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UVODNIK
Električna energija, pretvorjena v jedrskih
elektrarnah, prispeva k čistejšemu okolju

Letošnja jesen je potekala v znamenju
priprav jedrskih organizacij glede
dejavnosti, povezanih s konferenco
o podnebnih spremembah UNFCCC
COP-21 (United Nations Framework
Convention on Climate Changes, annual
Conference of Parties), ki je bila v Parizu
od 30. novembra do 11. decembra 2015.
Dejavnosti so se začele že spomladi s
podpisom deklaracije 4. maja 2015 v
Nici, ki so jo podpisali predstavniki 39
društev, vključno z DJS. V deklaraciji je
jedrska energija identificirana kot ena
od najpomembnejših možnosti uporabe
energije za čisto okolje.
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Jeseni smo predstavniki jedrskih društev
po svetu stopili v stik z nacionalnimi
predstavniki konference o podnebnih
spremembah, kjer smo jim predstavili
pomen jedrske energije. Poleg tega smo
pripravili več zapisov v javnosti, kjer so
bila uporabljena sredstva sodobnega
komuniciranja, kot so pisani prispevki,
spletne objave, zapisi na Facebooku in
tviti na Twitterju. Pri teh dejavnostih
je sodelovalo že 140 nacionalnih in
regionalnih društev ter organizacij, ki
podpirajo uporabo jedrske tehnologije
pri oskrbi z električno energijo. Rezultati
teh dejavnosti prispevajo k ozaveščanju
javnosti glede čistosti električne energije,
pretvorjene v jedrskih elektrarnah.
V Sloveniji smo se v mednarodna
prizadevanja aktivno vključili. Poleg tega
smo pred našo letno konferenco društva
organizirali tiskovno konferenco, na kateri
smo I. Jenčič, S. Rožman, R. Jordan in
M. Čepin spregovorili o stanju in
perspektivah jedrske znanosti in stroke
ter o vlogi jedrske energije v današnji in
prihodnji energijski mešanici, kar je bilo
pozneje povzeto v več medijih.
prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS
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JEDRSKA
ENERGIJA ZA
NOVO EVROPO
2015
V PORTOROŽU JE MED 14. IN 17.
SEPTEMBROM 2015 POTEKALA 24.
MEDNARODNA KONFERENCA Z
NASLOVOM JEDRSKA ENERGIJA ZA
NOVO EVROPO 2015. NA SREČANJU
JE BILO 152 UDELEŽENCEV IZ 27
DRŽAV OZIROMA MEDNARODNIH
ORGANIZACIJ.

Predstavljenih je bilo 113 prispevkov,
in sicer 3 vabljena predavanja, 43
ustnih predstavitev ter 67 posterjev.
Obravnavana področja so segala
od teorije delovanja reaktorjev in
varnostnih analiz do praktičnih težav
obratovanja jedrskih objektov in vloge
jedrske energetike v družbi. Vabljena
predavanja so obravnavala primerjavo
okoljskih in družbenih vplivov različnih
energetskih tehnologij, analizo vplivov
nečistoč v primarni hladilni vodi ter
predstavitev dosedanjih rezultatov
in načrtov za v prihodnje na fuzijski
napravi JET. Program konference
in povzetki prispevkov so v celoti
objavljeni na spletni strani http://
www.nss.si/nene2015.
Kot je na naši konferenci že tradicija,
so bile podeljene tudi nagrade mladim
avtorjem in nagrada za najboljši poster.
Nagrajena mlada avtorja sta postala:

AKTUALNO
Antonios G. Milonakis za članek
Investigating a Matrix-free, Newtonbased, Neutronic-Monte Carlo/ThermalHydraulic Coupling Scheme (soavtorja
Melpomeni Varvajani in Nicolas
Katsaros) in Blaž Mikuž za članek
Accurate Wall-Resolved Large Eddy
Simulation of a Turbulent Flow in 5 x 5
Fuel Rod Bundle (soavtor Iztok Tiselj).
Nagrado za najboljši poster pa sta
dobila prispevka: Downcomer Boiling
Phenomena Analysis during Large
Break Loss of Coolant Accident in
APR1400 avtorjev Hoja Džuna Juna,
Safe Mohameda Aidaroosa Salema
Alhašmija in Jacina Adada ter Turbulent
Flow Simulations of Wire-wrapped
Fuel Pin Bundle of Sodium Cooled
Fast Reactor in Lattice-Boltzmann
Framework avtorjev Alija Tiftikcija in
Cemila Kocarja.
Poleg strokovnih prispevkov je
konferenca pomembna tudi za
navezavo osebnih stikov med
udeleženci in za druženje. K
prijetnemu vzdušju sta prispevala
izlet v Škocjanske jame in vrhunska
glasba godalnega kvarteta Slovenske
filharmonije ob konferenčni večerji.
Za uspešno organizacijo in gladek
potek konference bi se rad posebej
zahvalil članom organizacijskega
odbora, ki mu je predsedovala
mag. Mateja Južnik.
dr. Igor Jenčič, predsednik programskega
odbora

NOVINARSKA
KONFERENCA DJS:
»JEDRSKA
ENERGIJA IN
ENERGETSKA
PRIHODNOST
SLOVENIJE«
SEPTEMBRA SMO V LJUBLJANI
USPEŠNO IZPELJALI NOVINARSKO
KONFERENCO DJS, IN SICER NA
DAN ODPRTJA MEDNARODNE
KONFERENCE NUCLEAR ENERGY
FOR NEW EUROPE 2015, KI JE BILA
LETOS OD 14. DO 17. SEPTEMBRA V
PORTOROŽU.

Na novinarski konferenci, ki se je je
udeležilo deset predstavnikov tiskanih
in elektronskih medijev, so spregovorili
prof. dr. Marko Čepin (predsednik
DJS), dr. Igor Jenčič (predsednik
programskega odbora NENE 2015),
dr. Romana Jordan (pomočnica
direktorja Instituta "Jožef Stefan")
in Stane Rožman (predsednik uprave
NEK).
Vsebinski poudarki novinarske
konference so bili osredotočeni na
prihodnost jedrske energije, ki je
aktualna tema tudi v slovenskem
prostoru, saj strateške usmeritve
Energetskega koncepta Slovenije
predvidevajo opustitev rabe fosilnih
goriv in večjo rabo nizkoogljičnih virov

Skupinska fotografija udeležencev 24. mednarodne konference z naslovom Jedrska energija za novo Evropo 2015.

AKTUALNO
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energije, med njimi tudi dolgoročno
rabo jedrske energije.
Prav tako smo medijski javnosti
predstavili globalno kampanjo Nuclear
for Climate, ki smo se ji jedrske
strokovne organizacije pridružile
v okviru priprav na decembrsko
mednarodno podnebno srečanje COP21
v Parizu. V skupni deklaraciji smo
oblikovali javno 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.

Govorci na novinarski konferenci od leve proti desni: Stane Rožman, dr. Romana Jordan,
prof. dr. Marko Čepin, prof. dr. Igor Jenčič in Melita Lenošek Kavčič.

Po novinarski konferenci in med
mednarodno konferenco NENE 2015
smo opazili precej pozitivnih objav v
medijih o jedrski tematiki, med drugim
v Delu, Financah, energetiki.NET, na
Radiu Slovenija ter na spletnih portalih
Naš stik in MMC RTV SLO.
Melita Lenošek Kavčič, Gen energija

KOMENTARJI DJS
NA ENERGETSKI
KONCEPT
SLOVENIJE
V OKVIRU PRIPRAVE
ENERGETSKEGA KONCEPTA
SLOVENIJE (EKS) KOT OSNOVNEGA
RAZVOJNEGA DOKUMENTA
SLOVENSKE ENERGETIKE JE DO
KONCA SEPTEMBRA TRAJALA
JAVNA RAZPRAVA GLEDE
SMERNIC ZA PRIPRAVO EKS, V
KATERI SO NA MINISTRSTVU ZA
INFRASTRUKTURO, KI DOKUMENT
PRIPRAVLJA, ZBIRALI KOMENTARJE
IN PREDLOGE ZAINTERESIRANIH
DELEŽNIKOV. NA PREDLOG
USMERITEV ZA PRIPRAVO EKS
SMO SE ODZVALI TUDI V DJS.
ČLANI DRUŠTVA SMO USKLADILI
KRATEK IN JEDRNAT DOKUMENT,
V KATEREM SMO PODALI SVOJA
STALIŠČA DO OMENJENEGA
PREDLOGA. IZRAZILI SMO
PODPORO DOLGOROČNI RABI
JEDRSKE ENERGIJE V SLOVENIJI IN

Po novinarski konferenci in med mednarodno konferenco NENE 2015 smo opazili
precej pozitivnih objav v medijih o jedrski tematiki, med drugim v Delu, Financah,
energetiki.NET, na Radiu Slovenija ter na spletnih portalih Naš stik in MMC RTV
SLO.
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POUDARILI, DA IMA SLOVENIJA
VZPOSTAVLJENO OSNOVNO
INFRASTRUKTURO ZA JEDRSKO
ENERGETIKO.

Pri podpori društva dolgoročni rabi
jedrske energije v Sloveniji smo
pozdravili predlog, ki kot izhodišča
za razvoj trajnostne energetike kot
osnove razvoja nizkoogljične družbe
postavlja uravnoteženo uresničevanje
kriterijev podnebne sprejemljivosti,
zanesljivosti oskrbe in konkurenčnosti
cene energije. Poudarili smo, da
prepoznavamo jedrsko energijo kot
pomemben del rešitve pri oblikovanju
trajnostne energetske prihodnosti
tako v Sloveniji in Evropi kot na
globalni ravni. Izpostavili smo okoljske,
podnebne, ekonomske in družbene
prednosti jedrske energije ter dodali,
da dolgoročno rabo jedrske energije
razumemo tako v okviru podaljšanega
obratovanja obstoječe jedrske
elektrarne (NEK) kot z morebitno
prihodnjo širitvijo proizvodnih
zmogljivosti jedrske elektrarne z
drugim blokom JEK2, če se bo izkazala
za boljšo rešitev pokrivanja potreb po
energiji od drugih čistih virov.
Pri infrastrukturi za jedrsko
energetiko smo se strinjali s
Predlogom usmeritev za pripravo EKS,

AKTUALNO
da je pri trajnostni rabi jedrske energije
za pretvarjanje v električno energijo
pomembno zagotoviti dolgoročno
varno obratovanje jedrske elektrarne
ter ustrezno strategijo in zadostne vire
za odgovorno in gospodarno ravnanje z
radioaktivnimi odpadki. Poudarili smo
pomen razumevanja, da ima Slovenija
že razvito osnovno infrastrukturo
za jedrsko energetiko, odličnost te
infrastrukture pa bomo laže dosegli
z okrepitvijo nacionalnih raziskav in
visokošolskega izobraževanja. Menimo
namreč, da je odlična infrastruktura,
tudi raziskave in visokošolsko
izobraževanje, izjemno pomemben
dejavnik odgovornega odločanja
o možnih virih in tehnologijah za
prihodnjo oskrbo z energijo, kar je
treba bolj neposredno vključiti v
Energetski koncept Slovenije.
V zaključku dokumenta, ki smo
ga posredovali na ministrstvo za
infrastrukturo, smo predstavili še
vključenost DJS v globalno pobudo
Nuclear4Climate.
Več informacij o EKS: www.energetikaportal.si
Komentar DJS je dostopen na: www.
djs.si (novica z dne 1. 10. 2015).
prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS

GLOBALNA
POBUDA
NUCLEAR FOR
CLIMATE
AKTIVNA NA
PARIŠKEM
PODNEBNEM
VRHU
Od slovesnega podpisa deklaracije
Nuclear for Climate v Nici, ki jo je maja
letos podpisalo 39 predstavnikov
društev jedrskih strokovnjakov,
ki zastopajo več kot 50 tisoč
strokovnjakov iz 36 držav vsega sveta,
so se dejavnosti v okviru te globalne
pobude, v katero je vključen tudi DJS,
pomembno razširile.
Zdaj jo podpira že več kot 140
regionalnih in nacionalnih združenj
ter strokovnih društev, dejavnosti
pa med drugim zajemajo tudi
organizacijo dogodkov – predavanj
in razprav – po vsem svetu ter
klasično in digitalno komuniciranje z
uporabo sodobnih spletnih medijev z
namenom obveščanja in ozaveščanja
odločevalcev, medijev in drugih
ključnih deležnikov o vlogi jedrske
energije v boju proti podnebnim
spremembam.

Novembra je v okviru Nuclear for
Climate nastal nov dokument o stališču
(position paper), v katerem so jedrski
strokovnjaki z vsega sveta poudarili,
da na svetovni ravni potrebujemo
precejšnje povečanje zmogljivosti
za proizvodnjo električne energije iz
jedrske energije, če želimo do leta
2050 doseči 80-odstotno zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov.

Jedrski strokovnjaki s slogani N4C.

V dokumentu o stališču, ki nosi naslov
»Jedrska energija je del rešitve v boju
proti podnebnim spremembam« in

05

AKTUALNO
ga je DJS posredoval tudi slovenskim
tiskanim in elektronskim medijem,
smo želeli podporniki globalne
pobude Nuclear for Climate spodbuditi
pogajalce pariškega podnebnega
vrha COP21 k pripravi uresničljivega
sporazuma za zmanjšanje toplogrednih
plinov. Ta podnebni sporazum naj
bi državam zagotovil pravico do
samostojnega odločanja o rabi jedrske
energije; te pravice po mnenju Nuclear
for Climate ne bi smeli omejevati, še
posebej ne iz zornega kota dostopa
do finančnih mehanizmov za
uresničevanje podnebnih ciljev, kot je
na primer sklad Green Climate Fund.

Več informacij o dokumentu o
stališču, sporočilo za medije, ki ga
je DJS novembra letos posredoval
medijem, in seznam organizacij, ki
so vključene v Nuclear for Climate:
www.djs.si (novica z dne 27. 11.
2015).
Simona Sučić, ARAO

DJS OBVEŠČA
PREK SOCIALNIH
MEDIJEV:
FACEBOOK IN
TWITTER
Z namenom obveščanja in
ozaveščanja o temah, povezanih
z jedrsko energijo, znanostjo in
tehnologijami, smo letošnjo pomlad
obnovili komunikacijske dejavnosti
DJS na Facebooku. Ta socialni medij
z izjemnim dosegom publike smo
od aprila do konca letošnjega leta
uporabili tudi za obveščanje o
dejavnostih glede globalne pobude
Nuclear for Climate, o mednarodni
konferenci NENE 2015, nagradnem
natečaju za mlade »Jedrska energetika
danes in jutri – 2015« in za druge
novice, kot so priprava Energetskega
koncepta Slovenije, obvestila
URSJV, ter za povezave do zanimivih
intervjujev, študij in analiz iz tujine
oziroma iz mednarodnega okolja.
Poleg Facebooka smo jeseni odprli
tudi račun na Twitterju, kjer sledimo
mednarodnim jedrskim strokovnim in
raziskovalnim organizacijam, globalni
pobudi Nuclear4Climate, domačim
in tujim medijem ter posameznikom,
ki so dejavni na jedrskem področju. V
prvi fazi zagona komuniciranja prek
Twitterja bomo poskušali doseči čim
večjo prepoznavnost v mednarodnem
prostoru (zato je večina tvitov za zdaj

Letošnjo pomlad je DJS obnovil svoj račun na Facebooku.

