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UVODNIK

SPOŠTOVANE ČLANIcE IN ČLANI DJS!

Pred vami je prenovljeno, tiskano Jedrce, 
ki ga je uredila nova urednica Simona 
Sučić. Želim ji uspešno delo v bodočnosti, 
ki jo bo jedrska energija še posebej 
močno zaznamovala. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujem dosedanji urednici mag. 
Mileni Černilogar Radež, ki je v zadnjih 4 
letih sijajno skrbela, da je Jedrce prihajalo 
k nam z vedno svežimi in zanimivimi 
novicami. 

Vse kaže, da bo globalna renesansa 
jedrske energije tudi slovenskim jedrskim 
strokovnjakom prinesla mnoge izzive, 
priložnosti in seveda tudi odgovornosti. 
V Sloveniji že v bližnji bodočnosti na 
področju jedrske energije pričakujemo 
živahnejšo aktivnost. Naj omenim le 
predvideno opredelitev lokacije, in kasneje 
tudi gradnjo odlagališča NSRAO. Sledilo 
bo seveda tudi odločanje o gradnji druge 
enote pri jedrski elektrarni v Krškem. 

Pri tem lahko Društvo odigra pomembno 
vlogo, predvsem s spodbujanjem 
sodelovanja, izmenjave informacij, mnenj 
in izkušenj med jedrskimi strokovnjaki. 
In prav tu vidim veliko priložnost tudi za 
naše novo Jedrce. Dosedanje glasilo je bilo 
namenjeno predvsem obveščanju članstva 
o dejavnostih društva in o aktualnih 
jedrskih dogodkih v Sloveniji in v svetu. V 
prihodnje lahko Jedrce postane tudi glavni 
vir informacij o pomembnih slovenskih 
jedrskih projektih in tako pripomore k 
oblikovanju čim širšega soglasja pogledov 
znotraj slovenske jedrske stroke. Široka 
strokovna podpora bo še zlasti pomembna 
v pripravljalnih fazah projektov, torej še 
preden pride do odločanja v javnosti. 
Tvorno sodelovanje vseh strokovnjakov 
bodo najlaže spodbudili in usmerili 
investitorji, podprti z ustrezno strategijo 
na državni ravni.
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V prihodnosti, ko bomo ključne 
informacije o slovenskih jedrskih 
projektih s pomočjo Jedrca najprej 
predstavili in sprejeli v strokovni javnosti, 
pa lahko Jedrce postane tudi pomemben 
vir novic za širšo slovensko javnost. 

Dr. Boštjan Končar, predsednik DJS

LetNO pOrOčILO 
DJS za preteKLO 
LetO IN prOgram 
DeLa DJS V LetU 
2008 
Osrednji dogodek v letu 2007 je bila 
tradicionalna mednarodna letna 
konferenca društva. V Portorožu se je 
zbralo 172 udeležencev iz 22 držav. 
Konferenco je dobro podčrtala uvodna 
razprava »Jedrska prihodnost v Sloveniji«.
Stalnica aktivnosti društva so predavanja 
in razprave, ki je bilo v letu 2007 
organiziranih kar šest.

Ena od prioritetnih dejavnosti društva 
je prav gotovo spodbujanje mladih k 
zanimanju za študij jedrske tehnologije in 
znanosti. Lansko leto smo prvič razpisali 
Natečaj mladih energetikov. Prvi trije 
nagrajenci so prejeli denarne nagrade, 
za vse udeležence Natečaja pa smo 
organizirali obisk jedrske elektrarne Krško 
in reaktorja v Podgorici.

Člani mreže mlade generacije so 
organizirali izjemno zanimivo nekaj 
dnevno ekskurzijo v Francijo, v dolino 
reke Rone, kjer so si udeleženci ogledali 
postopke bogatenja urana in izdelave 
gorivnih elementov. 

Članice in člani društva so bili o dejavnosti 
DJS in o aktualnih dogajanjih na jedrskem 
področju obveščeni preko spletišča 
DJS, tiskanega glasila Jedrce in preko 
elektronske pošte. V letu 2007 je izšlo 
7 številk Jedrca. Z letošnjim letom je 
urejanje Jedrca prevzela nova urednica 
Simona Sučić. Konec lanskega leta smo 
vsebinsko in oblikovno posodobili tudi 
spletišče DJS, ki sedaj tudi v večji meri 
prevzema ažurno obveščanje članstva o 
dogodkih društva.

