerne za varno skladiščenje.

Z izvedenim projektom se bo v skladišču 
zmanjšalo število pakirnih enot in posledično 
prostornina radioaktivnih odpadkov. 
Racionalnejša bo tudi razporeditev pakirnih 
enot v skladišču, kar bo izboljšalo radiološke 
razmere v skladišču in s tem tudi delovne 
pogoje za zaposlene. Projekt bo zaključen 
oktobra 2008.

Skupna vrednost projekta znaša 405.000 EUR. 
75 odstotkov bo pridobljenih iz evropskih 
sredstev, preostanek pa bo prispeval državni 
proračun.  

Marija Fabjan, ARAO

IzbOr lOKacIje za 
ODlagalIšče NSraO 

Maja 2008 v postopku za izbor lokacije za 
odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov (NSRAO) še vedno sodelujeta občini 
Brežice in Krško. Za krško lokacijo Vrbina 
je bila marca zaključena javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka državnega prostorskega 
načrta (DPN) za varianto z vkopanimi silosi. 
Svet občine Krško bo o predlogu DPN, torej o 
potrditvi lokacije, odločal predvidoma jeseni, 
vlada pa ob koncu leta. 

Šibka točka brežiške lokacije je lega na 
poplavnem in razlivnem območju reke, kar pa 
bi se morda dalo rešiti s tehničnimi rešitvami 
ali s premikom objekta na rob potencialne 
lokacije. 

Poudariti pa je treba, da je pri izboru 
lokacije najtrši oreh zagotovitev družbene 

06 jedrske novice



sprejemljivosti objekta v lokalni javnosti, ne pa 
formalni postopki ali tehnične rešitve.

Irena Dariš, ARAO 

četrtI 
pregleDOValNI 
SeStaNeK 
pOgODbeNIc pO 
KONVeNcIjI O jeDrSKI 
VarNOStI

Od 14.-25. aprila 2008 je na Dunaju na sedežu 
Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(IAEA) potekal četrti pregledovalni sestanek 
držav pogodbenic Konvencije o jedrski 
varnosti (KJV). Sestalo se je 55 pogodbenic od 
enainšestdesetih. Agencija za jedrsko energijo 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj (OECD/NEA) je bila povabljena kot 
opazovalka. 

Pregledovalnemu sestanku je predsedoval 
g. Maurice Magugumela, predsednik 
južnoafriškega jedrskega regulatornega organa 
(National Nuclear Regulator), ki je bil na to 
mesto soglasno izvoljen na organizacijskem 
sestanku septembra 2007. Podpredsednika 
sta bila g. J. Eibenschutz iz Mehike in ga. 
A. McGarry iz Irske, ki je tudi predsedovala 
usklajevalni delovni skupini (Open Ended 
Working Group).

Plenarno otvoritveno zasedanje četrtega 
pregledovalnega sestanka je odprl predsednik 
g. Maurice Magugumela. Vse prisotne je 
pozdravil tudi namestnik generalnega 
direktorja IAEA za področje jedrske varnosti 
g. Tomihiro Taniguchi. Na plenarnem 
otvoritvenem zasedanju je Jukka Laaksonen 
v imenu predsedujočega INSAG (International 
Nuclear Safety Advisory Group) Richarda 
Meserva podal izjavo, ki je vsebovala štiri 
glavne teme: povečano zanimanje za gradnjo 
novih jedrskih elektrarn v svetu, povečanje 
učinkovitosti pregledovalnega mehanizma po 
KJV, izboljšanje sistema beleženja obratovalnih 
izkušenj ter povezavo med jedrsko varnostjo 
in varovanjem. Slovenija je kot predsedujoča 
država EU podala izjavo, ki je pozivala k dvigu 
pomembnosti pregledovalnega procesa, 
njegovi odprtosti ter k širitvi kroga pogodbenic 
KJV.

Na organizacijskem sestanku septembra 2007 
so bili izvoljeni funkcionarji pregledovalnega 
sestanka. V šesti pregledovalni skupini, v kateri 
je bila tudi Slovenija,  je bil za koordinatorja  
izvoljen dr. Tomaž Nemec, URSJV. 