še v angleškem jeziku), v naslednji fazi
pa se bomo intenzivneje osredotočili
na slovenske deležnike, s poudarkom
na medijih, odločevalcih in nevladnih
organizacijah. Redno in nepristransko
jih bomo obveščali o novicah iz
sveta jedrske energije, znanosti in
tehnologije ter tako poskušali izboljšati
njihovo obveščenost in ozaveščenost o
teh temah. Z rednim komuniciranjem
želimo povečati interes za poznavanje
jedrskega področja pri širši publiki.
Odzivi na komunikacijske dejavnosti
prek socialnih medijev so za zdaj še
skromni, zato si želimo povečati ekipo,
ki bi sodelovala na tem področju. Z
aktivacijo večjega števila članov na
področju obveščanja prek socialnih
medijev bi komunikacijske potenciale
teh medijev lahko izkoristili v še večji
meri.
Vse člane DJS, ki ste že dejavni
na Facebooku ali Twitterju in ki že
objavljate novice v imenu svojih
organizacij, vljudno vabimo, da se
aktivno povežete s Facebookom in
Twitterjem DJS. Dobrodošle so vse
ideje in pobude o tem, kako okrepiti
prisotnost društva v sodobnem
digitalnem prostoru, ter o tem,
katere vsebine so po vašem mnenju
primerne za objave in bodo prispevale
k uresničevanju ciljev društva na
področju popularizacije jedrske
znanosti.
Jure Jazbinšek, ZEL-EN d. o. o.

DJS je jeseni odprl svoj račun na Twitterju.
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KOMUNICIRANJE O
JEDRSKI ENERGIJI:
IZZIV, KI SMO MU
(SKUPAJ) LAHKO
KOS?
Jedrska energija in njena prihodnost,
predvsem za proizvodnjo električne energije,
pa tudi na drugih področjih njene koristne
rabe, sta aktualni temi tako v Sloveniji in
Evropi kot na globalni ravni. Na energetskem
področju jedrska energija suvereno pozitivno
odgovarja na nekatere najbolj žgoče
nacionalne, regionalne in globalne izzive: od
podnebnih sprememb, povezanih z izpusti
toplogrednih plinov, do izzivov zanesljivosti
oskrbe z energijo in njene varnosti, povezane
s širšimi strateškimi geopolitičnimi okvirji,
v katerih države sprejemajo odločitve o
stopnji svoje energetske samooskrbe oziroma
pristajajo na energetsko uvozno odvisnost.
Pozabiti ne smemo niti ekonomskofinančnih vidikov, torej izzivov, povezanih s
konkurenčnostjo cene električne energije za
gospodinjstva, industrijo in druge odjemalce.
Tudi uporaba jedrskih in sevalnih tehnologij na
drugih področjih, kot so medicina, raziskave in
industrija, je povezana s številnimi prednostmi
in zagotavljanjem kakovosti življenja.
Seveda pa so z uporabo jedrske energije ter
jedrskih in sevalnih tehnologij povezana tudi
tveganja, zaradi katerih se ta vir energije
– včasih bolj, včasih manj upravičeno –
spoprijema z izzivi družbene sprejemljivosti.
Ali in kaj lahko spremenimo z intenzivnejšim
komuniciranjem ter posledično višjo stopnjo
obveščenosti in ozaveščenosti različnih
deležnikov o jedrski energiji? O izzivih
komuniciranja o jedrski energiji smo se
pogovarjali z nekaterimi vidnimi člani Društva
jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki so
se odzvali na naše povabilo, da podajo svoje
poglede o pomenu komuniciranja o jedrski
energiji in vlogi, ki bi jo na tem področju
lahko odigral DJS. Sogovorniki so se praviloma
strinjali, da bi več komuniciranja koristilo
in da bi bilo zato treba okrepiti to vlogo
društva ter vanjo vključiti jedrske deležnike
iz različnih organizacij, ki so pripravljeni
prispevati oziroma širiti svoje znanje v javnost.
Ne nazadnje je to tudi najprej zapisano med
nameni in cilji delovanja DJS, namreč »skrb
za aktivno obveščanje javnosti o strokovnih
vprašanjih ter popularizacija jedrske znanosti

AKTUALNO
in tehnologije za uporabo v miroljubne
namene«. Kako torej na pomen komuniciranja
o jedrski energiji gledajo člani DJS?

znanstveniki ali strokovnjaki, zato je izjemno
pomembno, da naša prizadevanja za odličnost
razume, sprejme in podpre tudi splošna
javnost,« poudarja prof. Cizelj.

BOLJŠA OZAVEŠČENOST JAVNOSTI
BO KORISTILA VSEM

O pomenu komuniciranja z javnostmi o
jedrskih temah, če želimo ohraniti, kaj šele
povečati vlogo jedrske energije in jedrskih
tehnologij v družbi, je prepričan tudi dr.
Igor Jenčič, vodja ICJT. Pri tem izpostavlja
specifično vlogo DJS kot dela civilne družbe
in poudarja, da bi pri komuniciranju morali
sodelovati vsi deležniki jedrske znanosti in
tehnologije, seveda vsak na svoj način.

»Dejstvo je, da bi jedrski strokovnjaki glede
jedrske znanosti in tehnologije lahko v
javnosti več komunicirali. To še posebej
velja za področje jedrske energetike, torej
za vse teme, povezane s pretvorbo jedrske
energije v električno energijo,« poudarja
prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS, sicer
pa profesor na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani. Na vprašanje, zakaj je
tako, ima preprost in iskren odgovor: »Razlog
je podoben kot na drugih tehničnih področjih:
inženirji si bolj želimo reševati strokovne,
tehnične izzive kot predstavljati svoje rešitve
javnosti.«
Pa vendar smo v pogovorih s člani društva
našli take, ki so se s komunikacijskimi izzivi
pripravljeni spopasti, saj jih prepoznavajo
kot izjemno pomembne. Sogovorniki so se
strinjali, da so poslanstva in cilji organizacij, v
katerih delujejo (to so znanstvenoraziskovalne,
regulatorne, industrijske itd. organizacije),
sicer različni, pa vendar imajo močan skupni
imenovalec prav na področju komuniciranja.
Namreč, boljša obveščenost in ozaveščenost
različnih skupin deležnikov o jedrski energiji,
znanosti in tehnologijah lahko pomembno
olajšata uresničevanje poslanstva in doseganje
ciljev vseh članov društva oziroma organizacij,
v katerih delujejo.

Pogovor s člani društva za glasilo Jedrce pa
ni prinesel le načelnega strinjanja oziroma
podpore ideji o krepitvi komunikacijskih
dejavnosti, ampak so podali že nekatere
konkretne predloge o načelih komuniciranja,
ki bi jim moralo društvo slediti, in o
področjih komunikacijskega delovanja:
vsebinah, dejavnostih in orodjih. Dali
pa so tudi že strateške in operativne
predloge, kako čim prej zagnati društvene
komunikacije. V nadaljevanju predstavljamo
nekatere ključne poudarke sogovornikov
glede načel komuniciranja, predlaganih
področij komunikacijskega delovanja DJS
in organizacijskih usmeritev za zagon
komunikacij.
KAKO KOMUNICIRATI?
SISTEMATIČNO, CELOVITO IN …
POKAZATI OBRAZE!

Kar nekaj sogovornikov je poudarilo pomen
iskrenosti komuniciranja. »Ljudje poslušajo
Dr. Andrej Stritar, direktor Uprave RS
tiste, ki se jim vidi, da v svojo reč iskreno
za jedrsko varnost, je poudaril, da je
verjamejo. Po mojih izkušnjah je torej
komuniciranje z javnostjo nujno zaradi
pomembneje od vsebine sporočila, kdo in
potrebe po gradnji zaupanja pri ljudeh. Zato
kako ga sporoča,« poudarja dr. Andrej Stritar.
priporoča, da bi se DJS prek svojih članov
Martin Novšak, generalni direktor GEN
čim pogosteje oglašal. »S tem bo društvo
energije, pa meni, da bo širok krog jedrskih
dalo vedeti, da obstaja, ter si tako dvignilo
strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev
prepoznavnost in ugled.« Tudi prof. dr. Leon
iz različnih organizacij lahko s svojim
Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko na
komunikacijskim delovanjem pomembno
IJS in član znanstvenega sveta pri Evropskem
prispeval k verodostojnosti sporočil in
jedrskem združenju (ENS), je prepričan, da
povečanju zaupanja javnosti v jedrsko energijo
si je jedrska energija v znanstvenih krogih
in z njo povezanih področij. »Zato podpiramo
ustvarila dober ugled, saj ima v primerjavi
idejo o okrepitvi komunikacijske dejavnosti
z drugimi viri energije enega najmanjših
DJS z mediji in drugimi javnostmi,« poudarja
vplivov na zdravje ljudi in okolja: »Dober ugled Novšak. O tem, da morajo v komuniciranju
je posledica prizadevanj za odličnost vseh
DJS sodelovati vsi deležniki jedrske znanosti
jedrskih deležnikov: industrije, regulatorjev ter in tehnologije, je prepričan tudi dr. Igor
znanosti in visokošolskega izobraževanja. O
Jenčič. »Pomembno pa je, da komunikacija
prihodnosti jedrske energije pa ne odločamo le DJS ne izpade izključno kot promocija oziroma
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reklama, ampak se ne izogiba omembi
potencialnih tveganj in slabosti jedrske
energije, pa tudi opozarjanju na to, kje je pri
nas še prostor za izboljšave,« poudarja Jenčič.
Pri tem pa je komunikacijam treba zagotoviti
človeški obraz. »Poznavanje in obvladovanje
dejstev in številk je nedvomno pomembna
odlika in pogosto tudi prednost jedrskih
strokovnjakov, a javnost od nas pogosto
pričakuje predvsem kratke, preproste in
razumljive razlage, ki jih želi slišati od vsaj
nekoliko znanih obrazov, ki zmorejo tudi
zaupanja vreden, pomirjajoč pogled v oči. To
bi morali znati zagotoviti: ne samo razumljive
izjave in besede, temveč tudi domače obraze,
ki stojijo za temi razlagami in izjavami,« je
prepričan dr. Tomaž Žagar, direktor ARAO,
sicer član nadzornega odbora DJS. Tudi
dr. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko
fiziko na IJS, uvršča popularizacijo in prenos
znanja iz ozkih strokovnih krogov v čim širše
segmente družbe med najpomembnejšo
nalogo znanosti v bližnji prihodnosti. Pri
tem priznava, da mu je zelo blizu pogled
Matjaža Ravnika v predgovoru k slovenskemu
prevodu knjige Jacoba Bronowskega Znanost
in človeške vrednote, kjer je med drugim
zapisano, da bomo lahko le tako (tj. s
komuniciranjem in popularizacijo znanosti)
preprečili »(…) zlorabo, odtujevanje,
monopolizacijo in marginalizacijo znanja in
znanosti (…)«.
»Komuniciranje mora potekati stalno,
kontinuirano in celovito,« pa izpostavlja
dr. Nadja Železnik iz REC Slovenija,
sicer članica nadzornega odbora DJS in
predsednica Ženske sekcije Alfa, ter dodaja,
da je treba komuniciranje graditi v smeri
večanja zaupanja, upoštevanja različnosti
in zagotavljanja celovitosti. Tudi Stanko
Manojlović iz NEK, ki v okviru društva
deluje kot predsednik MMG – Mreže mlade
generacije, poudarja, da je treba preseči
negotovosti in iracionalni strah, ki obstaja
zaradi nepoznavanja jedrske energije.
»Morali bi več in sistematično komunicirati.
Jedrsko energijo je treba približati družbi
in posamezniku ter pokazati, da njeni
posamezniki nismo le anonimna stroka, ki je
nihče ne pozna in ki se »skriva« za ograjami
TRIGE, NEK, IJS itd. Tak vtis sem namreč dobil
po debatah s prijatelji, starši in drugimi,«
razlaga Manojlović.
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O ČEM KOMUNICIRATI? KLJUČNI
PREDLOGI: JEDRSKE TEHNOLOGIJE,
PROMOCIJA POKLICEV V
JEDRSKI ENERGETIKI, KREPITEV
ENERGETSKE IN SEVALNE
PISMENOSTI. KAKO? TUDI IN
PREDVSEM Z UPORABO SPLETNIH
MEDIJEV.

predvsem njegovo »jedrsko spletno kavarno«
ANS Nuclear Cafe. V primeru Fukušime so
po njegovem mnenju zgledno opravili svojo
komunikacijsko vlogo. »Tudi v Sloveniji imamo
dober zgled – projekt Znanost na cesti, v
katerem znanstveniki z rednimi predavanji
razlagajo zanimivosti s svojih področij,« še
dodaja Snoj.

Katera pa so ključna področja
komunikacijskega delovanja – vsebine
in komunikacijska orodja, ki jih člani
prepoznavajo kot primerna za komunikacijsko
aktivacijo društva? Med ključnimi vsebinami
je zagotovo približevanje jedrske tehnologije
in jedrske energetike javnosti. Stane Rožman,
predsednik uprave NEK, je po desetletjih
stabilnega in varnega obratovanja NEK
prepričan, da sta dobro delo vseh, ki delujejo
na področjih, povezanih z jedrsko energijo,
in skrb za stalni strokovni razvoj predpogoja
za doseganje potrebnega zaupanja javnosti.
»Komunikacijske dejavnosti DJS so dobra
priložnost, da javnosti približamo jedrsko
tehnologijo in njen pomen za dosego
trajnostne energetike,« poudarja Rožman.

