
Vabilo na novinarsko konferenco »Jedrska energija in energetska prihodnost Slovenije«

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije v Portorožu od 14. do 17. septembra 2015 organizira mednarodno 
konferenco Nuclear Energy for New Europe 2015 (Jedrska energija za novo Evropo 2015). Na njej bomo že 
24. leto zapored zbrani vodilni jedrski strokovnjaki iz znanstveno-raziskovalnih ustanov, industrije in upravnih 
organov iz skoraj vseh evropskih držav, ZDA in raznih mednarodnih organizacij. Razpravljali bomo o dosežkih 
jedrske znanosti in raziskav ter o vlogi jedrske energetike pri oblikovanju trajnostne energetske prihodnosti 
Evrope in sveta.

Prihodnost jedrske energije je aktualna tema tudi v slovenskem prostoru, saj strateške usmeritve Energetskega 
koncepta Slovenije predvidevajo opustitev rabe fosilnih goriv in večjo rabo nizkoogljičnih virov energije, med 
njimi tudi dolgoročno rabo jedrske energije. V okviru priprav na mednarodno podnebno srečanje COP 21, ki 
bo decembra letos v Parizu, pa smo jedrske organizacije na globalni ravni v okviru ozaveščevalne kampanje 
Nuclear for Climate (www.nuclearforclimate.org) oblikovale jasno sporočilo o pomenu jedrske energije kot 
tehnološko zrelega nizkoogljičnega vira za zanesljivo oskrbo z električno energijo, ki lahko skupaj z drugimi 
čistimi viri energije pomembno prispeva k uresničitvi globalnih ciljev omejitve podnebnih sprememb.

Vse to so teme, ki bi vam jih kot predstavniki slovenske jedrske stroke želeli podrobneje predstaviti, zato   
Vas vljudno vabimo na 

novinarsko konferenco »Jedrska energija in energetska prihodnost Slovenije«, ki bo

v ponedeljek, 14. septembra 2015, ob 11. uri, 

v prostorih Central Hotela (dvorana Emona I) na Miklošičevi 9 v Ljubljani.

O stanju in perspektivah jedrske znanosti in stroke ter vlogi jedrske energije v današnji in prihodnji energijski 
mešanici bomo spregovorili:

 − prof. dr. Marko Čepin, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije,

 − dr. Igor Jenčič, predsednik programskega odbora mednarodne konference Nuclear Energy for New 
Europe 2015,

 − dr. Romana Jordan, pomočnica direktorja Instituta »Jožef Stefan«, in

 − Stane Rožman, predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško.

Dogodek bo povezovala Melita Lenošek Kavčič. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja, povezana s 
strokovnimi vidiki uporabe jedrske tehnologije. 

Hkrati Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na konferenci Nuclear Energy for New Europe 2015 v 
Portorožu. Odprtje bo v ponedeljek, 14. septembra, ob 16. uri v Grand hotelu Bernardin in neposredno po 
odprtju bo imel dr. Stefan Hirschberg s švicarskega inštituta PSI vabljeno predavanje z naslovom Sustainable 
Electricity: Wishful thinking or near-term reality?, ki je zanimivo tudi za splošno javnost. Okvirni program 
konference je priložen temu vabilu, podrobnejše informacije o dogodku pa najdete na spletnem mestu  
www.nss.si/nene2015.  

Veselimo se srečanja z Vami in Vas prijazno pozdravljamo,
prof. dr. Marko Čepin, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
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