Prvi teden pregledovalnega sestanka je bil 
namenjen predstavitvam posameznih držav 
pogodbenic.  15.4.  je dr. Andrej Stritar, 
direktor URSJV, imel slovensko predstavitev. 
Predstavitev je vsebovala glavne teme iz 
nacionalnega poročila, ki je bilo pripravljeno 
sredi leta 2007 (objavljeno je na spletnih 
straneh Uprave RS za jedrsko varnost), skupaj 
z novostmi od izdaje poročila, odgovore 
na poročevalčevo poročilo s prejšnjega 
pregledovalnega sestanka, pomembne 
dogodke, dobro prakso, načrtovane ukrepe 
za izboljšanje jedrske varnosti in povzetke 
odgovorov na vprašanja, ki jih je Slovenija 
prejela na četrto nacionalno poročilo. Slovenija 
je na svoje nacionalno poročilo prejela 90 
vprašanj, sama pa je zastavila 72 vprašanj 
drugim pogodbenicam. 

Od torka, 22.4., do petka 25.4., je potekalo 
plenarno zasedanje. V prvih dveh dnevih 
plenarnega dela so poročevalci vseh šestih 
skupin predstavili za vsako sodelujočo državo 
glavne povzetke predstavitve, izpolnjevanje 
priporočil iz prejšnjega pregledovalnega 
sestanka, primere dobre prakse ter ukrepe 
za kratkoročno in dolgoročno izboljšanje 
jedrske varnosti. Predstavljena so bila tudi 
priporočila za izboljšanje učinkovitosti 
pregledovalnega procesa, s katerimi se je 
ukvarjala posebna delovna skupina. Delegati 
iz držav pogodbenic so se strinjali, da bo 
naslednji organizacijski sestanek eno leto prej 
kot običajno, kar pomeni jeseni 2009, ko bi 
naj bil tudi izredni sestanek pogodbenic, da 
bi potrdili spremembe pravil in konvencije 
same, ki jih bo predlagala delovna skupina za 
nacionalno poročilo (WPNR – Working Party 
on National Report), ki bo še ustanovljena 
in naj bi končala delo do izrednega sestanka 
(t.j. septembra 2009). V prihodnje naj bi 
imeli funkcionarji pregledovalnega sestanka 
triletni mandat, ki se bo obnovil oziroma 
predal ob organizacijskem sestanku, ko se 
izbirajo funkcionarji. V okviru tega sestanka 
bodo tudi sprejeli teme, ki naj bi jih posebej 
obravnavalo vsako nacionalno poročilo, zato 
bo tudi organizacijski sestanek toliko prej, t.j. 
pred načrtovanim začetkom pisanja poročila. 
Nabor tem bo obsegal teme iz zbirnega 
poročila preteklega pregledovalnega sestanka, 
iz poročila »Issues and Trends of Nuclear 
Safety«, ki ga bo pripravila IAEA in iz poročil 
poročevalcev.  

Tretji dan je bil namenjen usklajevanju 
zbirnega poročila pregledovalnega sestanka, 
katerega osnutek je pripravil predsednik 

pregledovalnega sestanka Maurice 
Magugumela, direktor južnoafriškega 
upravnega organa za jedrsko varnost, skupaj s 
svojimi svetovalci in glavnim odborom, ki ga 
sestavljajo podpredsednika pregledovalnega 
sestanka in vseh šest predsedujočih 
posameznim skupinam. Delegati so največ 
časa porabili o tem, katere glavne teme 
uvrstiti v poročilo. Naj jih nekaj naštejemo: 
neodvisnost upravnega organa, poročanje o 
pomembnih dogodkih, uporaba verjetnostnih 
varnostnih analiz, pridobivanje novega kadra, 
ohranjanje obstoječega znanja, varnostna 
kultura, obdobni varnostni pregled, staranje 
elektrarn in podaljšanje njihove življenjske 
dobe, pomembnost znanja in obstoj 
upravnega organa pred začetkom gradnje 
prve jedrske elektrarne, saj je precej nejedrskih 
držav izrazilo namero, da bodo skušale postati 
država proizvajalka jedrske energije.

To je bil že četrti pregledovalni sestanek 
pogodbenic, ki kaže da se nekatere teme 
ponavljajo, in da je potrebno vnesti določene 
spremembe v proces, da bi dosegli čim večjo 
učinkovitost. Temu bo namenjen izredni 
sestanek pogodbenic, ki bo septembra 
prihodnje leto, in ki bo obravnaval priporočila, 
ki jih bo izdelala delovna skupina za 
nacionalno poročilo WPNR.