Na zanimivo vsebinsko področje
komunikacijskega delovanja DJS opozarja tudi
Ida Novak Jerele, vodja odnosov z javnostmi
v NEK. Kot ugotavlja, tudi po desetletjih
obratovanja naše jedrske elektrarne in več
kot stoletje po odkritju radioaktivnosti kot
naravnega pojava ter ob današnji uporabi
ionizirajočih sevanj na različnih področjih
temeljna znanja o tem še vedno niso ustrezno
vključena v izobraževalne programe. »Čeprav
se skoraj vsaka slovenska družina sreča z
ionizirajočim sevanjem v diagnostiki ali
zdravljenju, ga še vedno premalo poznamo.
Stvari, ki jih ne poznamo, pa pogosto vzbujajo
nezaupanje in tesnobo, zato bi lahko bila ena
od dejavnosti društva usmerjena v vključitev
teh vsebin v redne programe osnovnošolskega
in srednješolskega izobraževanja,« predlaga
Novak Jereletova.

Dr. Tomaž Žagar dodaja, da bomo s tem
dolgoročno pripomogli tudi k promociji
poklicev v jedrski znanosti, raziskavah in
energetiki. S tem se strinja tudi Stanko
Manojlović in ponazori svoj predlog takole:
»Na spletnem mestu društva, na Facebook
portalu ali na kateremkoli drugem javnosti
dostopnem družbenem omrežju bi lahko
poleg rednih novičk objavljali tudi kolumne ter
predstavljali različne konkretne poklice jedrske
stroke in njihove karizmatične predstavnike.
Tako bi pokazali, da jedrska energija ima
posameznike – obraze oziroma osebnosti,«
poudarja Manojlović.
Pomen uporabe sodobnih spletnih medijev
izpostavlja tudi dr. Robert Bergant iz GEN
energije, sicer član upravnega odbora društva.
Meni, da se mora DJS prilagoditi novim
družbenim trendom in se približati predvsem
mlajšim generacijam: »Socialna omrežja
so stičišča, kjer lahko hitro, zelo poceni in
elegantno navežemo stik s široko množico
ljudi in ji predstavimo jedrsko energijo kot
enega ključnih virov energije pri prizadevanju
za nizkoogljično družbo,« predlaga Bergant.
Razvoj komunikacijskih dejavnosti društva
v tej smeri podpira tudi dr. Luka Snoj,
ki kot primer dobre prakse izpostavlja
komunikacijsko delovanje Ameriškega
združenja jedrskih strokovnjakov (ANS),

Močno povezavo med komunikacijskim
delovanjem DJS in izboljšanjem izobraževanja
prepoznava tudi Melita Lenošek Kavčič
iz GEN energije, sicer članica nadzornega
odbora društva. Poudarja pomembno vlogo
energetske pismenosti pri ozaveščanju
javnosti. V GEN energiji so na tem področju
že aktivni z različnimi vsebinami in projekti,
pri tem pa jim pomagajo organizacije
in posamezniki iz DJS, ki so pripravljeni
širiti znanje in spodbujati zanimanje za
naravoslovne in tehnične teme ter energetiko.
»Želim si, da bi bilo konstruktivnega
sodelovanja v prihodnosti še več. Moč se
namreč, kot pravi znani pregovor, skriva v
slogi,« konstruktivno zaključuje Lenošek
Kavčičeva.
PREDLOGI SO PODANI. KAKO
NADALJEVATI?
Kako torej pristopiti h komunikacijski aktivaciji
društva? Tudi glede tega so sogovorniki v
pogovorih za Jedrce že podali nekaj predlogov.
Prof. Marko Čepin je prepričan, da je treba
najprej razmisliti, kako vzbuditi zanimanje
javnosti za tehnične teme in izzive ter njihove
rešitve. »Morda je napočil čas, da preprosto
priznamo, da kljub odličnosti nimamo vseh
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odgovorov. Da potrebujemo raznolikost,
sodelovanje in podporo vseh jedrskih
deležnikov. In seveda radovednost, brez katere
ni niti raziskav in novih znanj niti prihodnosti.
Na poti k uspehu bomo močnejši, če bomo
skupaj spodbujali raznolikost in odličnost
v obvladovanju varnosti, radovednosti
in komunikacije,« pa svoje razmišljanje
zaključuje prof. dr. Leon Cizelj. »Dobrodošlo
bi bilo, da bi s pomočjo komunikacijsko
aktivnih članov vzpostavili vlogo društva kot
vmesnika med jedrsko znanostjo, stroko in
industrijo na eni strani ter mediji oziroma
širšo javnostjo na drugi strani,« prepoznava

priložnosti komunikacijske okrepitve DJS
dr. Tomaž Žagar.

glavne komunikacijske usmeritve in dinamiko
komuniciranja,« predlaga Manojlović.

Dr. Igor Jenčič povzema, da potrebujemo
boljšo koordinacijo vseh komunikacijskih
dejavnosti, povezanih z jedrsko energijo
in jedrsko znanostjo v Sloveniji, izdelavo
krovnega komunikacijskega načrta in
dolgoročne strategije na tem področju. Stanko
Manojlovič pa je že povsem operativen:
»Kako naprej? Najprej določimo posameznike
iz različnih institucij, ki so se prek društva
pripravljeni komunikacijsko angažirati, nato
organizirajmo skupni sestanek ter opredelimo

Ali so lahko predlogi, zbrani v tem prispevku
ter podani v izjavah članov društva, spodbuda
za delovno srečanje članov DJS, ki so se v letu
2016 in naprej pripravljeni komunikacijsko
aktivirati ter tako prispevati k uresničevanju
enega glavnih namenov društva, to je
aktivnega obveščanja javnosti o strokovnih
vprašanjih in popularizacije jedrske
znanosti?
mag. Mojca Drevenšek, Consensus

KAJ MENIJO ČLANI DJS?
Na vprašanja o tem, ali in zakaj je pomembno komuniciranje o jedrski energiji, znanosti in
tehnologiji, kako že komuniciramo ter ali bi se bili pripravljeni vključiti oziroma podpreti
komunikacijske dejavnosti DJS, smo prejeli zanimive in raznolike odgovore nekaterih vidnih
članov društva. Nekateri so že oblikovali strateške in operativne usmeritve, kako se krepitve tega
področja znotraj DJS sistematično in čim prej lotiti.
Prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS in predstavnik DJS v ENS:
Vzbuditi moramo zanimanje javnosti za tehnične teme, izzive in njihove rešitve

VZBUDITI MORAMO ZANIMANJE
JAVNOSTI ZA TEHNIČNE TEME,
IZZIVE IN NJIHOVE REŠITVE
Prof. dr. Marko Čepin,
predsednik DJS in predstavnik
DJS v ENS

»Dejstvo je, da bi jedrski strokovnjaki glede jedrske znanosti in tehnologije ter še posebej glede
električne energije, pretvorjene v jedrskih elektrarnah, lahko več komunicirali v javnosti. Razlog,
zakaj tega ne počnemo, je podoben kot na večini drugih tehničnih področjih: inženirji si bolj
želimo reševati tehnične izzive kot predstavljati tehnične rešitve javnosti.
Posamezniki, ki se zavedamo pomena vpliva javnosti, poskušamo na svoj način dvigniti raven
znanja javnosti glede tehničnih izzivov. To počnemo predvsem s poljudnimi članki, predavanji in
intervjuji ter s spletnim poročanjem.
Pri komunikaciji z javnostjo se spoprijemamo s problematiko interesa javnosti, ki je manj
usmerjen v odličnost tehničnih rešitev in bolj v senzacije; te pa večinoma nosijo manj koristnih
informacij. Ključ rešitve te problematike se skriva v vprašanju, kako vzbuditi zanimanje javnosti
za tehnične teme in izzive ter njihove rešitve.«
Dr. Andrej Stritar, direktor URSJV:
Ključno je, kdo in kako sporoča!

»Komuniciranje z javnostjo je nujno predvsem zato, da zgradimo zaupanje pri ljudeh. Danes smo
posamezniki bombardirani z informacijami, ki nam jih mediji najraje predstavijo alarmantno; kot
da bi v nas načrtno želeli ustvarjati nezaupanje, skrb in strah. Med ljudmi se vztrajno ustvarja
občutek, da so vsi pokvarjeni, sebični, da lažejo, kradejo ali nam želijo škodovati. Zato je zelo
pomembno s pravilnim komuniciranjem sporočati, da naša organizacija obstaja, da opravlja
družbeno koristno funkcijo in da za njo stojijo zaupanja vredni ljudje, ki jim je vredno prisluhniti.
KLJUČNO JE, KDO IN KAKO
SPOROČA!
Dr. Andrej Stritar,
direktor URSJV

Šele ko je v javnosti zgrajeno zadostno zaupanje do posredovalcev informacije, tj. do
predstavnikov organizacije, bo javnost prisluhnila stališčem in idejam organizacije ter jim začela
verjeti ali o njih vsaj razmišljati.
Zelo pomembno je tudi, kako se odzovemo na vprašanja in napade iz okolice. Na vsako vprašanje
je treba odgovoriti, pa če je še tako neumno ali celo nesramno in osebno žaljivo.
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V odgovorih pa je modro ostati na strokovni ravni in ne odgovarjati s podobnimi žaljivkami, kot
so bile uporabljene v napadih. Marsikdo je mnogo boljši od nas v žalitvah, našim strokovnim
argumentom pa je le malokdo kos.
Paziti moramo tudi, kako posredujemo stališča in ideje. Že na začetku svoje kariere sem si
zastavil cilj, da je treba v javnosti stvari vedno razlagati tako, kot bi jih želel opisati tašči – skrajno
preprosto, »po kmečko« (pozneje sem izvedel, da Angleži rečejo, da te mora razumeti »the man
from the London bus«). Sporočati je treba iskreno, najbolje brez branja, tako da se vidi, da
govorite iz srca. Ljudje poslušajo tiste, ki se jim vidi, da v svojo reč iskreno verjamejo. Po mojih
izkušnjah je torej pomembneje od vsebine sporočila kdo in kako ga sporoča!
Zato društvu priporočam, da se čim pogosteje oglaša, s tem da vedeti za svoj obstoj ter si tako
dvigne prepoznavnost in ugled.«
Stane Rožman, predsednik uprave NEK:
Komunikacijske dejavnosti DJS so priložnost, da javnosti približamo jedrsko tehnologijo

»Desetletja stabilnega in varnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško potrjujejo, da sta ob
izbiri sodobne tehnološke zasnove pomembni visoka raven strokovnosti zaposlenih, upravnih
organov, inštitutov in industrije, ki to delovanje podpirajo, ter njihova vpetost v mednarodno
strokovno okolje. Dobro delo vseh, ki delujemo na področjih, povezanih z jedrsko energijo, in
naša skrb za stalni strokovni razvoj sta tudi predpogoja za doseganje potrebnega zaupanja
javnosti. Ker smo del širšega družbenega okolja, v katerem imajo pomembno vlogo različne
zunanje javnosti, ki neposredno ali posredno vplivajo na naše delovanje, v NEK izbiramo ustrezne
poti komuniciranja ter z odprtim, preglednim in profesionalnim odnosom vzpostavljamo
razumevanje in zagotavljamo podporo našemu delovanju.
Komunikacijske dejavnosti Društva jedrskih strokovnjakov, kjer smo se v podporo dolgoročnemu
razvoju jedrske energije združili strokovnjaki, znanstveniki in drugi, povezani z jedrsko energijo
in energetiko, so dobra priložnost, da javnosti približamo jedrsko tehnologijo in njen pomen za
dosego trajnostne energetike.«

KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
DJS SO PRILOŽNOST, DA
JAVNOSTI PRIBLIŽAMO JEDRSKO
TEHNOLOGIJO
Stane Rožman,
predsednik uprave NEK

Martin Novšak, generalni direktor GEN energije:
Širok krog jedrskih strokovnjakov lahko prispeva k verodostojnosti sporočil o jedrski
energiji

»Glavno poslanstvo družbe in skupine GEN je zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno
energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov. Naša uspešnost pri uresničevanju tega poslanstva
je odvisna predvsem od znanja in razumevanja področja, na katerem delujemo. Znanje in
razumevanje namreč močno vplivata na dojemanje izzivov, povezanih z oskrbo z energijo danes
in jutri, pri čemer dejstva govorijo v prid dolgoročni uporabi jedrske energije.
V skupini GEN si že več let prizadevamo za izboljšanje energetske ozaveščenosti in predvsem za
povečanje zanimanja ter krepitev znanja o energetskih temah med našimi ključnimi deležniki. V
ta namen smo leta 2011 odprli tudi vrata centra za obiskovalce, imenovanega Svet energije, ki ga
je od odprtja do danes obiskalo že več kot 34.000 ljudi iz Slovenije in tujine.
S ciljem krepitve energetske pismenosti med različnimi skupinami deležnikov smo lani v
sodelovanju s strokovnimi partnerji (družbami v skupini GEN, Univerzo v Mariboru, Institutom
"Jožef Stefan", ELES in ARAO) zagnali tudi spletno stičišče o energiji in energetiki − eSvet.
S spodbujanjem zanimanja za teme, povezane z energijo in energetiko, ter s povečanjem
razumevanja temeljnih konceptov, povezanih z njima, želimo omogočiti odgovorno in
argumentirano razpravo ter odločanje o izzivih energetske prihodnosti Slovenije, ki bo temeljila
na strokovno utemeljenih dejstvih in številkah.
Zavedamo se torej pomena komuniciranja, tudi in še posebej o jedrski energiji in energetiki,
znanosti, raziskavah in tehnologiji. Podpiramo idejo o okrepitvi komunikacijske dejavnosti DJS

ŠIROK KROG JEDRSKIH
STROKOVNJAKOV LAHKO PRISPEVA
K VERODOSTOJNOSTI SPOROČIL O
JEDRSKI ENERGIJI
Martin Novšak,
generalni direktor GEN energije
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z mediji in drugimi javnostmi. Širok krog jedrskih strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev
iz različnih organizacij lahko s svojim komunikacijskim delovanjem pomembno prispeva k
verodostojnosti sporočil in povečanju zaupanja javnosti v jedrsko energijo in z njo povezanih
področij.«
Prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko IJS:
Je morda napočil čas za priznanje, da nimamo vseh odgovorov?