Na majski skupščini DJS smo sprejeli 
pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 
ki ga je pripravila Statutarna komisija DJS. 
Aktivno smo bili vključeni tudi v delovanje 
ENS. Sekretarka Milena Černilogar-Radež 
je bila ponovno izvoljena za zakladnico v 
UO ENS. Sam sem se udeležil tudi srečanja 
mednarodnega odbora ANS (American 
Nuclear Society). 

Pri aktivostih društva sta dejavno 
sodelovali obe sekciji. MMG-jevci so poleg 
ekskurzije, organizirali tudi predstavitev 
DJS na Študentski areni in turnir v odbojki. 
Sekcija Alfa je postavila svojo spletno 
stran, organizirala predavanje za širšo 
javnost, njene članice so tudi pomembno 
prispevale k izdaji knjige »Fizika moj 
poklic«.

Okviren plan dela za 2008 obsega 
naslednje aktivnosti, ki jih bomo izpeljali 
skupaj s sekcijama Alfa in MMG:
 Organizacija redne letne konference 

»Nuclear Energy in New Europe 2008« v 
Portorožu

 Urejanje spletnih strani društva
 Obveščanje članstva preko glasila

Jedrce – izpeljana bo celovita prenova 
Jedrca. Glasilo bo prenovljeno 
oblikovno, po vsebini bo obsežnejše in 
bo izhajalo četrtletno.

 Uredniško delo na Pojmovniku jedrske 
tehnike in varstva pred sevanji

Projekt »Mladi energetiki 2008«. Letos je 
natečaj organiziran skupaj s Fakulteto za 
matematiko in fiziko

 Organizacija predavanj in okroglih miz 
 Sodelovanje na Študenski areni (MMG)
 Organizacija strokovne ekskurzije (MMG)
 Organizacija športnih iger in piknika DJS 

(MMG)
 Mednarodno sodelovanje (ENS in  

različna mednarodna jedrska društva in 
sekcije)

Predstavljen je le grobi okvir aktivnosti 
v letu 2008. V njem je še dovolj prostora 
za vaše ideje in pobude (zaželjeni so 
predvsem konkretni predlogi), ki jih lahko 
posredujete na društveni elektronski 
naslov nss@ijs.si. 

Dr. Boštjan Končar, predsednik DJS

DJS VOLItVE 2008
volili bomo člane 

upravnega in nadzornega 
odbora, na novo pa bomo 
oblikovali tudi strokovne 
komisje društva. predloge o 
možnih kandidatih je možno 
oddati do 30. aprila 2008 

Letošnja redna letna skupščina Društva 
jedrskih strokovnjakov je volilna. Volilo se 
bo člane upravnega in nadzornega odbora, 
na novo pa bomo oblikovali tudi strokovne 
komisje društva. Mandat poteče članom 

Upravnega odbora: 
Janezu Galetu (IJS),
dr. Marjanu Kromarju (IJS),
Jožetu Špilerju (GEN energija),

in članoma Nadzornega odbora: 
prof. dr. Ireni Mele (ARAO),
mag. Marjanu Levstku (URSJV).

Še dve leti so člani Upravnega odbora: 
Janko Cerjak  (NEK),
prof. dr. Leon Cizelj (IJS),
mag. Tea Bilić Zabric (zasebno podjetje),
predsednik DJS, dr. Boštjan Končar (IJS),

in Nadzornega odbora: 
mag. Ljubo Fabjan (IJS),
prof. dr. Stojan Petelin (Fakulteta za 
pomorstvo).

Za učinkovito delovanje DJS je evidentiranje 
kandidatov prav tako pomembno kot izvedba 
volitev. Po 19. členu statuta DJS lahko volilne 
predloge poda vsak član društva, kandidat pa 
mora s kandidaturo soglašati. Možna je tudi 
ponovitev mandata. 

Vse članice in člane društva vabimo, da 
predloge o možnih kandidatih do 30. aprila 
2008 sporočijo na DJS, Jamova 39, Ljubljana, 
nss@djs.si oziroma predsedniku, dr. Boštjanu 
Končarju, bostjan.koncar@ijs.si ali sekretarki, 
mag. Mileni Černilogar Radež,  
milena.cernilogar@gmail.com. 
Prispele kandidature bodo predstavljene na 
spletni strani društva. 