(http://www.iaea.org/NewsCenter/
News/2008/nuclsafetytalks.html/)

Mag. Igor Grlicarev, URSJV

reDNI letNI 
KVaDrIlateralNI 
SeStaNeK  

V Pragi je 5.5.2008 potekal redni letni 
kvadrilateralni sestanek Češke, Madžarske, 
Slovaške in Slovenije v zvezi z izmenjavo 
informacij na področju jedrske varnosti, ki se 
ga udeležujejo predstavniki upravnih organov.
 
Vodje delegacij so bili predsedniki oz. direktorji 
upravnih organov, slovensko delegacijo pa 
je vodil dr. Andrej Stritar, direktor URSJV. 
Namen sestanka je nadomestiti vsakoletna 
dvostranska srečanja med prej omenjenimi 
pogodbenicami, ki imajo vsaka z vsako 
sklenjen bilateralni sporazum o izmenjavi 
informacij s področja jedrske varnosti. 

Dnevni red je obsegal najnovejša dogajanja 
na področju jedrske varnosti od zadnjega 
kvadrilateralnega sestanka, ki je bil lani aprila 
v Portorožu, med drugim pa tudi zanimive 
dogodke pri obratovanju jedrskih objektov, 
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Brezplačen izvod

koordinacijo na mednarodnem področju in 
izmenjavo informacij v zvezi z gradnjo novih 
elektrarn oziroma dvigom moči obstoječih 
jedrskih elektrarn v zvezi z izzivi, ki jih ima 
regulator ob takšnih projektih.
vir: www.ursjv.gov.si

Na DUNajU 
tretje zaSeDaNje 
SKUpINe VISOKIH 
preDStaVNIKOV za 
jeDrSKO VarNOSt IN 
raVNaNje z ODpaDKI 

21. aprila 2008 je potekalo na Dunaju tretje 
zasedanje Skupine visokih predstavnikov za 
jedrsko varnost in ravnanje z odpadki (HLG 
– High Level Group on Nuclear Safety and 
Waste Management), ki jo je 17. julija 2007 
ustanovila  Evropska komisija na zahtevo 
Evropskega sveta. 
 
V članstvo HLG so države članice EU imenovale 
po dva vodilna predstavnika upravnih 
organov za jedrsko varnost, ki so nato izmed 
sebe soglasno izbrali predsedujočega za 
obdobje dveh let. Na drugi seji HLG je bil za 
predsedujočega potrjen dr. Andrej Stritar, 
direktor URSJV. Sodelovanje je pomembno, 
saj bo skupina kreirala evropsko zakonodajo 
in standarde na jedrskem področju , ki bodo 
pomembno vplivali na zakonodaje in jedrske 
programe držav v Evropi.

vir: www.ursjv.gov.si 

SeStaNeK 
eVrOpSKega fOrUma 
za jeDrSKO eNergIjO 

V Pragi je 22. in 23. maja 2008 potekal drugi 
sestanek Evropskega foruma za jedrsko 
energijo (ENEF - European Nuclear Energy 
Forum), ki ga je Evropska komisija ustanovila 
oktobra lani. 

Uvodnega sestanka se je udeležil Jose 
Manuel Baroso, predsednik Evropske komisije, 
predsedniki vlad Češke in Slovaške (državi 
gostiteljici) ter Litve, komisar Evropske 
komisije za energijo Andris Piebalgs, več 
poslancev Evropskega parlamenta, številni 
ministri Češke, Slovaške in drugih držav, ter 
okoli 200 visokih predstavnikov iz večine 
držav EU kot tudi predstavniki nevladnih 
organizacij. Iz Slovenije sta se srečanja 
udeležila dva predstavnika Ministrstva za 
gospodarstvo, direktor URSJV dr. Andrej 
Stritar pa je sodeloval kot predsednik Visoke 

skupine za jedrsko varnost EU (High Level 
Group on Nuclear Safety and Radioactive Waste 
Management). 

ENEF so ustanovili kot telo, kjer se odprto 
razpravlja o vseh vidikih uporabe jedrske 
energije od ekonomičnosti, prek upravnega 
nadzora, vplivov na okolje do komunikacije z 
javnostmi. 

