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Vabilo na konferenco Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije 

Priprave na mednarodno konferenco »Nuclear Energy for New Europe 2007«, ki bo letos 
potekala v Portorožu od 10. do 13. septembra, so že v polnem teku. Konferenca je 
tradicionalni in osrednji dogodek, ki ga vsako leto organizira Društvo jedrskih strokovnjakov 
in je namenjena strokovnjakom s področja jedrskih raziskav, izobraževalnih ustanov, 
jedrskih objektov in upravnih organov.  

Programski odbor konference NENE 2007 je že pregledal prispele prispevke in pripravil 
program konference. Glavni poudarek letošnje konference bo namenjen renesansi jedrske 
energije v svetu. V ta namen bo prvi dan konference organizirana okrogla miza na temo 
jedrske prihodnosti v Sloveniji. Tudi letos bo podeljena posebna nagrada za najboljši 
prispevek mladega strokovnjaka, za katero se lahko potegujejo vsi prvi avtorji prispevkov, 
mlajši od 32 let. Novost letošnje konference pa bo nagrada za najboljši poster. 

Več informacij o programu in vsem ostalem v zvezi s konferenco NENE 2007 lahko najdete 
na spletnih straneh konference:  

http://www.nss.si/port2007/. 

"PORT2007" 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije 
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija 

port2007@ijs.si  

Tel: +386 1 588 5247, +386 1 588 5268 

 
 

 

NENE 2007- Pomembni datumi: 
- Rok za oddajo članka: 31. 8. 2007 
- Znani rezultati pregledovalcev: 1. 10. 2007 
- Izdelana končna oblika člankov: 15. 10. 2007 
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           Spletna stran ALFA sekcije 
 

Člani Alfa sekcije smo zaključili s projektom postavitve spletne strani naše sekcije s katerimi se bomo predstavili širši 
javnosti. Vabim vas, da obiščete naš naslov na www.djs.si/alfa. 

Posebno ste vabljeni, da se nam pridružite z gradivom in slikami, saj bi želeli, da spletna stran predstavlja vse članice in 
člane sekcije. 

Ob zaključku bi se rada zahvalila predvsem našim članicam iz URSJV, ki so pod prijateljskim vodstvom dr. Helene 
Janžekovič pripeljale celotno zadevo do konca. 

Mag. Nadja Železnik, Alfa sekcija 

 

                   50 let pogodbe Euratom 
 
V drugi polovici prejšnjega stoletja so si ljudje po neprijaznem obdobju dveh svetovnih vojn zaželeli predvsem 
boljšega življenja v miru in na prvo mesto postavili mirno sožitje, ki bi omogočilo ustvarjanje in sodelovanje 
kljub dotedanjim velikim napetostim med narodi. Leta 1957 je bila podpisana pogodba o Evropski gospodarski 
skupnosti (EGS) in pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo – Euratom. Pogodbi sta 
znani pod imenom Rimska pogodba in sta začeli veljati že leto kasneje. 

Pol stoletja pogodbe Euratom je na poseben način obeležil tudi Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v 
Evropskem parlamentu. Temu je namenil več tematskih razprav, ter pripravil poročilo, o katerem je potekala 
razprava in glasovanje na plenarnem zasedanju parlamenta v začetku maja 2007. Poslanka Evropskega 
parlamenta, dr. Romana Jordan Cizelj je ob tem povedala: »Tudi sama sem kot poročevalka v senci politične 
skupine Evropske ljudske stranke – evropskih demokratov (ELS-ED) sodelovala v ožji delovni skupini za 
pripravo poročila. Odbor je poudaril prednosti, ki jih je skupno razvijanje miroljubne uporabe jedrske energije 
prineslo evropskim državljankam in državljanom. Med drugim so prav na podlagi te pogodbe nastali prvi 
evropski okoljski standardi, ter se začeli razvijati prvi evropski skupni raziskovalni programi. Ker bo jedrska 
energija v prihodnosti zagotovo ostala del evropske energetske mešanice, pa poslanci opozarjamo tudi na 
naloge, ki jih terja razvoj jedrskega programa. Med najpomembnejše smo uvrstili odpravo demokratičnega 
deficita in zahtevali večjo vlogo Evropskega parlamenta pri odločitvah s področja miroljubne uporabe jedrske 
energije. Zahtevali smo, da se na evropskem nivoju oblikujejo skupni jedrski varnostni standardi«. 