Vabilo na skupščino, ki bo predvidoma v 
mesecu maju, bo objavljeno na spletni strani 
društva, prejeli pa ga boste tudi po elektronski 
pošti.

Mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka DJS



NOVO VODStVO 
mmg

marko in melita na čelu
mmg. 

Mreža mlade generacije, ki deluje kot sekcija  
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je na 
februarski letni skupščini izvolila novo vodstvo. 
Dosedanjega predsednika dr. Roberta Berganta 
je zamenjal dosedanji prodpredsednik dr. 
Marko Giacomelli, medtem ko je mesto 
podpredsednice zasedla Melita Lenošek. 
Skladno s  pravilnikom MMG sta predsednik in 
podpredsednica izvoljena za dve leti.

Dr. Marko Giacomelli je v delo MMG vključen 
že vrsto let. Po končani diplomi je nadaljeval 
s podiplomskim študijem jedrske tehnike, in 
sicer kot mladi raziskovalec na Odsedku za 
reaktorsko fiziko, Instituta »Jožef Stefan«. Po 
opravljenem doktoratu je bil več kot 3 leta 
zaposlen na Upravi za jedrsko varnost, kjer 
je deloval na področju sevalne varnosti in 
materialov. Od meseca marca pa je zaposlen 
na Zavodu za varstvo pri delu.

Melita Lenošek je zaposlena na 
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo 
(ICJT), kjer se med drugim ukvarja z 
informiranjem javnosti v zvezi z jedrsko 
tehniko. Predavanja srednjim in osnovnim 
šolam o jedrski tehnologiji so del njenega 
vsakdana.

Kot vse kaže, bo obdobje, ki prihaja zelo 
razgibano in polno novih izzivov. Novo 
izvoljenjemu vodstvu MMG želim veliko 
uspehov, hkrati pa pozivam vse člane DJS, ki 
so mlajši od 35 let, da se nam pridružijo.

Dr. Robert Bergant, član MMG

StaNJe 
SLOVeNSKe 
eNergetIKe

če želi slovenija še 
naprej proizvajati elektriko 
iz premoga, hkrati pa 
zmanjšati emisije Co2 se 
bomo morali v kratkem 
odpovedati avtomobilom in 
spet začeti hoditi peš.

Stanje v slovenski elektroenergetiki je 
zadnja leta vse bolj kritično. To je povzročilo 
konstantno povečevanje porabe elektrike z 
letno rastjo okoli 3% ob neaktivnostih na 
področju izgradnje večjih elektroenergetskih 
objektov, tako proizvodnih kot prenosnih.  
Postali smo velik uvoznik elektrike, saj četrtino 
porabljene energije uvozimo.

V letu 2004 smo morali uvoziti okoli 15% 
celotne porabljene energije, v letu 2005 in 
2006 pa že več kot 20%. Glede na predvideno 
povečevanje porabe elektrike in trenutno 
gospodarsko rast pričakujemo, da bo uvoz leta 
2015 dosegel 
35% porabljene 
energije. To je 
velika uvozna 
odvisnost, kar 
neugodno 
vpliva na ceno 
elektrike, na 
gospodarski 
razvoj Slovenije ter zanesljivost oskrbe z 
elektriko.

Rešitev predstavljajo nove investicije v 
elektroenergetiko, predvsem gradnja novih 
elektrarn. Ta že deloma poteka na spodnji 
Savi, načrtuje se nov blok v Šoštanju (TEŠ6, 
ki bo nadomestil najstarejše bloke 1 do 

3) ter prenova Termoelektrarne Trbovlje 
in večkrat omenjena gradnja vetrnih 
elektrarn. Vendar so vse naštete elektrarne 
vir drage in ne-konkurenčne elektrike. A 
kljub tem investicijam bo leta 2015 vseeno 
primanjkovalo 800 MW in do leta 2020 
celih 1500 MW energije, kar bo potrebno 
nadomestiti z minimalnimi vplivi na okolje. 
K temu nas veže mednarodni Kyotski 
sporazum iz leta 2005, ki predvideva v letih 
od 2008 do 2012 zmanjšanje emisij CO2 in 
drugih toplogrednih plinov za 5%. Evropska 
nadgradnja tega sporazuma pa predvideva 
celo znižanje emisij za 20% do leta 2020.