»V znanstvenih krogih si je jedrska energija nesporno ustvarila dober ugled, saj ima v primerjavi
z drugimi viri električne energije enega najmanjših vplivov na zdravje prebivalstva in okolje.
Dober ugled je posledica prizadevanj za odličnost vseh jedrskih deležnikov: industrije,
regulatorjev ter znanosti in visokošolskega izobraževanja.
JE MORDA NAPOČIL ČAS ZA
PRIZNANJE, DA NIMAMO VSEH
ODGOVOROV?
Prof. dr. Leon Cizelj,
vodja odseka za reaktorsko tehniko IJS

O prihodnosti jedrske energije pa ne odločamo le znanstveniki ali strokovnjaki. Zato je izjemno
pomembno, da naša prizadevanja za odličnost razume, sprejme in podpre tudi splošna javnost.
Podporo, ki jo jedrska energija pri splošni javnosti uživa danes, smo tako doma kot v tujini dosegli
predvsem s poudarjanjem naše odličnosti. To obdobje se je žal končalo z nesrečo v Fukušimi, kar
je odlično ubesedil naš japonski kolega Takuja Hatori: »Imeli smo premalo domišljije, zato smo bili
preveč domišljavi.«
Morda je napočil čas, da tudi jedrski strokovnjaki najprej sebi in nato še drugim priznamo, da
nimamo vseh odgovorov. Da bolj kot občudovanje naše samozadostnosti potrebujemo pomoč
in podporo. Prepotrebnega vzdrževanja in krepitve naše odličnosti pa se skupaj lotimo tudi z
iskanjem novega znanja, torej z raziskavami. Na poti k uspehu bomo močnejši, če bomo skupaj
spodbujali raznolikost in odličnost v obvladovanju varnosti, radovednosti in komunikaciji.«
Dr. Igor Jenčič, vodja ICJT IJS:
Pomembno je, da komunikacija ni izključno promocija; obravnavati mora tudi tveganja
in slabosti!

»Menim, da je najmanj zadnjih 30 let povsem očitna ključna vloga komuniciranja z javnostjo, če
želimo ohraniti, kaj šele povečati vlogo jedrske energije in jedrskih tehnologij v družbi.
Pri komuniciranju bi morali sodelovati vsi deležniki jedrske znanosti in tehnologije, seveda
vsak na svoj način. DJS ima specifično vlogo kot del civilne družbe. Pri tem je pomembno, da
komunikacija DJS ne izpade izključno kot promocija oziroma kot reklama, ampak se ne izogiba
omembi potencialnih tveganj in slabosti jedrske energije, pa tudi opozarjanju na to, kje je pri
nas še prostor za izboljšave. Pri tem mislim zlasti na izboljšave na področju jedrske varnosti in
varnostne kulture. Le s takim, po potrebi tudi kritičnim pristopom si bo DJS pridobil ugled in
zaupanje javnosti.
POMEMBNO JE, DA
KOMUNIKACIJA NI IZKLJUČNO
PROMOCIJA; OBRAVNAVATI MORA
TUDI TVEGANJA IN SLABOSTI!
Dr. Igor Jenčič,
vodja ICJT IJS

Seveda se moramo zavedati, da je delovanje društva omejeno na prispevke članov, ki se v svoji
redni službi praviloma ukvarjajo z drugimi področji. Zato je zelo pomembna tudi dobra – in
finančno ustrezno podprta – organizacija profesionalnih komunikacijskih dejavnosti.
Idej za komunikacijske dejavnosti je veliko tako na področju novih medijev kot na področju
klasičnih kanalov komuniciranja. Težava je večno pomanjkanje časa, predvsem pa sredstev, ki
jih ključne organizacije dolgoročno in sistematično namenjajo v ta namen. Predlagam boljšo
koordinacijo vseh komunikacijskih dejavnosti v Sloveniji, izdelavo krovnega komunikacijskega
načrta in dolgoročne strategije na tem področju.«
Dr. Tomaž Žagar, direktor ARAO (nadzorni odbor DJS):
Zagotoviti moramo obraze, ki stojijo za jedrsko znanostjo in energetiko v Sloveniji, ter
razumljive razlage

»Komuniciranje o naravoslovno-tehničnih temah je pomembno; področja jedrske znanosti,
jedrske energije in tehnologij, radioaktivnosti in sevanja pa imajo znotraj tega še posebej
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pomembno mesto. Razlog je preprost: naravoslovna znanost je že v preteklosti zagotovila in
bo lahko tudi v prihodnje ponudila številna dobra, strokovna, preverjena, potrjena dejstva
in podatke. Dejstva, ki jih sodobna družba potrebuje za kakovostno in na razumu temelječe
odločanje o kompleksnih izzivih: od obvladovanja podnebnih sprememb do izzivov, povezanih
s prehrano, zdravjem, varnostjo, mobilnostjo. Vendar se ta (strokovna) dejstva brez ustrezno
zastavljenega komuniciranja hitro razvodenijo in porazgubijo med poplavo (nestrokovnih,
neutemeljenih, parcialnih) mnenj, mitov in drugih informacij, ki motijo in izkrivljajo jasno sliko
sveta.
DJS ima na polju komuniciranja o jedrski energiji in jedrski znanosti pomembno mesto, saj smo v
društvu združeni deležniki iz širokega nabora organizacij: izvajalskih, raziskovalnih, industrijskih,
regulatornih itd. Poznavanje in obvladovanje dejstev in številk je nedvomno pomembna odlika
in pogosto tudi prednost jedrskih strokovnjakov, a javnost od nas pogosto pričakuje predvsem
kratke, preproste in razumljive razlage, ki jih želi slišati od vsaj nekoliko znanih obrazov, ki
zmorejo tudi zaupanja vreden, pomirjajoč pogled v oči. To bi jim morali znati zagotoviti: ne samo
razumljive izjave in besede, temveč tudi domače obraze, ki stojijo za temi razlagami in izjavami.
Dobrodošlo bi bilo, da bi s pomočjo komunikacijsko aktivnih članov vzpostavili vlogo društva
kot vmesnika med jedrsko znanostjo, stroko in industrijo na eni strani ter mediji oziroma širšo
javnostjo na drugi strani. Ne nazadnje bomo s tem dolgoročno pomembno pripomogli tudi k
promociji poklicev v jedrski znanosti, raziskavah in energetiki.«

ZAGOTOVITI MORAMO
OBRAZE, KI STOJIJO ZA JEDRSKO
ZNANOSTJO IN ENERGETIKO
V SLOVENIJI, TER RAZUMLJIVE
RAZLAGE
Dr. Tomaž Žagar,
direktor ARAO (nadzorni odbor DJS)

Dr. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko IJS:
… upanje, da bodo vrednote znanja prevladale nad vrednotami dogme in
ekonomskega pragmatizma

»V današnjem svetu, ko znanost in tehnologija postajata zelo zapleteni in pogosto tako
nedostopni, da ju razume le peščica ljudi, je komuniciranje o jedrski energiji, znanosti in
tehnologijah izjemnega pomena. Zelo blizu mi je pogled Matjaža Ravnika v predgovoru
k slovenskemu prevodu knjige Znanost in človeške vrednote (Jacob Bronowski): »Številni
znanstveniki v svetu in pri nas so prepričani, da je najpomembnejša naloga znanosti v bližnji
prihodnosti popularizacija in prenos znanja iz ozkih strokovnih krogov v čim širše segmente
družbe. Le tako lahko preprečimo zlorabo, odtujevanje, monopolizacijo in marginalizacijo znanja
in znanosti, in to nam lahko vzbudi upanje, da bodo vrednote znanja prevladale nad vrednotami
dogme in ekonomskega pragmatizma, kar je tudi v naši družbi še kako pereče.« Žal nekateri jedrski
strokovnjaki pogosto delujejo v nasprotju s tem.
Sam sem komunikacijsko aktiven, in sicer prek sredstev javnega obveščanja, kot so radio,
televizija, tisk, Twitter, s pisanjem strokovnih in znanstvenih prispevkov o naših raziskavah in
dejavnostih ter z njihovo predstavitvijo na javnih domačih in mednarodnih dogodkih. Tudi v
prihodnje bom z veseljem razlagal znanost in jedrsko tehnologijo vsem, ki bodo želeli prisluhniti.
Kako okrepiti komunikacijske dejavnosti društva? Morda z vključitvijo v sodobnejše metode
obveščanja, kot so spletne aplikacije in omrežja. Dober primer je Ameriško združenje jedrskih
strokovnjakov (ANS) s svojo »jedrsko spletno kavarno«: ANS Nuclear Cafe (http://ansnuclearcafe.
org/), ki je v primeru Fukušime po moji oceni zgledno opravil svojo vlogo. Tudi v Sloveniji imamo
dober zgled − projekt Znanost na cesti, v katerem znanstveniki z rednimi predavanji razlagajo
zanimivosti s svojih področij.«
Ida Novak Jerele, NEK:
Temeljna jedrska znanja še vedno niso ustrezno vključena v izobraževalne
programe – je lahko to izziv za DJS?

»NEK stalno udejanja politiko odprtih vrat, saj se zaveda, da je umeščen v tem prostoru in
zainteresiran, da javnost razume in podpira njegovo delovanje. Vedno je iskal najbolj neposredne
oblike komuniciranja z javnostjo. Obiski elektrarne so ena takih oblik in NEK je odprl svoja vrata
že med izgradnjo. Letno nas obišče okoli pet tisoč obiskovalcev različnih strok in starosti iz
Slovenije in tujine.

… UPANJE, DA BODO
VREDNOTE ZNANJA PREVLADALE
NAD VREDNOTAMI DOGME IN
EKONOMSKEGA
PRAGMATIZMA
Dr. Luka Snoj,
vodja odseka za reaktorsko fiziko IJS
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Po desetletjih obratovanja elektrarne in dobro stoletje po odkritju radioaktivnosti kot naravnega
pojava ter ob današnji uporabi ionizirajočih sevanj na različnih področjih pa vendar temeljna
znanja o njih še vedno niso ustrezno vključena v izobraževalne programe osnovnih in srednjih
šol. Čeprav se skoraj vsaka slovenska družina sreča z ionizirajočim sevanjem v diagnostiki ali
zdravljenju, ga še vedno premalo poznamo.
Stvari, ki jih ne poznamo, pa pogosto vzbujajo nezaupanje in tesnobo, zato bi lahko bila ena od
dejavnosti Društva jedrskih strokovnjakov usmerjena v vključitev teh vsebin v redne programe
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.«

TEMELJNA JEDRSKA ZNANJA
ŠE VEDNO NISO USTREZNO
VKLJUČENA V IZOBRAŽEVALNE
PROGRAME – JE LAHKO TO IZZIV
ZA DJS?!
Ida Novak Jerele,
NEK

Dr. Nadja Železnik, REC Slovenija (nadzorni odbor DJS in predsednica Ženske
sekcije Alfa):
Gradimo komuniciranje v smeri večanja zaupanja, upoštevanja različnosti in
zagotavljanja celovitosti

»Med najpomembnejšimi faktorji v komuniciranju jedrskih dejavnosti je poleg znanja, se
pravi informacij o tem, kako stvari delujejo, predvsem zaupanje. Zaupanje v tiste, ki podajajo
informacije, v njihove institucije, v njihovo kredibilnost. Kot vemo, lahko že en nepredviden
dogodek, celo daleč stran od naših meja, zlahka zmanjša oziroma celo uniči zaupanje. Delno
smo to že doživeli, če omenim le najbolj razvpite dogodke, kot je černobilska nesreča ali nesreča
v Fukušimi. Zato je komuniciranje toliko bolj zahtevno in zahteva usklajeno delovanje med
institucijami ne samo v državi, temveč nadnacionalno.
Komuniciranje mora potekati stalno, kontinuirano in seveda celovito. To je zelo težko doseči,
čeprav imam občutek, da vsi mislimo, kako zelo se spoznamo na komuniciranje. Prav tako
komuniciranje ne sme biti propaganda, temveč izrazito zavedanje in iskanje strpnega dialoga,
v katerem je prostor za upoštevanje tudi drugih pogledov in razmišljanj. Večkrat tudi slišim
mnenja, da imajo nekateri tako imenovani deležniki svoje interese in cilje. Vendar smo vsi taki.
Vsi imamo svoje interese in iščemo poti za doseganje lastnih ciljev oziroma ciljev institucij. Javni
uslužbenci, ki predstavljamo večino v institucijah, povezanih z jedrskim področjem, bi morali še
posebej izkazati občutek za ljudi.

GRADIMO KOMUNICIRANJE
V SMERI VEČANJA ZAUPANJA,
UPOŠTEVANJA RAZLIČNOSTI IN
ZAGOTAVLJANJA CELOVITOSTI
Dr. Nadja Železnik,
REC Slovenija (nadzorni odbor DJS in
predsednica Ženske sekcije Alfa)

Prav zaradi zahtevnosti komuniciranja in vključevanja javnosti, s katerima se srečuje večina držav,
bo eno od prioritetnih področij poročanja na naslednjem pregledovalnem procesu, ki poteka
vsake tri leta skladno z določili skupne konvencije o varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in jedrskim gorivom, prav povečanje vključevanja javnosti. To pa ne zajema le birokratskega
izvajanja minimalnih standardov o vključevanju javnosti v postopke, temveč resnično
sodelovanje javnosti, kjer je prostor za upoštevanje dobrih in relevantnih predlogov. Gradimo
torej naše komuniciranje v tej smeri: v večanje zaupanja, upoštevanje različnosti in zagotavljanje
celovitosti.«
Melita Lenošek Kavčič, GEN energija (nadzorni odbor DJS):
V prihodnje si želim še več konstruktivnega sodelovanja, kajti moč se skriva v slogi

»Če želimo javnost prepričati o pomenu, ki ga ima jedrska energija pri zmanjševanju izpustov CO₂
in v boju proti podnebnim spremembam, moramo z njo komunicirati. Če bomo to počeli skupaj,
enotni in složni, se bo to sporočilo širilo (še) hitreje in bo imelo tudi močnejši učinek. Z dialogom
namreč gradimo zaupanje, ki je v primeru jedrske energije zaradi senzibilnosti javnega mnenja
do tega vira nizkoogljične in trajnostne energije velikokrat na preizkušnji.
Pomembno vlogo pri ozaveščanju javnosti pa igra energetska pismenost, ki jo z različnimi
vsebinami in projekti krepimo tudi v GEN in našem centru za obiskovalce, Svetu energije. Pri tem
V PRIHODNJE SI ŽELIM ŠE VEČ
nam pomagajo organizacije in posamezniki iz DJS, ki so aktivni pri širjenju znanja in spodbujanju
KONSTRUKTIVNEGA SODELOVANJA, zanimanja za naravoslovne in tehnične teme ter energetiko.
KAJTI MOČ SE SKRIVA V SLOGI

Melita Lenošek Kavčič,
GEN energija (nadzorni odbor DJS)

Želim si, da bi bilo konstruktivnega sodelovanja v prihodnosti še več. Moč se namreč, kot pravi
znani pregovor, skriva v slogi.«
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Dr. Robert Bergant, GEN energija (upravni odbor DJS):
DJS naj se prilagodi novim družbenim trendom in tako jedrske teme približa mlajšim
generacijam