Razprava o poročilu je potekala prav na dan Evrope, to 
je 9. maja, Evropski parlament pa je o njem glasoval 
dan kasneje. V poročilu so poslanci potrdili koristnost 
obstoja skupnosti Euratom in vlogo jedrske energije v 
evropski energetski mešanici. Pogodba je namreč 
nastala z namenom poglabljanja evropskih integracij, 
njen glavni cilj pa je bil promocija jedrske energije v 
miroljubne namene. 

V svojem govoru pred poslanci Evropskega parlamenta 
je dr. Romana Jordan Cizelj poudarila, da prav pogodba 
Euratom pokaže, kako dobri so lahko rezultati skupnega 
evropskega sodelovanja. Ob tem je dejala: »Rezultati 
Pogodbe so dokaz, da se s tesnim in transparentnim 
sodelovanjem na evropski ravni da doseči veliko. Primer 
tega je fuzijski reaktor ITER, trenutno največji znanstveno-raziskovalni projekt na svetu, kjer je Evropa vodilna 
sila.  Tega ne bi uspelo doseči nobeni posamezni državi članici. Ob 50. obletnici pogodbe Euratom se moramo 
ozreti tudi v prihodnost in upoštevati sodobne politične in gospodarske okoliščine. Menim, da bi več pozornosti 
morali nameniti tudi usklajenemu in učinkovitemu sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo 
(MAAE)«. Ob koncu svojega govora je čestitala poročevalcu, gospodu Maldeikisu za uravnoteženo poročilo in 
dobro sodelovanje pri pripravi le-tega. 

Darko Rudl 
Poslanska pisarna dr. Romane Jordan Cizelj 

 



 

JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju članstva. Uredil Tomaž Žagar, 
Institut Jožef Stefan, Jamova 39, fax: (01) 58852 76, e-mail: nss@ijs.si. Izhaja občasno, ko se nabere dovolj prispevkov. 

 

Predstavitev osnutkov pravilnikov o zagotavljanju sevalne 
in jedrske varnosti v jedrskih in sevalnih objektih 

V četrtek, 28. junija, je dr. Andrej Stritar, direktor URSJV, v prostorih ICJT predstavil osnutka dveh novih 
pravilnikov: Pravilnika o projektnih osnovah, pridobivanju dovoljenj, varnostni dokumentaciji, notranji 
organiziranosti in zagotavljanju kakovosti v sevalnih in jedrskih objektih (Predobratovalni pravilnik, JV5) in 
Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Obratovalni pravilnik, 
JV9). 

Predstavitve se je udeležilo okoli 40 predstavnikov različnih 
institucij (NEK, ARAO, IJS, URSJV ... ). Dr. Stritar je uvodoma 
podal pomen in potrebnost zakonske ureditve področja jedrske 
in sevalne varnosti. Na kratko je orisal zakonodajo na tem 
področju in razložil vsebino zakona (ZVISJV) in podzakonskih 
aktov, že sprejetih in tistih v nastajanju. V nadaljevanju je 
podrobneje predstavil vsebino in področja, ki jih pokrivata 
pravilnika JV5 in JV9. Predstavil je tudi osnove, ki so služile za 
nastanek obeh pravilnikov. Oba pravilnika bosta sprejeta v letu 
2008. Vse do njunega sprejetja pa bodo sodelavci URSJV 
zbirali predloge za njune spremembe in dopolnitve. 
Predstavitev osnutkov je bila namenjena tudi kot spodbuda za 
čim širšo strokovno debato o obeh pravilnikih.  