Brez vlaganj v jedrsko energijo, Slovenija ni 
sposobna zadostiti potrebam po elektriki brez 
nakupa dodatnih dovolilnic za emisije CO2. Če 
bomo leta 2020 potrebno energijo nadomestili 
z enotami na premog, bo Slovenija proizvedla 
dodatnih 7 milijonov ton CO2 letno. Za te 
emisije bomo morali kupiti dovolilnice, kar
nas bo stalo okoli 150 milijonov € na leto, 
če pa se bo cena emisij določala na odprtih 
avkcijah pa verjetno še precej več. Zelo 
verjetno bo ta strošek direktno podraži ceno 
elektrike. Kako ogromne količine toplogrednih 

plinov so to si lahko predstavljamo, 
če vemo, da sodobni ekološki 
avtomobili proizvedejo okoli 
120 g CO2 na kilometer vožnje in 
da danes vsi osebni avtomobili 
registrirani v Sloveniji na leto 
proizvedejo okoli 2 do 3 milijone 
ton CO2. Če bi želeli nadomestiti 
manjkajočo elektriko iz elektrarn 

na premog, bi se morali prav vsi Slovenci 
odpovedati avtomobilom in začeti hoditi peš, 
in kljub temu bi Slovenija močno povečala 
svoje emisije toplogrednih plinov. 

Ob izgradnji nove jedrske elektrarne ta riziko 
odpade, saj jedrske elektrarne ne proizvajajo 
CO2 in ostalih toplogrednih plinov. 

Pri gradnji nove elektrarne bi lahko uporabili 
dosedanje znanje in izkušnje iz obstoječe NEK. 
Tudi drugod po svetu se zavedajo pozitivne 
vloge jedrske energije v reševanju nastalega 
problema oziroma za doseg želenega cilja 
glede emisij toplogrednih plinov. Jedrska 
elektrarna hkrati pripomore k zanesljivosti 
dobave in konkurenčni ceni elektrike. Ti razlogi 
so mnoge države prepričali v ponovni razvoj 
jedrske energije in zato ta čas tudi označili kot 
jedrsko renesanso.

Doc. dr.  Tomaž Žagar
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Brez VLagaNJ V JeDrSKO 
eNergIJO, SLOVeNIJa NI 
SpOSOBNa zaDOStItI 
pOtreBam pO eLeKtrIKI 
Brez NaKUpa DODatNIh 
DOVOLILNIc za emISIJe cO2.

International Conference
Nuclear energy for New europe 2008

Portorož / Slovenia / September 8 -11
port2008@gen-energija.si

www.nss.si/port2008
tel +386 7 11 17, fax +386 7 11 18

PORT 2008, Nuclear Society of Slovenia, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

KONFereNca DJS NeNe 2008
Priprave na že 17. mednarodno konferenco »Nuclear Energy for New Europe 2008«, ki bo letos potekala v 
Portorožu od 8. do 11. septembra, so že v polnem teku. Konferenca je tradicionalni in osrednji dogodek, ki ga 
vsako leto organizira Društvo jedrskih strokovnjakov in je namenjena strokovnjakom s področja jedrskih raziskav, 
izobraževalnih ustanov, jedrskih objektov in upravnih organov. 

Vse članice in člane društva vabimo, da se v čim večjem številu udeležite konference. Potrebno je poudariti, da je 
zadnji rok za oddajo člankov 30. april 2008. Več informacij o konferenci si preberite na spletnih straneh:

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



PREDAVANJE Z NASLOVOM:

NeVtrONSKa 
raDIOgraFIJa Na 
INStItUtU »JOžeF 
SteFaN« - UpOraBa 
V arheOLOgIJI 
IN OhraNJaNJU 
KULtUrNe 
DeDIščINe 
Jedrski strokovnjaki smo se ponovno zbrali 
na predavanju, na katerem nas je starosta 
nevtronske radiografije na IJS, dr. Jože Rant, 
popeljal v zanimivi svet slikanja z nevtroni, ki 
jih lahko uporabimo namesto vidne svetlobe 
ali rentgena. Na začetku predavanja smo se 
preselili v leto nič nevtronske radiografije na 
IJS (1969 A.D.), ko sta mlada raziskovalca J. 
Rant in pozneje R. Ilić z majhnimi sredstvi 
začela reaktor TRIGA uporabljati tudi za to 
aplikacijo. 