»Odprto komuniciranje z vsemi deležniki, vključno s prebivalstvom, je v današnji družbi
ključnega pomena za uspešno izvedbo kateregakoli projekta. V zadnjem času pa smo priča
novim, drugačnim načinom komuniciranja, predvsem novim komunikacijskim kanalom, ki
so za povprečnega človeka veliko bolj dostopni in sprejemljivi kot običajno komuniciranje
prek časopisov, televizije, radia in drugih klasičnih medijev. Mladina je bolj kot kdajkoli doslej
povezana v različna družbena omrežja. To je platforma, kjer si izmenjujejo svoja mnenja, kjer se
porajajo nove ideje, kjer se oblikujejo mnenja, kjer se navsezadnje dobivajo volitve …
In ker na mladih svet sloni, je prav, da se tudi DJS prilagodi novim družbenim trendom ter se tako
približa predvsem mlajšim generacijam. Socialna omrežja so stičišča, kjer lahko hitro, zelo poceni
in elegantno navežemo stik s široko množico ljudi in ji predstavimo jedrsko energijo kot enega
od ključnih virov energije pri prizadevanju za nizkoogljično družbo, ki bo imela z uporabo jedrske
energije tudi dostop do konkurenčnega in zanesljivega vira energije.«
Stanko Manojlović, NEK (predsednik MMG − Mreže mlade generacije):

DJS NAJ SE PRILAGODI NOVIM
DRUŽBENIM TRENDOM IN TAKO
JEDRSKE TEME PRIBLIŽA MLAJŠIM
GENERACIJAM
Dr. Robert Bergant,
GEN energija (upravni odbor DJS)

Člani MMG bomo sodelovali pri krepitvi komunikacijskih dejavnosti

»Komuniciranje o jedrski energiji je zelo pomembno. V javnosti ima ta vir energije pogosto
negativne konotacije, saj se o njem govori večinoma le v povezavi z nesrečami in njihovimi
posledicami.
Mediji želijo senzacionalizirati dogajanje z mnogokrat nepreverjenimi podatki in pompoznimi
naslovnicami, ki pustijo v družbi velike negotovosti in strah. To je treba preseči. Jedrska energija
ima mnogo prednosti pred drugimi viri energije in družbi je treba predstaviti te prednosti, pa tudi
vidike varnosti in tveganj. Predvsem pa se moramo kot družba znebiti iracionalnega strahu, ki
obstaja zaradi nepoznavanja jedrske energije.
Člani MMG smo pri krepitvi komunikacijskih dejavnosti vsekakor pripravljeni sodelovati. Trenutno
smo pri komunikacijah zelo skopi, saj se zelo rado zlorablja izjave, ki gredo v javnost. Zato
menim, da bi morali več in tudi bolj sistematično komunicirati z javnostjo. Novi profil društva na
Twitterju je korak v pravo smer, treba pa bo aktivno dodajati novice, ki bodo za bralce zanimive in
poučne.
Trenutno stanje v Sloveniji daje vtis, da jedrska energija nima obraza, da se posamezniki
skrivamo za vrati organizacij in ne želimo prevzeti morebitne odgovornosti. Tudi zato še toliko
bolj podpiram pobudo konkretnejših, javnosti znanih in dostopnih načinov ozaveščanja s
področja jedrske energije.
Na spletnem mestu DJS, na Facebook portalu ali na kateremkoli drugem javnosti dostopnem
družbenem omrežju bi lahko poleg rednih novičk objavljali tudi kolumne in predstavljali različne
konkretne poklice jedrske stroke in njihove karizmatične predstavnike. Tako bi pokazali, da
jedrska energija ima posameznike – obraze oziroma osebnosti, ki imajo znanje, odgovornosti,
pa tudi zasebna življenja in interese. Jedrska energija bi se tako lahko približala družbi in
posamezniku ter pokazala, da njeni predstavniki nismo le anonimna stroka, ki je nihče ne pozna
in ki se »skriva« za ograjami TRIGE, NEK, IJS. Osebno sicer ne delim tega mnenja, a tak vtis sem
dobil po debatah s prijatelji, starši in drugimi.
Kako naprej? Najprej predlagam določitev posameznikov iz različnih institucij, ki so se prek
društva pripravljeni komunikacijsko angažirati, nato skupni sestanek in določitev glavnih
komunikacijskih usmeritev in dinamike komuniciranja. MMG bo z veseljem prispeval novice s
svojega področja delovanja.
Izjave zbrala in uredila: Mojca Drevenšek

ČLANI MMG BOMO SODELOVALI
PRI KREPITVI KOMUNIKACIJSKIH
DEJAVNOSTI
Stanko Manojlović,
NEK (predsednik MMG − Mreže mlade
generacije)
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NUKLEARNO PRAVO
– MEDNARODNOPRAVNA IN
SLOVENSKA
UREDITEV
UVOD

Nuklearno ali jedrsko pravo se je začelo
razvijati ob koncu 50. let prejšnjega stoletja.
Z ustanovitvijo Mednarodne agencije za
atomsko energijo, kot specializirane agencije
v okviru sistema znotraj Združenih narodov
je bil postavljen temelj za razvoj nuklearnega
prava. Agenciji je bil namreč podeljen
mandat vzpostavitve mednarodnih norm na
področju jedrske varnosti. Cilj je vzpostavitev
pravnega reda, ki naj varuje zdravje in
minimizira nevarnost za življenje in lastnino
ter razvija miroljubno rabo jedrske
energije. Delovanje agencije je tako
usmerjeno na:
jedrsko varnost in varovanje,
jedrsko znanost in tehnologijo,
nadzor in preverjanje.
Gre za koncept 3 S: varnost (safety),
varovanje (security), nadzor (safeguards) in
odgovornost za jedrsko škodo.
Temelj za nadzor jedrskih programov s strani
Mednarodne agencije za jedrsko energijo
so bilateralni sporazumi med agencijo in
posamezno državo. Ti sporazumi pa se
sklepajo na podlagi člena III Sporazuma o
neširjenju jedrskega orožja.
Mednarodnopravna ureditev (evropske)
civilne uporabe jedrske energije je
ustanovitev Euratoma leta 1957. Namen
njegove ustanovitve je bil dvojen:
spodbuditi razvoj jedrskih programov
s ciljem rešitve dolgoročnega
pomanjkanja premoga za proizvodnjo
električne energije in zmanjšanja
odvisnosti od proizvajalk nafte,
ustvariti enotni notranji trg na jedrskem
področju.
Cilji Euratoma so opredeljeni v členu 2
pogodbe o ustanovitvi Euratoma:
spodbujanje razvoja in zagotavljanje
razpršenosti tehničnih informacij,
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vzpostavljanje enotnih varnostnih
standardov za varovanje zdravja
delavcev in splošne javnosti ter
zagotavljanje njihove dejanske rabe,
poenostavljanje investicij s ciljem
razvoja in izgradnje infrastrukture,
potrebne za razvoj jedrske energije,
zagotavljanje enakopravnega in rednega
dostopa do rude in jedrskega goriva,
zagotavljanje nadzora, da se jedrski
materiali uporabljajo za zakonit namen,
izvajanje lastništva nad fisijskimi
materiali,
zagotavljanje trga za kakovosten jedrski
material in strokovnjake,
vzpostavljanje odnosov z mednarodnimi
organizacijami in državami s ciljem
miroljubne uporabe jedrske energije.
Da bi se izognili dolgotrajni javni debati
o primernosti jedrskih programov znotraj
EU, sporazum o Euratomu ni bil vključen
v Pogodbo o Evropski uniji. Gre torej za
sporazum, ki je še vedno ločen (torej za
ločeno skupnost). Kljub nespremenjenemu
besedilu (gre za sporazum, ki ni bil veliko
spremenjen) sporazum napredno rešuje
ključna vprašanja na področju jedrskih
programov, in sicer:
spore glede licenc, s čimer se želi doseči
hitrejši tehnološki napredek,
varstvo zdravja zaposlenih,
izvajanje dejavnosti, ki imajo vpliv preko
ozemlja ene države (sprotno obveščanje
o sevanju, v določenih primerih
pridobitev dovoljenja Euratoma).
Reševanja večanja energetskih potreb
so se ob koncu 50. let lotili tudi na
mednarodni ravni v okviru OEEC
(predhodnika OECD) z ustanovitvijo Evropske
agencije za jedrsko energijo (sedanje
Agencije za jedrsko energijo). V to
organizacijo je vključenih 31 držav, ki imajo
86 odstotkov celotnih jedrskih zmogljivosti.
Področja delovanja Agencije za jedrsko
energijo so:
varnost in zakonodaja,
razvoj jedrske energije,
ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
javno zdravje,
jedrsko pravo in odgovornost,

jedrska znanost,
baze podatkov,
informiranje in komuniciranje.
Delovanje mednarodnih organizacij na
jedrskem področju je usmerjeno zlasti v razvoj
jedrske tehnologije. Vse naštete mednarodne
organizacije namreč jedrsko tehnologijo
vidijo kot edino resno alternativo fosilnim
gorivom, ki bo dolgoročno omogočala
pokritje svetovnih energetskih potreb, zato
si vse omenjene organizacije prizadevajo za
čim širšo uporabo najnovejše tehnologije.
Zaradi pretekle uporabe jedrske tehnologije
v vojaške namene in posledic na civilnem
prebivalstvu je precejšnji del nalog omenjenih
organizacij usmerjen zlasti v varstvo pred
ionizirajočimi sevanji ter informiranju javnosti
o jedrski tehnologiji. Ker gre za mlado stroko,
pa omenjene organizacije s konvencijami in
drugimi akti pomagajo državam z jedrskim
programom za čim bolj ustrezno pravno
urejenost tega področja.
UREDITEV JEDRSKEGA PODROČJA V
REPUBLIKI SLOVENIJI
Republika Slovenija je prvič celovito urejala
jedrsko področje ob gradnji Nuklearne
elektrarne Krško. Lahko rečemo, da se je z
gradnjo elektrarne v Krškem začela razvijati
tudi takratna jugoslovanska (in s tem tudi
slovenska) jedrska pravna teorija. Sprva so se
na tem področju začeli razvijati jugoslovanski
gradbeni in varnostni standardi za jedrske
objekte. Leta 1980 je SRS sprejel Zakon o
izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji
in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in
naprav (Uradni list SRS, št. 28/80). Omenjeni
zakon je vplival tudi na zakonodajno politiko
SFRJ, ki je leta 1984 sprejela Zakon o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske
energije (Uradni list SFRJ, št. 62/84). V 80.
letih so na tem področju začele nastajati
tudi prve teoretične razprave. Najobsežnejša
monografija na tem področju je nastala leta
1985, napisal pa jo je prof. dr. Stojan Cigoj
(Nuklearno odškodninsko pravo).
Z osamosvajanjem Republike Slovenije
in njenim vključevanjem v mednarodne
organizacije na tem področju smo v pravni
red Republike Slovenije začeli vnašati
sodobne rešitve. Ob tem pa je prišlo do
posebnega paradoksa, saj smo s tem v
notranji pravni red vnesli tudi nekatere
neskladnosti mednarodnopravnih norm na
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Slika 1 prikazuje pravno ureditev jedrskega
področja v Republiki Sloveniji.
Vpliv mednarodne agencije za atomsko
energijo na pravo RS se kaže z ratifikacijo
konvencij in pogodb, h katerim je pristopila
Republika Slovenija. Slika 2 prikazuje
konvencije omenjene mednarodne agencije,
ki veljajo tudi v Republiki Sloveniji.
Večje težave so določbe t. i. mehkega prava
(angl. soft-law). Praviloma ima takšno pravo
tri lastnosti:

Program
razgradnje
NEK

IAEA
Sporazum o neširjenju
jedrskega orožja
in druge konvencije
Bilateralni sporazumi
Soft–law - priporočila
NEA
Mednarodne konvencije
Soft-law
Poročila

Jedrsko pravo v
REPUBLIKI SLOVENIJI

EURATOM
Pogodba o ustanovitvi
direktive, uredbe,
sodbe, priporočila

Družbena
pogodba
NEK

Posebnost urejanja dela jedrskega področja v
Republiki Sloveniji pa izhaja tudi iz skupnega
lastništva Slovenije in Hrvaške na Nuklearni
elektrarni Krško. Gre za odraz tedanjih slabih
političnih odnosov med dvema sosednjima
državama. Leta 2001 sta obe državi podpisali
Pogodbo 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, ter
Skupne izjave ob podpisu 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. Gre za pogodbo, ki vzpostavlja
enakopravni, paritetni odnos. V pristopni
pogodbi k ES je omenjena pogodba
opredeljena kot izjema, ki ohranja veljavo ob
vstopu obeh držav v ES. Kasnejše direktive,
ki sta jih sprejeli tudi obe omenjeni državi
članici, in ki v preambuli ali v vsebinskem
delu ne postavljajo izjem iz bilateralnega
sporazuma, utegnejo izpostaviti pravno
vprašanje kateri pravni normi dati prednost.

BILATERALNI
SPORAZUM

MEDNARODNO PRAVO

EU
Primarni pravni viri
Sekundarni pravni viri
Evropsko sodišče za
človekove pravice

Program
odlaganja
RAO in IJG

področju jedrskega prava. Tudi mednarodno
javno pravo je podvrženo konfliktu pravnih
norm. Ne smemo spregledati, da imajo
mednarodne organizacije na jedrskem
področju povsem različne države članice
in da se tudi predstavniki držav članic
v teh organizacijah imenujejo različno.
S tem takšne organizacije izražajo
popolnoma drugačne interese in zasledujejo
popolnoma različne cilje. In če na področju
mednarodnega zasebnega prava obstajajo
konvencije oziroma pravila, ki urejajo kolizijo
takšnih norm, na področju mednarodnega
javnega prava takšnih pravil nimamo. Takšna
pravila bi namreč pomenila tudi neželeno
hierarhijo mednarodnih organizacij in s tem
tudi odpor proti mednarodnopravni ureditvi.

SLOVENSKO PRAVO
Zakon o varstvu
pred ionizirajočim
sevanjem in jedrski
varnosti

Nacionalni program
ravnanja z
radioaktivnimi
odpadki in
izrabljenim gorivom

Slika 1: Pravna ureditev jedrskega področja v Republiki Sloveniji.