Velika večina govornikov od predsednika 
Barosa naprej je ugotavljala, da je jedrska 
energija del energetskega portfelja Evrope in 
da bo to vsekakor tudi ostala. Razlogi za njeno 
nadaljnjo uporabo so njena ekonomičnost, 
majhen vpliv na okolje in majhna odvisnost 
od zunanjih vplivov kot so razmere na trgu 
surovin. Večina se je strinjala, da je o tej 
energiji treba javno razpravljati in se zato 
delo ENEF mora nadaljevati. Seveda pa so 
predstavniki Zelenih iz Evropskega parlamenta 
in Greenpeace menili drugače. 

Vsaka članica EU ima pravico sama odločati 
o tem ali bo jedrsko energijo uporabljala za 
proizvodnjo električne energije v svoji državi. 
Konkretno delo ENEF se kaže v rezultatih 
njegovih treh delovnih skupin (za priložnosti 
- opportunities, za tveganja – risks, in za 
transparentnost – transparency). Vse tri so 
predstavile svoje delo v minulih mesecih.
vir: www.ursjv.gov.si

 
Iz eVrOpSKega 
parlameNta … 

»Ocena za Slovenijo je, da bi v primeru širitve 
jedrskega programa potrebovali desetkrat 
več izobraženih jedrskih strokovnjakov, kot 
jih trenutno zagotavljajo naše univerze,« je 

izpostavila slovenska poslanka v Evropskem 
parlamentu (EP) dr. Romana Jordan Cizelj 
na mednarodni konferenci o prihodnosti 
jedrske energije European Nuclear Assembly 
(ENA), ki je 15. in 16. aprila 2008 potekala v 
Bruslju. Konferenca vsako leto privabi številne 
nastopajoče in goste na visoki ravni in tudi  
letos je prisotne med drugimi pozdravil 
komisar za energijo Andris Piebalgs. Dr. Jordan 
Cizljeva je kot glavna govornica nastopila v 
sklopu razprav o človeških virih na področju 

jedrske energije. Povedala je, da »jedrska 
energija v zadnjem obdobju doživlja preporod, 
saj ponuja ustrezen odgovor na podnebne 
spremembe in zanesljivo oskrbo z energijo.« 
Po njenem mnenju »največji izziv pri 
spodbujanju rabe jedrske energije predstavlja 
skrb za ustrezne in kakovostne človeške vire. 
Le slednji lahko zagotavljajo odličnost na vseh 
področjih, ki so potrebna za varno izkoriščanje 
jedrske energije v miroljubne namene. 
V ta sklop sodijo tako raziskave kot tudi 
izobraževanje in urjenje. /…/ Zagotavljanje 
ustreznih in zadostnih človeških virov na 
področju jedrske energije je integralna naloga, 
kjer so za uspešne rezultate odgovorni politika, 
industrija, izobraževalne in raziskovalne ter 
ostale inštitucije,« je še povedala dr. Jordan 
Cizljeva, ki je med drugim tudi koordinatorka 
v Začasnem odboru za podnebne spremembe 
(CLIM). Prav s tega področja pa je EP na 
plenarnem zasedanju 21. maja 2008 z 
veliko večino podprl poročilo o znanstvenih 
dejstvih v zvezi s podnebnimi spremembami. 
Na njegovi osnovi bo pripravljeno končno 
priporočilo glede prihodnje celostne politike 
EU o podnebnih spremembah do leta 2020 
in naprej, ki naj bi ga poslanci EP predvidoma 
obravnavali v začetku leta 2009. Ob tem je 
dr. Romana Jordan Cizelj v svojem nastopu 
na plenarnem zasedanju poudarila: »Podatki 
kažejo na spremembe v ekosistemih kot 
posledice antropogenih emisij in na možne 
trende v prihodnosti. Medtem ko so nekateri 
zaskrbljeni in jih uporabljajo kot grožnjo, pa 
moramo vendarle videti tudi dobro plat. Ta 
pa je, da je še možno ukrepati. Toda ukrepati 
moramo resno, hitro ter usklajeno. Najprej 
usklajeno znotraj EU, nato pa tudi v globalnem 
smislu.«
Tanja Ozvatič, Pisarna poslanke EP dr. Romane 
Jordan Cizelj
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