Prednost slikanja z nevtroni je predvsem 
v selektivnosti materialov, ki jih lahko s to 
metodo zaznamo. Z nevtronsko radiografijo 
dobimo odličen kontrast tudi med različnimi 
izotopi istega elementa med tem ko lahko 
npr. z rentgenskimi žarki v glavnem razločimo 
med seboj le element, ki se precej razlikujejo 
v vrstnem številu. Poleg tega je atenuacija za 
nevtrone izrazita v lahkih elementih na čelu z 
vodikom, kar nam omogoča njihovo slikanje 
in predstavlja komplementarnost 
rentgenski metodi, ki je občutljiva 
za težke elemente. Oboje nam 
omogoča, da lahko npr. slikamo 
majhne objekte tudi skozi 10cm 
debelo svinčeno plast. 

Ena izmed aplikacij, za katero se 
uporablja nevtronska radiografija, 
je tudi analiza arheoloških najdb, 
kjer jo uporabimo za določitev 
notranjosti predmetov ter kot 
pomoč pred restavracijo. V 
nevtronskem curku reaktorja 
TRIGA se je zvrstilo že veliko 
arheoloških najdb skoraj 
neprecenljive vrednosti kot so 
pištola iz 16. stoletja, sodniški meč, fibula, 
kip Ozirisa,… Na sliki sta predstavljeni 
nevtronska ter rentgenska slika pet stoletij 
stare pištole, ki so jo našli v Ljubljanici. 

nevtronska radiografska slika

rentegenska slika

Na zgornji, s pomočjo nevtronske radiografije 
narejeni sliki, so lepo vidne lažje snovi v cevi 
kot npr. blato in smodnik, medtem ko je 
na mestu, kjer je krogla praznina – svinca 
nevtroni ne zaznajo. Nasprotno pa na spodnji 
rentgenski sliki izstopa predvsem železna cev 
in seveda krogla. NR je tako primerna tudi za 
slikanje porazdelitve vlage v materialih.

Dr. Rant je nato posebej s ponosom predstavil 
tudi posnetke pomembne arheološke najdbe, 
vrča z zakladom iz Drnovega iz 2. stoletja n.š., 
za dostavo vrča na IJS je bilo med drugim 
potrebno skleniti posebno zavarovanje. Slike 
so koristno vplivale na nadaljnjo restavracijo 
predmeta, poleg tega pa je dr. Jačimović 
z nevtronsko aktivacijsko analizo zaznal v 
notranjosti vrča tudi zlato. Po odprtju vrča v 
mestnem muzeju ter pregledu inventarja zlata 
v notranjosti niso našli, kar poraja vprašanje, v 
katerih objektih je le-to skrito oziroma kam se 
je izgubilo. 

Šibka točka slikanja z nevtroni je možnost 
aktivacije preiskovanih objektov. Tako je 
potrebno paziti pri določanju ekspozicije, saj 
bi lahko v nasprotnem primeru objekte 

neprecenljive vrednosti po pregledu namesto 
v muzej začasno poslali v hrambo na ARAO. 

Dr. Rant je zaključil z mislijo, da ima TRIGA 
sicer nevtronski žarek z zmerno močjo, 
a je kljub temu možno izvajati veliko 
število eksperimentov. Metode nevtronske  
radiografije razvijajo po celotni Evropi in 
smiselno bi bilo ostati v stiku z razvojem.

Dr. Igor Lengar, Odsek za reaktorsko fiziko, IJS
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pO ODprtJU Vrča V meStNem 
mUzeJU ter pregLeDU 
INVeNtarJa zLata V 
NOtraNJOStI NISO NašLI, Kar 
pOraJa VprašaNJe, V KaterIh 
OBJeKtIh Je Le-tO SKrItO 
OzIrOma Kam Se Je IzgUBILO. 