JEDRSKA VARNOST

VAROVANJE

Konvencija o zgodnjem
obveščanju o jedrski nesreči

Konvencija o fizičnem
varovanju jedrskega
materiala

Konvencija o pomoči v primeru
jedrske nesreče ali radiološkega
izrednega dogodka
Konvencija o jedrski varnosti
Skupna konvencija o varnosti
izrabljenega jedrskega goriva
in varnosti ravnanja z
radioaktivnimi odpadki

Mednarodna konvencija o
preprečevanju dejanj
jedrskega
terorizma

NADZOR IN NEŠIRJENJE

ODGOVORNOST

Sporazum o neširjenju
jedrskega orožja

Dunajska konvencija o civilni
odgovornosti za jedrsko
škodo

Bilateralni sporazumi
z državami članicami

Skupni protokol o uporabi
Dunajske in Pariške
konvencije
Konvencija o dodatnem
nadomestilu za jedrsko škodo

Slika 2: Konvencije Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki veljajo tudi v
Republiki Sloveniji.
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JEDRSKA VARNOST
Direktiva o jedrski varnosti
Stresni testi – učenje na
napakah

RADIOAKTIVNI
ODPADKI IN DEKOMISIJA
Direktiva o ravnanju z
radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim jedrskim
gorivom
Priporočila in smernice

PRAVILNA UPORABA
JEDRSKEGA
MATERIALA - NADZOR
Uredba o uporabi
Euratom nadzora

VARSTVO PRED SEVANJI
Temeljni varnostni standardi
Direktiva o nadzoru in
kontroli pošiljk radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega
goriva
Priporočila

VAROVANJE DOBAVE
JEDRSKEGA GORIVA
Pogodba o Euratomu

Slika 3: Področja urejanja jedrskega področja s pomembnejšimi instrumenti.

Praviloma je nezavezujoče. Ob tem je
treba opozoriti, da je do sredine 90. let
prejšnjega stoletja v mednarodnem
javnem pravu veljalo načelo, da
so sporazumi oziroma konvencije
zavezujoče, drugi akti pa ne. Z razvojem
mednarodnih organizacij in zahtevami po
večji fleksibilnosti mednarodnopravnih
institutov se je ta meja zabrisala. V
sodobnem mednarodnem javnem
pravu zdaj najdemo tudi dokumente,
ki ne sodijo v kategorijo konvencij ali
sporazumov in so kljub temu zavezujoči.
Vsebuje splošna pravila in načela, ne
norme.
Ni neposredno izvršljivo prek
vzpostavljenih mehanizmov reševanja
sporov.
Takšno pravo pa ima določene prednosti.
Ena od njih je hitrejše doseganje sporazuma
v primeru dokumentov, ki so nezavezujoči.
V takšnem primeru so posledice v primeru
neskladnosti precej omejene. Na drugi strani
pa takšno pravo tudi ni podvrženo postopkom
ratifikacije, s tem pa ga je posledično možno
hitreje prilagajati zahtevam mednarodne
skupnosti. V primeru Mednarodne agencije za
atomsko energijo ima mehko pravo dve vlogi:
predstavlja temelj za sprejem konvencij

(takšen primer je Konvencija o zgodnjem
obveščanju o jedrski nesreči, sprejeta po
nesreči v Černobilu),
predstavlja izvedbeno raven konvencije,
ki naj bi ga članice sprejele v svojo
zakonodajo (npr. Konvencija o jedrski
varnosti – v preambuli je določeno,
da mednarodne varnostne smernice
pomenijo usmeritev za doseganje najvišje
ravni varnosti).
V primeru iz druge alineje mednarodna
konvencija instrumentom mehkega prava
priznava status zavezujočnosti oziroma
status minimalnih standardov, ki ga mora
zagotavljati država članica. Stopnja skladnosti
s temi instrumenti se kaže v poročanju
posameznih držav članic na podlagi
posameznih konvencij. S tem država članica
izkaže tudi stopnjo varnosti in zavarovanja na
jedrskem področju.
S pristopom Republike Slovenije v OECD smo
v pravni red Republike Slovenije prenesli
Pariško konvencijo o odgovornosti tretje
osebe za jedrsko škodo. Tudi znotraj OECD se
srečujemo s t. i. mehkim pravom, ki pa ima
bolj usmerjevalno naravo.
Znotraj Euratoma je vzpostavljena vrsta
direktiv in standardov na jedrskem področju.

Slika 3 prikazuje področja urejanja jedrskega
področja s pomembnejšimi instrumenti.
S pristopom v ES je Republika Slovenija
začela prevzemati tudi pravni red Euratoma,
s tem pa se je poenotil tudi del jedrskega
prava na ravni Evropske skupnosti. Izjema so
direktive, ki upoštevajo posebnost sporazuma
med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško glede NEK. Ob tem se ne smejo
spregledati druge direktive, ki posegajo na
področje meddržavnega sporazuma in ne
dopuščajo posebnih izjem (npr. področje
javnega naročanja, področje priznavanja
kvalifikacij …), saj v teh direktivah omenjeni
sporazum ni posebej omenjen. To posledično
pomeni, da sta obe članici v tem delu pristali
na derogacijo omenjenega sporazuma
s sprejemom direktiv in uredb Evropske
skupnosti.
Posebno poglavje poseganja v nacionalne
pravne rede na jedrskem področju pa so
Evropska konvencija o človekovih pravicah
in sodbe Evropskega sodišča za človekove
pravice. Ena od temeljnih pravic je tudi
pravica do zdravega okolja, s katero se
omenjeno sodišče vse pogosteje srečuje pri
svojem odločanju. Ta konvencija ima vpliv
zlasti na umeščanje jedrskih objektov v okolje
in v primeru podaljševanja licenc za delovanje
jedrskih objektov.

AKTUALNO
Glede na navedene mednarodnopravne akte
na jedrskem področju sta oba dokumenta
(Pogodba 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, ter
Skupne izjave ob podpisu 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) določen relikt preteklosti z
izrazoslovjem, ki ni več povsem skladno z
izrazoslovjem mednarodnega javnega prava.
Tako omenjena pogodba predvideva sprejem
programa razgradnje NEK ter programa
odlaganja radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega jedrskega goriva.
Temeljni zakon na področju jedrskega prava
v Republiki Sloveniji je Zakon o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,
odgovornost za jedrsko škodo pa ureja
Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo. Na
ravni nacionalne zakonodaje v praksi največ
težav v razpravah o jedrski problematiki
povzroča Nacionalni program ravnanja
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom, ki ga določa 98. člen Zakona o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti. Nacionalni program sprejema
Državni zbor RS z resolucijo. V razpravah
se namreč nacionalni program želi zmotno
prikazati kot nekaj zavezujočega oziroma celo
neposredno izvršljivega. Funkcija nacionalnih
programov je določanje politike parlamenta
in države na posameznem področju. Gre torej
za politično usmeritev, ki naj jo posamezni
organi in organizacije zasledujejo pri
izvrševanju svojih nalog – seveda znotraj
sprejete zakonodaje in razpoložljivih sredstev.
Kolikšen del nacionalnega programa in kateri
del nacionalnega programa bo izveden, pa
določa državni zbor prek sprejete zakonodaje
in vsakoletnega državnega proračuna.
Zaostajanje v izvajanju nacionalnega
programa (ob pomanjkanju enega ali obeh
predhodno navedenih pogojev) torej ne
povzroči odgovornosti nikogar. Prav tako pa
tudi morebitni upravičenci iz nacionalnih
programov ne morejo zahtevati izvajanja
nacionalnega programa. Predmet razprave
pri sprejetem nacionalnem programu je tako
lahko zgolj vprašanje, ali vladajoča koalicija še
stoji za takšnim programom ali pa je pozneje
sprejela drugačno politiko, ki odstopa od
sprejetega programa.

Viri:
1 Compendium of Legal Instruments; https://
ola.iaea.org/ola/documents/compendiumof-international-instruments.html
2 Nuclear Law; http://www.oecd-nea.org/
law/
3 Nuclear Energy; https://ec.europa.eu/
energy/en/topics/nuclear-energy
4 Zakon o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS,
št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo,
70/08 - ZVO-1B, 60/11 in 74/15)
5 Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo
(Uradni list RS, št. 77/10)
6 Zakon 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, ter Skupne
izjave ob podpisu 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 (Uradni list RS Mednarodne pogodbe, št. 5/03)
dr. Borut Stražišar, ARAO
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NUKLEARNA
ELEKTRARNA KRŠKO
POSLUJE SKLADNO
Z MEDDRŽAVNO
POGODBO IN
VELJAVNIMI
PREDPISI
OB NOVEMBRSKIH MEDIJSKIH
ZAPISIH, DA SO PRI POSLOVANJU
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
KRŠENA DOLOČILA MEDDRŽAVNE
POGODBE, SPOROČAMO, DA V
NEK DOSLEDNO UPOŠTEVAMO
MEDDRŽAVNO POGODBO, VELJAVNE
PREDPISE IN VARNOSTNE STANDARDE
TER HKRATI DOSEGAMO ODLIČNE
OBRATOVALNE IN POSLOVNE
REZULTATE.

Gospodarska družba Nuklearna
elektrarna Krško, d. o. o., (NEK) je
družba slovenskega prava, za katero
velja pravni red Republike Slovenije, če
ni drugače določeno s pogodbo med
Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih
in drugih pravnih razmerij, povezanih z
vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem
in razgradnjo (meddržavna pogodba). V
NEK upoštevamo določbe meddržavne
pogodbe in v dosedanjih dvanajstih letih
od njene uveljavitve ni bilo nobenih
pripomb na delo uprave NEK in družbo
kot celoto. V tem obdobju NEK dosega
izjemne varnostne, obratovalne, okoljske
in gospodarske rezultate. Visokostrokovni
kadri in vodstvo prepoznavajo specifična
tveganja in sprejemajo odgovorne
odločitve ter predstavljajo temelj
predvsem visoke ravni varnosti elektrarne.
Član uprave NEK, ki ga predlaga Hrvatska
elektroprivreda, je bil imenovan pred
letom dni za petletno obdobje s
soglasjem obeh družbenikov. Hrvaški
družbenik ima legitimno pravico
predlagati zamenjavo svojega člana
uprave NEK, seveda ob upoštevanju vseh
zakonskih predpogojev.
Hrvaški družbenik je s sklicem
skupščine 13. novembra 2015 predlagal
zamenjavo člana uprave NEK, vendar je
slovenski družbenik zavrnil imenovanje
novega člana uprave, sklicujoč se na
neizpolnjevanje zakonskih predpogojev:
Zakona o varstvu pred ionizirajočimi
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sevanji in jedrski varnosti – Pravilnika o
zagotavljanju usposobljenosti delavcev
v sevalnih in jedrskih objektih (JV 4).
V NEK upoštevamo in se zavzemamo
za dosledno upoštevanje varnostnih
standardov, zakonska določila pa
dosledno izpolnjujemo. To je edina
zagotovitev, da bo NEK še naprej voden
odgovorno, kar je v interesu obeh
družbenikov in širše javnosti.
Uprava NEK dosledno upošteva določbe
9. člena meddržavne pogodbe, ki govori
o sodelovanju podjetij in institucij obeh
držav za potrebe rednega obratovanja
ter v izrednih primerih. Zagotavljamo
jim enake možnosti, da se kvalificirajo za
delo v jedrskih elektrarnah in da v okviru
zakona o javnem naročanju kandidirajo
za razpisana dela. Vsa podjetja, ki se
prijavljajo na razpise, so v skladu z
zakonodajo deležna enake obravnave.
Pozdravljamo zaključno odgovorno
ugotovitev časopisa Jutarnji list, da
je NEK strateškega pomena za oba
elektroenergetska sistema in da trenutna
nesoglasja ne bi smela vplivati na
vsakodnevno upravljanje in poslovanje
NEK. Pričakujemo, da bodo vsi deležniki
upoštevali visoke varnostne in obratovalne
standarde in da se v težko zgrajen
korekten partnerski odnos, ki daje odlične
rezultate, ne posega neodgovorno.
Nuklearna elektrarna Krško

KDO JE BIL
JANOSUKE HIRAJ?
Jedrska elektrarna Onagawa leži na zahodni
obali Japonske. Ima tri reaktorje električnih
moči 498 MW in dvakrat po 796 MW, kar
pomeni, da ima manjši reaktor malo manj
moči kot tisti v jedrski elektrarni Krško (696
MW), preostala dva pa sta malo močnejša. Vsi
trije so vrelni reaktorji.
Jedrska elektrarna Onagawa je bila ob petem
največjem potresu v zgodovini človeštva
marca 2011 od vseh jedrskih elektrarn
najbližja njegovemu epicentru.
Kaj je rešilo elektrarno pred poškodbo in
okoliške prebivalce pred evakuacijo?
Ključno vlogo in zasluge pri tem ima gradbeni
inženir Janosuke Hiraj. Hiraj je bil rojen leta
1902 na Japonskem. Umrl je leta 1986, star

84 let. Do leta 1968 je bil podpredsednik
podjetja Toho Den, nato pa se je pridružil
ekipi, ki se je ukvarjala s projektiranjem
jedrske elektrarne v Onagawi. Podjetje Toho
Den je naročilo več študij, katerih izsledki so
predvidevali zahtevano projektiranje pregrade
za zaščito pred višino cunamija do tri metre.
Hiraj je kljub temu zahteval gradnjo betonske
zaščitne pregrade 14,8 metra nad morsko
gladino. Vztrajal je predvsem zaradi velikega
cunamija, ki je nastal ob potresu leta 869,
o katerem med drugim pričajo sedimenti
morskega peska, ki jih je mogoče najti do štiri
kilometre v notranjosti od obale Japonske.
Njegovi sodelavci se z njim niso strinjali in so
zagovarjali največ 12 metrov visoko pregrado.
Omeniti velja, da je bilo za vsak pogovor,
ki ni pomenil le brezpogojnega strinjanja z
nadrejenimi, potrebnega precej poguma, saj
je japonska družba še danes znana po svoji
hierarhični ureditvi, pred štirimi desetletji pa je
bila ta še precej bolj izrazita.