Po končanem predavanju je sledila razprava. Največ vprašanj je bilo na temo WENRE in njihovih »reference 
levels«, ki so služili kot osnova za pripravo zahtev v obeh pravilnikih. Na vprašanje, kateri vir (WENRA, IAEA, 
NRC) je bil pri nastajanju pravilnikov prioriteten in čemu se je dalo prednost, ali so se morda zahteve ponekod 
izključevale, je predavatelj pojasnil, da je zakonodaja precej splošna in ne navaja zelo konkretnih številk, ki bi 
se razlikovale in področij, ki so obravnavana. O tem, da so trenutne WENRA zahteve za drugo generacijo 
reaktorjev in naj bi pričeli pripravljati zahteve za tretjo generacijo, se trenutno v združenju WENRA še ne 
pogovarjajo. Povedal je še, da WENRA ne namerava 
postati evropski »regulator«, kot to nekateri vidijo.  
Nekatera vprašanja so bila tudi konkretna, kot denimo, 
kaj dejansko je dokumentacija za projektne osnove, kaj 
vse mora obsegati in kam konkretno jo umestiti v 
postopku pridobivanja dovoljenj. Tu popolnega 
odgovora žal ni bilo. Vprašanje je bilo tudi, ali bo 
narejena ocena, kakšen bo vpliv nove zakonodaje glede 
stroškov in dodatnega dela. Odgovor je bil, da se ocena 
ne bo naredila, saj se ne pričakuje dodatnih 
obremenitev, nasploh pa je želja pri pravilnikih, da se 
uzakoni obstoječe stanje, ki je dobro, brez dodatne 
nepotrebne »birokratizacije«. To je bila tudi bojazen 
nekaterih, ki v novih pravilnikih, predvsem zaradi zahtev 
WENRE, ne vidijo posebne dodane vrednosti, bi pa 
formalizacija in pretirana uporaba birokracije lahko po 
nepotrebnem nevarno povečale obseg dela.  

 

Dr. Stritar je na koncu posebej poudaril, da sta oba 
pravilnika še v fazi nastajanja, zato je močno zaželeno, 
da si ju strokovna javnost ogleda in poda konstruktivne 
predloge za njuno izboljšanje. Pripravljavci pravilnikov so 
odprti za predloge, rok do katerega bi želeli komentarje 
pa je konec septembra.  

Osnutke pravilnikov JV5 in JV9, kot tudi vso ostalo 
zakonodajo s področja jedrske in sevalne varnosti v 
Sloveniji, najdete na spletnih straneh URSJV 
http://www.ujv.gov.si/si/zakon/slovenski_predpisi/.  

 

Matjaž Podjavoršek, URSJV 
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             Redna letna skupščina DJS 

Redna letna skupščina društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je bila 10. 5. 2007 v mali dvorani kulturnega doma v 
Krškem. Skupščine se je udeležilo 22 članov društva. Po izvolitvi delovnega predsedstva skupščine je predsednik 
društva, dr. Boštjan Končar,  poročal o dejavnosti društva v letu 2006, predsednika sekcij dr. Robert Bergant in mag. 
Nadja Železnik pa o delu Mreže mlade generacije in Alfa sekcije. Poročilo o dejavnostih društva v preteklem letu ste 
si člani lahko prebrali že v prejšnjih številkah glasila. 

Predsednik je predstavil finančno poročilo za leto 2006 in povzel, da je društvo zaključilo minulo leto s "presežkom 
odhodkov nad prihodki", ki je v okviru planiranega primanjkljaja. Povedal je še, da je DJS obnovilo oziroma  ponovno 
pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti. 

Predsednik je predstavil vsebinski načrt aktivnosti DJS v letu 2007. Projekti, ki jih v letu 2007 organizira DJS:  redna 
letna konferenca »Nuclear Energy for New Europe«, Portorož 2007, sodelovanje na sejmu zaposlitvenih priložnosti, 
urejanje in nadgradnja spletne strani DJS (informacijska baza društva), obveščanje članov preko glasila Jedrce, 
izvedba projekta "Jedrska energija – priložnost mladih", delo na Pojmovniku in natečaj "mladih energetikov". 
Načrtujemo objavo članka v ENSNews in poljudni članek v domači reviji. Člani DJS se bodo s prispevki udeleževali 
domačih ali tujih konferenc, ki obravnavajo okoljsko in energetsko tematiko. V okviru društva so že bila in bodo v tem 
letu organizirana številna strokovna predavanja in seminarji (Napredne jedrske elektrarne, EU projekti na področju 
jedrske cepitve – priložnosti slovenskih jedrskih strokovnjakov, Naravna radioaktivnost v okolju, jesensko predavanje 
v organizaciji sekcije ALFA), javne razprave na temo prihodnost jedrske energije v Sloveniji (Energetska politika 
v EU in Sloveniji, Kako zagotoviti dovolj mladih strokovnjakov na področju miroljubne uporabe jedrske energije, 
Razvoj elektroenergetskega omrežja, Nova jedrska elektrarna v Sloveniji) in ekskurzija v Francijo – Cadarache. 
Člani DJS sodelujemo z društvi SIZ, FEANI, Zveza slovenskih fizičark iz Slovenije in številnimi tujimi društvi 
(European Nuclear Society, American Nuclear Society, Win Global). 