Na koncu je predsednik podjetja Toho Den
popustil zaradi Hirajevega vztrajanja in sklenil
zgraditi višjo pregrado od prvotno načrtovane.
Poleg pregrade proti cunamiju pomembno
vlogo igra tudi sistem za zajem hladilne
vode, ki je bil prav tako zgrajen na zahtevo
inženirja Hiraja. Tik pred cunamijem se namreč
voda umakne od obale, Hirajev sistem pa
preprečuje, da bi v tem času elektrarna ostala
brez hladila oziroma medija za odvajanje
zaostale toplote.
Jedrska elektrarna Onagawa je 13
metrov visok cunami odlično prestala
predvsem zaradi Janosuka Hiraja, ki je bil
pri zagovarjanju svojih prepričanj dovolj
vztrajen, da je prepričal tudi nadrejene.
Ni se namreč zadovoljil z zadostitvijo
minimalnih standardov, ki jih je tedaj
predpisovala zakonodaja, temveč je glede
na situacijo gledal širše, in sicer skozi prizmo
funkcionalnosti. Hiraj je svoj način razmišljanja
vcepil tudi drugim sodelavcem v podjetju.
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Zaradi neprestanih vlaganj v študije in
posodobitve je Onagava varno prestala cunami
in bila tudi zatočišče bližnjim prebivalcem, ki
jim je voda odnesla praktično vse. Zaposleni
so prebivalcem, ki so se ob cunamiju zatekli v
elektrarno, brez pomislekov uredili zatočišče,
odstopili del svoje hrane in priskrbeli odeje, s
čimer se je v popolnosti strinjalo tudi vodstvo
podjetja Toho Den.
Hiraj je s svojo neverjetno razgledanostjo,
pogumom in občutkom za odgovornost lahko
zgled vsem nam. Njegova predvidevanja so
v tistih časih pomenila bistveno povečane
stroške, ki so se po letih več kot povrnili.
Mitja Antončič in prof. dr. Marko Čepin,
predsednik DJS

PRIMERJALNE
MERITVE
HITROSTI DOZE IN
SPEKTROMETRIJE
GAMA
PRIMER 2015

Uprava RS za jedrsko varnost − URSJV
Rudnik Žirovski vrh − RŽV
Prostovoljno gasilsko društvo Velenje
– PGD VELENJE
Gasilska brigada Ljubljana – GB
LJUBLJANA
Javni zavod za zaščitno in požarno
reševanje Maribor – GB MARIBOR
Prostovoljno gasilsko društvo Radlje
ob Dravi – PGD RADLJE OB DRAVI
Gasilski zavod Trbovlje – GZT
Program primerjalnih meritev je obsegal
naslednje naloge:
1. meritve hitrosti doze:
a. tri merilne točke na različnih
razdaljah od umetnega
radioaktivnega vira
b. ena merilna točka na območju
naravnega radioaktivnega sevanja
c. točkasti viri I in II

V sredo, 21. oktobra 2015, so na
Reaktorskem centru IJS spet potekale
primerjalne meritve hitrosti doze in
spektrometrije gama PRIMER 2015, ki
sta jih organizirala ELME IJS in SVPIS IJS.
Namen meritev je bil ponuditi možnost
vsem organizacijam oz. skupinam, ki
imajo merilnike radioaktivnega sevanja
in opravljajo z njimi terenske meritve,
da pri različnih nalogah s področja
detekcije radioaktivnih virov preizkusijo
svoje znanje, izkušnje in opremo ter
z medsebojno primerjavo rezultatov
nadgradijo svoje znanje in delo, saj so v
primeru posredovanja zaradi jedrske ali
radiološke nesreče takšne vrste meritev
osnova za vse nadaljnje ukrepe. Meritev
se je udeležilo približno 50 predstavnikov
iz več kot 10 različnih organizacij iz vse
Slovenije.
Sodelujoči:
Ekološki laboratorij z mobilno enoto
(ELME) IJS
Služba za varstvo pred ionizirajočim
sevanjem (SVPIS) IJS
Agencija za radioaktivne odpadke −
ARAO
Onkološki inštitut Ljubljana − OI
Mobilna enota Nuklearne elektrarne
Krško − NEK
Mobilni radiološki laboratorij
Slovenske vojske - MR− SV

Identifikacija neznanih virov sevanja.

2. spektrometrija gama:
a. točkasti viri I in II
b. vzorec zračnega filtra
c. meritev in-situ
Referenčni merilnik pri meritvah hitrosti
doze na merilni točki in-situ je bila
ionizacijska celica Reuter Stokes RSS-131.
Referenčne vrednosti za spektrometrijo
gama so bile za točkaste vire in vzorec
zračnega filtra določene na podlagi
certifikatov, za in-situ pa kot povprečje
izmerjenih vrednosti.
MERITVE HITROSTI DOZE
Meritve hitrosti doze smo izvajali v okolici
umetnega vira Cs-137 (aktivnost ~2
GBq). Okoli vira so bile na treh različnih
oddaljenostih (~6 m, ~10 m in ~
15 m) označene merilne točke A, B in C,
na katerih so udeleženci morali opraviti
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meritve hitrosti doze. Pri tem so morali
upoštevati, da sevanje prihaja le iz
določene smeri.
Meritve hitrosti doze smo opravljali tudi
na lokaciji za in-situ spektrometrijo gama
na višini enega metra.
Za enote, ki nimajo zmogljivih
visokoločljivih spektrometrov gama, so
meritve hitrosti doze potekale tudi pri
točkastih virih I in II.
SPEKTROMETRIJA GAMA
Pri spektrometriji gama je bilo treba
opraviti tri različne naloge:
karakterizacija točkastih virov I in II
(Co-57, Co-60, Mn-54, Tc-99m, Cd109, Ba-133, Cs-137, Am-241)
karakterizacija vzorca zračnega filtra
(Co-57, Co-60, Cd-109, Cs-137,
Am-241)
meritev in-situ (dolžina meritve
vsaj 30 minut; dve analizi:
ob predpostavki enakomerne
porazdelitve depozita in ob
predpostavki površinske porazdelitve
depozita)

JEDRSKE NOVICE
TEČAJ O UPRAVNEM
POGLEDU NA JEDRSKI
GORIVNI CIKEL IN
RUDARJENJE URANA
Med 16. in 20. novembrom 2015 je bil na
Institutu "Jožef Stefan" tečaj o upravnem
pogledu na jedrski gorivni cikel in rudarjenje
urana. Tečaj je bil organiziran in financiran
v okviru projekta Evropske komisije, ki je
namenjen usposabljanju strokovnjakov
upravnih organov in pooblaščenih izvedencev
iz držav zunaj Evropske skupnosti za
izboljšanje jedrske in sevalne varnosti. Projekt
izvaja konzorcij evropskih upravnih organov
in pooblaščenih izvedencev, ki ga vodi ITER
Consult iz Italije. Pri organizaciji in izvedbi
tečaja so sodelovali strokovnjaki z Instituta
Jožef Stefan, URSJV, ARAO, REC Slovenija in
ITER Consult.

ARAO IZVAJA
MONITORING IN
VZDRŽEVANJE
ODLAGALIŠČA JAZBEC
Letos novembra je ARAO začel opravljati
obvezno državno gospodarsko javno službo
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja
odlagališč rudarske in hidrometalurške
jalovine, ki nastane pri pridobivanju in
izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.
Okoljska sanacija območja odlagališča
rudarske jalovine Jazbec je bila v letu 2015
končana, odlagališče je bilo zaprto in izdana je
bila uredba, ki podrobneje opredeljuje obseg
in vsebino obvezne državne gospodarske
službe na področju dolgoročnega nadzora
in vzdrževanja odlagališč rudarske in
hidrometalurške jalovine. S tem so bili
izpolnjeni pogoji, da je ARAO novembra

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE
Primerjava rezultatov meritev hitrosti
doze večinoma kaže zadovoljivo
ujemanje in ponovljivost odziva, pri
nekaterih merilnikih pa bi bilo verjetno
treba s kalibracijo preveriti pravilnost
odziva. Nekatere ekipe niso upoštevale
navodil glede poročanja zadostnega
števila izmerkov, zato jih bodo morale v
prihodnje bolje upoštevati.
Razpršenost rezultatov pri spektrometriji
gama je posledica uporabe detektorjev z
različnimi kristali, saj je znotraj kategorije
detektorjev z istim tipom kristala
razpršenost rezultatov precej manjša.
Letošnje primerjalne meritve so pokazale
nujnost redne izvedbe takšnih meritev
s čim večjo udeležbo enot iz Republike
Slovenije, ki so usposobljene za meritve
hitrosti doze in spektrometrijo gama
(morda tudi za del gasilskih enot širšega
pomena).
Boštjan Črnič, IJS, in Uroš Čotar, Onkološki
inštitut

Skupinska fotografija tečajnikov, predavateljev in organizatorjev.

Cilj tečaja je bil predstaviti in razpravljati
o vseh delih gorivnega cikla s poudarkom
na tehnologijah ter jedrski in sevalni
varnosti. Obravnavano je bilo upravljanje
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom. Podan je bil pregled varnostnih
stališč in zahtev, ki sledijo iz mednarodnih
konvencij in evropskih predpisov ter izkušenj.
Med tečajem je bil organiziran tudi ogled
Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov
v Brinju in zaprtega rudnika urana v Žirovskem
vrhu. Rdeča nit vseh faz tečaja so bile upravne
zahteve za varno ter okolju in zdravju prijazno
delo.
Udeleženci tečaja iz Brazilije, Indonezije,
Južnoafriške republike, Mongolije, Nigerije,
Tanzanije in Vietnama so bili zelo zadovoljni z
vsebino, kakovostjo in organizacijo tečaja.
dr. Mitja Uršič, IJS

lahko začel izvajati javno službo na območju
odlagališča Jazbec.
V okviru projekta priprave na gradnjo
odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov v sodelovanju s podizvajalci
pripravljajo dokumentacijo za vlogo za
okoljevarstveno soglasje in za gradbeno
dovoljenje. Končane so glavne terenske
raziskave, katerih rezultati se ujemajo z
že zbranimi podatki in potrjujejo, da je
lokacija primerna za gradnjo izbranega
pripovršinskega silosnega tipa odlagališča.
Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja
so bile narejene dodatne analize območja
odlagališča (hidravlična analiza, model
poplavnosti, študija vpliva zalednih vod).
V izdelavi so: Poročilo o vplivih na okolje,
Osnutek varnostnega poročila in druga
pripadajoča dokumentacija, v pripravi pa
so tudi nova iteracija varnostnih analiz ter
merila sprejemljivosti za odložene odpadke.

JEDRSKE NOVICE
Zagotovljena so že vsa potrebna zemljišča
za gradnjo. V skladu s potrjenim terminskim
načrtom bodo predvidoma gradili od leta
2017 do 2019, leta 2020 pa naj bi odlagališče
začelo poskusno obratovati.
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki malih
povzročiteljev vse leto poteka tekoče,
skladno z zakonodajo, standardi in dobro
prakso stroke. Uspešno potekajo prevzemi
odpadkov, obdelava ionizacijskih javljalnikov
požara in tekočih radioaktivnih odpadkov ter
vzdrževanje in posodabljanje Centralnega
skladišča za radioaktivne odpadke v Brinju.
Poleti so bile lesene palete za skladiščenje
sodov z odpadki v celoti zamenjane s
kovinskimi samonosilnimi paletnimi okvirji,
kar izboljšuje varnost pri delu ter požarno in
sevalno varnost. Do konca leta je načrtovana
še zamenjava zunanjega stavbnega pohištva.
Težava je pomanjkanje kadra, saj zaradi
omejitev zaposlovanja v javnem sektorju v
zadnjih letih ni bilo nadomeščanja upokojitev
in odhodov zaposlenih.

Odlagališče jalovine Jazbec.

Ključne dejavnosti so letos zaradi bolj smotrno
rešenega financiranja kot prejšnja leta
(začasno financiranje do podpisa pogodb o
financiranju z državo in Skladom NEK) lahko
potekale brez prekinitev in zato v glavnem
skladno s terminskim načrtom.
Irena Dariš, ARAO

DELAVNICA
EFPW2015
Ekstremne razmere v fuzijskem reaktorju
zahtevajo uporabo posebnih materialov in
komponent, njihovo natančno in zanesljivo
testiranje ter presojo njihovih lastnosti. Tem
temam je bila posvečena letošnja delavnica
European Fusion Programme Workshop
- EFPW 2015, ki je od 30. novembra do
2. decembra 2015 potekala na Bledu v
organizaciji Slovenske fuzijske asociacije (SFA)
in Instituta "Jožef Stefan" v sklopu programa
EUROFusion (največji sofinancirani program v
Obzorju 2020). Slovenska fuzijska asociacija,
ki jo koordinira Odsek za reaktorsko tehniko
IJS, v programu sodeluje s projekti v skupni
vrednosti približno 1 milijon evrov letno.
Na delavnici so vabljeni vodilni evropski
raziskovalci z različnih vidikov razpravljali o
lastnostih in uporabi predvidenih materialov
in začrtali smernice za nadaljnji razvoj.
(objavljeno na http://r4.ijs.si/novice5)

Pripravlja se dokumentacija za vlogo za okoljevarstveno soglasje in za gradbeno
dovoljenje za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Centralno skladišče za radioaktivne odpadke v Brinju s samonosilnimi kovinskimi
paletami.
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SESTANEK VODSTVA
EAES
European Atomic Energy Society (EAES) je
neformalno združenje vodilnih raziskovalcev in
direktorjev evropskih raziskovalnih inštitutov,
ki raziskujejo tudi jedrsko energijo. Med člani
poleg sodelavcev IJS najdemo tudi sodelavce
finskega VTT, belgijskega SCK-CEN, francoske
CEA, nemškega KIT, madžarskega MTA AEK in
drugih.
Člani vodstva EAES so se 20. novembra
sestali na delovnem srečanju v Odseku za
reaktorsko tehniko. Osrednja tema srečanja so
bili izzivi in priložnosti za krepitev bilateralnih
in multilateralnih sodelovanj med člani
združenja. Posebne pozornosti so bili deležni
izzivi, ki jih prinašajo krčenja nacionalnih in
evropskih virov financiranja raziskav. O možnih
ukrepih bomo razpravljali na naslednjem
sestanku, ki bo v maju 2016 na poljskem
nacionalnem inštitutu za jedrsko energijo
NCBJ.
(objavljeno na http://r4.ijs.si/novice5)

EVROPSKI KOMISIJI JE
BILO POSREDOVANO
PRVO SLOVENSKO
POROČILO O
IZVAJANJU
EVROPSKE DIREKTIVE
O RAVNANJU Z
IZRABLJENIM
GORIVOM IN
RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI
Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je
v sodelovanju z drugimi organi pripravila
prvo poročilo, ki ga zahteva evropska
Direktiva o ravnanju z izrabljenim gorivom
in radioaktivnimi odpadki (Direktiva Sveta
2011/70/Euratom). Ta od držav članic zahteva,
da Evropski komisiji (EK) do 23. avgusta 2015
poročajo o izvajanju določb te direktive. Prav
tako določa, da morajo države članice do
istega datuma EK prvič priglasiti tudi vsebino
svojega nacionalnega programa iz 14. člena te
direktive.
Poročilo za vsak vsebinski člen direktive
opisuje, kako se v Sloveniji izpolnjujejo
zaveze, ki se nanašajo na nacionalno
zakonodajo, upravni in organizacijski okvir
za varno ravnanje z izrabljenim gorivom in
radioaktivnimi odpadki ter na druge zaveze,
izhajajoče iz direktive.