Prof. Leon Cizelj, član UO, je vsem prisotnim predstavil okvir in cilje projekta "Natečaj mladih energetikov". Glavni cilj 
predlaganega natečaja je predvsem promocija perspektivnosti jedrske tehnologije in spodbujanje vključevanja 
mladih v jedrsko stroko in energetiko na splošno. 

Člani Statutarne komisije DJS so pod vodstvom g. Ivana Lubšina, na osnovi Zakona o varstvu osebnih podatkov 
pripravili gradivo - osnutek pravilnika, ki ga zahteva omenjeni zakon. Skupščina DJS je sprejela predlagan Pravilnik o 
zavarovanju osebnih podatkov.  

 Sestanek upravnega odbora in skupščine ENS 

Letošnji prvi sestanek Upravnega odbora in Generalne skupščine ENS je bil 21. 6. 2007 v Bruslju. Sestanka 
upravnega odbora so se udeležili njegovi člani, generalne skupščine pa poleg njih še predsedniki nacionalnih 
društev jedrskih strokovnjakov oziroma zastopniki ter predstavniki „corporate members“. Člani vodstva so opravili 
pregled delovanja ENS v letih 2006 in 2007.  

Predsednik ENS je na sestankih predstavil vlogo članstva ENS v ENEN (European Nuclear Education Network), ker 
je naloga združenja ENS tudi spodbujanje znanosti in izobraževanja na področju miroljubne uporabe jedrske 
tehnologije. Na skupščini so o svojem delu poročali predstavniki raznih odborov ENS. Omenjeno je bilo, da je bila 
dejavnost znanstvenega komiteja (High Scientific Committee) precej skromna. Pohvaliti je potrebno predvsem 
Programski odbor, ki je v letu 2006 uspel oživiti konferenčno dejavnost ENS, čeprav bodo v letu 2007 organizirane 
samo tri konference, od katerih sta bili PIME in RRFM že realizirani. V mesecu septembru pa bo v Bruslju največja 
konferenca, ki jo organizira ENS, to je European Nuclear Conference, ENC 2007. Časovni in vsebinski koledar 
načrtovanih konferenc je za naslednji dve leti že izdelan in si ga je mogoče ogledati na spletni strani ENS. Oktobra 
2008 bo v Dubrovniku organizirana konferenca TopSafe. Na sestankih je bilo poudarjeno, da je vloga Programskega 
odbora ENS predvsem strateška priprava konferenc, in da bo odbor v prihodnosti posebno pozornost namenil 
vzpodbujanju strokovnosti in motivaciji avtorjev za pripravo prispevkov na visokem nivoju. Na skupščini smo 
obravnavali finančno poročilo za leto 2006, na katerega prisotni niso imeli pripomb. Bilo pa je precej komentarjev 
glede izida, ki se obeta v letu 2007, predračun za leto 2008 pa ni bil sprejet. ENS je sicer neprofitna organizacija, 
vendar predvideni odhodki za leto 2007 presegajo prihodke. To je predvsem posledica novih zaposlitev v ENS na 
račun organizacije konferenc in ustanovitve „hčerinskega“ podjetja Nuclear Services Brussels“, ki naj bi urejalo prej 
profitni del poslovanja ENS, pokrivanje stroškov novo zaposlenih v ENS pa iz tega naslova ni zajeto, kar ni 
sprejemljivo.  

Posebno pozornost smo namenili pomenu publikacij ENS News, European Nuclear Features in spletnim stranem 
ENS. Predsednik ENS je prisotne povabil k sodelovanju in tudi na ta način k spremljanju aktivnosti ENS.  

Milena Černilogar Radež 
 