JEDRSKE NOVICE
POVZETEK POROČILA:

RS ima majhen jedrski program: eno delujočo
jedrsko elektrarno, en raziskovalni reaktor in
centralno skladišče za radioaktivne odpadke
malih povzročiteljev. Poleg tega obstaja
tudi rudnik urana na Žirovskem vrhu, ki
pa je že zaprt. RS še nima odlagališča za
končno odlaganje radioaktivnih odpadkov
ali izrabljenega jedrskega goriva, ki pa se
shranjuje v skladišču pri elektrarni. Potrjena
je bila lokacija za odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov, v pripravi
pa sta presoja vplivov na okolje in projektna
dokumentacija.
V Sloveniji sta nacionalna politika in strategija
jedrske varnosti jasno določeni v strateškem
dokumentu, ki ga je sprejel državni zbor
pod naslovom Resolucija o jedrski in sevalni
varnosti v RS za obdobje 2013−2023.
Nacionalna politika in strategija ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
je še podrobneje opisana v dokumentu, ki ga
je prav tako sprejel državni zbor: Resolucija
o Nacionalnem programu ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim
gorivom za obdobje 2006−2015. V pripravi je
revizija za obdobje 2016−2025.
Republika Slovenija je na področju jedrske
varnosti in ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim jedrskim gorivom vzpostavila
obsežen pravni in institucionalni okvir, ki
je skladen z mednarodnimi standardi in
direktivami EU. Pravni okvir obravnava vse
vrste jedrskih objektov in naprav na podoben
način; tako veljajo pravila, ki so bila prvotno
zasnovana za jedrsko elektrarno, tudi za druge
jedrske objekte in naprave, kot so skladišča
in odlagališča odpadkov. Glavni zakon na
področju jedrske in sevalne varnosti je Zakon
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti, zakonodajni in upravni okvir
pa je sestavljen iz nacionalnega pravnega
okvira in mednarodnih instrumentov, katerih
podpisnica je Slovenija.
URSJV kot upravni organ odobri vsako obdobje
v obstoju jedrskih objektov, izvede potrebne
preglede in presoje, opravi inšpekcijske
preglede objektov in naprav ter je pooblaščen
za sprejetje ukrepov.
Ob soglasju s solastnikom NEK, Republiko
Hrvaško, sta državi ustanovili vsaka svoj sklad
za zbiranje finančnih virov za varno odlaganje
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

ter za razgradnjo elektrarne. V Sloveniji je
sklad pod nadzorom državnega zbora.
Načelo preglednosti zagotavlja, da je
javnost izčrpno seznanjena z informacijami
o jedrski varnosti, vključno z ravnanjem
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom. URSJV mora v sodelovanju z drugimi
organi pripraviti letno poročilo, prav tako pa na
spletni strani in tiskovnih konferencah splošno
javnost in delavce redno obvešča o svojem
delovanju.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/nc/si/
info/novica/article/12088/5867/, 20. 8. 2015)

DOPOLNITEV ZAKONA
O VARSTVU PRED
IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN JEDRSKI
VARNOSTI
2. oktobra 2015 je bil v Uradnem listu RS
št. 74/2015 objavljen Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
(ZVISJV-D), ki ga je 23. septembra sprejel
Državni zbor RS.
V uvodnem nagovoru, pred sprejemom
zakona, je ministrica za okolje in prostor Irena
Majcen poslancem pojasnila, da na področju
jedrske in sevalne varnosti v minulih letih ni
bilo večjih težav. Z zakonom, sprejetim leta
2002, se je v Sloveniji vzpostavil povsem nov
zakonodajni okvir, ki je zelo dobro usklajen z
mednarodnimi standardi in najboljšo svetovno
prakso. Seveda pa se svet spreminja, nastajajo
novi predlogi na mednarodnem področju
in tako so na Upravi RS za jedrsko varnost
prepoznane možnosti za nadaljnje izboljšave.
Tovrstne spremembe in izboljšave prinaša tudi
novela Zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti.
Bistvene so zlasti naslednje spremembe
zakona: (1) poenostavitev nekaterih upravnih
postopkov, (2) spremembe na podlagi naukov
po jedrski nesreči v Fukušimi ter po izvedenih
stresnih testih nukleark v Evropi,
(3) spremembe določb o varnostnem
preverjanju oseb, ki delajo v jedrskih objektih,
zlasti glede preverjanja tujcev ter
(4) spremembe, ki so manjši redakcijski
popravki, in odprava manjših pomanjkljivosti,
ki so se pokazale med uporabo zakona.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/nc/si/
info/novica/article/12088/5872/, 24. 9. 2015)
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JEDRSKE NOVICE
NA REDNEM LETNEM
SESTANKU SO SE
SREČALI SLOVENSKI
IN AVSTRIJSKI
PREDSTAVNIKI
Tradicionalni letni sestanek po dvostranskem
sporazumu o zgodnji izmenjavi informacij v
primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih
skupnega interesa s področja jedrske varnosti
in varstva pred sevanji je tokrat gostila
slovenska stran. Sestanek je bil 5. in 6. oktobra
2015 v Rogaški Slatini.
Dnevni red je zajemal medsebojno izmenjavo
informacij o pomembnejših dogodkih v času
od zadnjega srečanja. Teme pogovorov so
bile spremembe na področju zakonodaje,
radiološkega monitoringa, pripravljenosti na
izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in spremembe oziroma pomembnejši
dogodki na področju jedrskih programov.
Avstrijska stran se je zanimala o izvedenih
ukrepih glede puščanja goriva NEK med
remontom 2013, o postopku pridobivanja
dodatnih študij, ki bi s stališča potresne
varnosti ovrednotile lokacijo za morebitno
novo jedrsko elektrarno ter o vsebini in
postopku sprejema Resolucije o nacionalnem
programu ravnanja z radioaktivnimi podatki
in izrabljenim gorivom (za obdobje od leta
2016 do 2025). Glede tega so predvsem želeli
pridobiti informacijo o razlogih, ki so pripeljali
do odločitve, da za ta planski dokument ni
treba opraviti celovite presoje vplivov na
okolje. Podobno so želeli tudi odgovor na
vprašanje izpeljave postopka celovite presoje
vplivov na okolje v povezavi s podaljšanjem
obratovalne dobe NEK.
Glede stanja v Avstriji so pojasnili, da za svoj
nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi
odpadki (katerega sprejem je za vse države
članice obvezen, kar sledi iz ustrezne direktive
Euratom) postopka celovite presoje vplivov
na okolje še ne morejo opraviti, saj morajo
najprej spremeniti in dopolniti Zakon o varstvu
pred sevanji in vanj vgraditi postopek celovite
presoje vplivov na okolje.
Sestanek je potekal v konstruktivnem in
odprtem vzdušju, kar krepi medsebojno
stopnjo zaupanja med državama na področju
varstva pred sevanji in jedrske varnosti.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/nc/si/
info/novica/article/12088/5875/, 7. 10. 2015)

SLOVENIJO JE OBISKAL
GENERALNI DIREKTOR
MEDNARODNE
AGENCIJE ZA
ATOMSKO ENERGIJO
20. in 21. oktobra 2015 je bil na vljudnostnem
obisku v Sloveniji generalni direktor
Mednarodne agencije za atomsko energijo
(International Atomic Energy Agency – IAEA)
Jukija Amano. Med obiskom se je želel
seznaniti z jedrskim programom naše države,
se pozanimati o naši vključenosti v dejavnosti
IAEA ter predstaviti svoje načrte pri vodenju
IAEA v tretjem mandatu, za katerega se
poteguje.
Med obiskom je imel pogovore s predstavniki
ministrstva za zunanje zadeve, Uprave RS
za jedrsko varnost, Uprave RS za varstvo
pred sevanji in ministrstva za infrastrukturo.
Prvi dan je obiskal Onkološki inštitut in
Univerzitetni klinični center, kjer so mu
področno predstavili svoje programe na
področju nuklearne medicine in radiologije.
Drugi dan je obiskal reaktorski infrastrukturni
center Instituta Jožef Stefan v Brinju pri
Ljubljani, kjer si je ogledal raziskovalni reaktor
TRIGA, pospeševalnik in Izobraževalni center
za jedrsko tehnologijo.
Ob koncu obiska je Amano povzel svoje vtise
in dejal, da imamo v Sloveniji dobro razvite
dejavnosti na področjih, ki si jih je ogledal,
da smo dobro opremljeni, predvsem pa,
da imamo sposobne in prizadevne ljudi.
Prepoznal je tudi našo vpetost v mednarodno
skupnost in prispevke, ki jih slovenski
strokovnjaki dajejo k dejavnostim Mednarodne
agencije za atomsko energijo. Hkrati je
opozoril tudi na pomembnost vzdrževanja
takega stanja, kajti le tako je mogoče
zagotavljati dolgoročno stabilnost na teh
področjih.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/nc/si/
info/novica/article/12088/5879/, 22. 10. 2015)

OBJAVLJEN
JE OSNUTEK
NOVEGA
PRAVILNIKA O
POOBLAŠČENIH
IZVEDENCIH ZA
JEDRSKO IN
SEVALNO VARNOST
Zaradi zadnjih sprememb Zakona o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
(ZVISJV) so na URSJV pripravili osnutek
novega pravilnika o pooblaščenih izvedencih
za jedrsko in sevalno varnost (JV3).
Pomembnejši poudarki sprememb pravilnika o
pooblaščenih izvedencih za jedrsko in sevalno
varnost so:
ukinjena je Komisija za preverjanje
izpolnjevanja pogojev za pooblaščene
izvedence, ki je do sedaj podala
mnenje za URSJV;
pooblaščeni izvedenci so lahko
samo pravne osebe, fizične osebe
ne morejo več pridobiti statusa
pooblaščenega izvedenca;
bolj podrobno sta opredeljeni
vloga in odgovornost podizvajalcev
pooblaščenih izvedencev, ki morebiti
sodelujejo pri pripravi strokovnega
mnenja;
poenostavljena je tabela v prilogi 1
za področja pooblastitve izvedencev;
bolj podrobno sta opredeljeni oblika
in format strokovnega mnenja.
Osnutek pravilnika je na voljo na spletni
strani URSJV (http://www.ursjv.gov.si/si/
zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_
pripravi/).
Komentarje, pripombe in predloge zbirajo
na gp.ursjv@gov.si do 15. januarja 2016.
Potem bo šel osnutek pravilnika o
pooblaščenih izvedencih za jedrsko in sevalno
varnost še v pregled Strokovnemu svetu za
sevalno in jedrsko varnost ter v usklajevanje in
sprejem na ministrstvo za okolje in
prostor.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/nc/si/
info/novica/article/12088/5887/, 11. 12. 2015)
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ODPRTJE PRIZIDKA
INŠTITUTA ZA
ENERGETIKO
FAKULTETE ZA
ENERGETIKO
UNIVERZE V
MARIBORU
PETEK, 18. DECEMBER 2015, KRŠKO
- ODPRTJE PRIZIDKA INŠTITUTA ZA
ENERGETIKO FAKULTETE ZA
ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU.

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru s
sedežem v Krškem je bogatejša za
novo raziskovalno infrastrukturo, ki
bo omogočala zaključeno in celovito
znanstvenoraziskovalno delo na področju
energetike. Na slovesnosti, ki je bila v
prostorih Inštituta za energetiko, je bil namreč
odprt prizidek k obstoječim prostorom
Inštituta za energetiko, ki so v poslovni coni
Vrbina.
Nove prostore so slovesno odprli:
izr. prof. dr. Bojan Štumberger, dekan
Fakultete za energetiko Univerze v
Mariboru,
red. prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v
Mariboru,
Melita Čopar, direktorica občinske uprave
občine Krško ter
Miljenko Muha, predsednik uprave
družbe Kostak, d. d.
Gradnja prizidka je del projekta »Inštitut
za energetiko FE UM – 2. faza«, s katerim
je fakulteta poleg dodatnih prostorov in
spremljajočih objektov pridobila predvsem
potrebno raziskovalno opremo. V prostorih
Inštituta za energetiko bodo tako zagotovljeni
pogoji za delovanje naslednjih laboratorijev
fakultete:
laboratorij za aero- in hidroenergetske
tehnologije,
laboratorij za virtualni inženiring
CADER,
laboratorij za aplikativno elektrotehniko,
laboratorij za energetske pretvorbe,
laboratorij za energetski management
in inženiring,
laboratorij za ekologijo in varstvo okolja,
laboratorij za električne stroje in
pogone,
laboratorij za jedrsko energetiko,
laboratorij za termomehaniko,
termoenergetiko in nanotehnologije.

Nov prizidek Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.

S prizidkom je krška fakulteta pridobila
dodatnih 127 m2 neto površin, kar z
obstoječimi prostori Inštituta za energetiko
zagotavlja skupnih 628 m2 neto površin za
znanstvenoraziskovalne potrebe Fakultete za
energetiko Univerze v Mariboru.
V okviru projekta »Inštitut za energetiko
FE UM – 2. faza« je bila dobavljena naslednja
raziskovalna infrastruktura:
merilna proga za razvoj aero- in
hidroenergetskih tehnologij,
sistemi za proizvodnjo toplote in
opravljanje raziskav na področju
termomehanike in termoenergetike,
aplikativna oprema za razvoj senzorjev
za detektiranje sevanj,
sistemi za shranjevanje energije in
spremljanje učinkovitosti energetskih
pretvorb,
merilna mesta za razvoj in raziskovanje
na področju visoko učinkovitih
električnih strojev in pogonov,
oprema za razvoj električnih vozil in
plovil,
raziskovalna oprema za materiale in
njihovo aplikativno uporabo v energetiki,
oprema za razvoj samozadostnih in
pametnih električnih omrežij,
oprema za detektiranje potenciala
obnovljivih virov,
sistemi za izrabo obnovljivih virov,
oprema za razvoj aplikacij v energetiki,
oprema za računalniško podprto
konstruiranje prototipov na področju
energetike,
oprema za razvoj merilnih in senzorskih

sistemov za uporabo na področju
energetskega menedžmenta
ipd.
Skupna vrednost projekta je 5,2 milijona EUR,
od tega se bo več kot 4 milijone EUR porabilo
za raziskovalno opremo, preostanek pa za dela
GOI, projektno in investijsko dokumentacijo
ter druge spremljajoče stroške. Projekt je
financiran iz evropskih sredstev v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR
v višini 85 % ter s soudeležbo ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport v višini
15 %.
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru
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