LetNI pregLeDNI 
SeStaNeK mreže 
ODLIčNOStI 
SarNet 
Mreža odličnosti SARNET (Severe Accident 
Research Network of Excellence) deluje od 
leta 2004 v sklopu 6. okvirnega programa 
EU in se bo predvidoma nadaljevala v 7. OP 
EU. Namen mreže je povezovati evropske 
raziskovalne ustanove na področju raziskav t.i. 
težkih nesreč v jedrskih elektrarnah. V mrežo, 
v kateri sodeluje 56 akademskih, raziskovalnih 
in industrijskih ustanov iz 20 držav, smo 
od samega začetka aktivno vključeni tudi 
sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko, 
Institut »Jožef Stefan«. Skupni program mreže 
SARNET, ki ga EU sofinancira v obsegu 6,3 
M€, je razdeljen na 20 delovnih programov 
in obsega integracijske aktivnosti, skupne 
raziskave, dejavnosti, povezane z razširjanjem 
odličnosti, in skupno upravljanje.

Na Bledu smo sodelavci Odseka za reaktorsko 
tehniko od 21. do 25. januarja 2008 
organizirali letni pregledni sestanek (Annual 
Review Meeting) mreže SARNET. Sestanek je 
potekal v treh zaporednih delih, na katerih 
smo obravnavali naslednja področja: izvorni 
člen radioaktivnih izpustov (Source term), 
reaktorska sredica (Corium) in zadrževalni 
hram (Containment). Sestanka se je skupno 
udeležilo več kot 80 raziskovalcev. Na sestanku 
smo pregledali rezultate dosedanjih raziskav, 
sodelovanje med partnerji v mreži, načrte za 
prihodnje skupne aktivnosti ter predlog za 
mrežo odličnosti SARNET-2 v sklopu 7. OP EU. 
Raziskave v načrtovani mreži SARNET-2 bodo 
osredotočene le na šest visoko prednostnih 
področij, ki smo jih identificirali v mreži 
SARNET, med katera spadajo parne eksplozije 
v poplavljeni reaktorski votlini ter mešanje 
atmosfere v zadrževalnem hramu, s čimer 
se intenzivno ukvarjamo na odseku. Zaradi 
zanimanja pomembnih inštitucij zunaj 
EU za priključitev mreži SARNET-2, jim bo 
omogočeno sodelovanje ob plačilu ustreznega 
finančnega prispevka, oziroma izdelavi 
ustreznega prispevka v naravi, ne bodo pa 
upravičene do prejema EU finančnih sredstev. 
Interes za priključitev mreži SARNET-2 
so zaenkrat izrazile naslednje institucije: 
USNRC (United States Nuclear Regulatory 
Commission), AECL (Atomic Energy of Canada 
Limited) in KAERI (Korean Atomic Energy 
Research Institute).

Udeleženci Letnega preglednega sestanka 
mreže SARNET so pohvalili izvrstno 
organizacijo sestanka ter izrazili navdušenje 
na naravnimi lepotami Bleda. Dne 14. marca 
2008 bomo na Bledu organizirali še sestanek 
Upravnega odbora (Governing Board) mreže 
odličnosti SARNET.

Dr. Matjaž Leskovar, Odsek za reaktorsko 
tehniko, IJS

razISKOVaLNI 
prOgram OecD/
Nea SereNa
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj - OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) združuje 
30 držav članic in velja za organizacijo 
elitnih gospodarstev. V okviru OECD deluje 
več specializiranih agencij, med njimi tudi 
Agencija za jedrsko energijo - NEA (Nuclear 
Energy Agency). Poslanstvo OECD/NEA je z 
mednarodnim sodelovanjem podpirati države 
članice pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju 
znanstvenih, tehničnih in pravnih temeljev za 
varno, okolju prijazno in gospodarno uporabo 
jedrske energije v miroljubne namene. 
Slovenija sicer še ni polnopravna članica OECD, 
ima pa že od oktobra 2001 status opazovalke v 
OECD/NEA, kjer Institut »Jožef Stefan«, Odsek 
za reaktorsko tehniko že vrsto let uspešno 
sodeluje pri mnogih njenih dejavnostih. Med 
drugim aktivno sodelujemo v različnih skupnih 
raziskovalnih programih na področju jedrske 
varnosti, tako tudi v najnovejšem OECD/NEA 
programu SERENA.

Raziskovalni program SERENA (Steam 
Explosion Resolution for Nuclear Applications) 
je namenjen reševanju odprtih vprašanj 
povezanih s parnimi eksplozijami in 
strategijami obvladovanja težkih nesreč v 
jedrskih elektrarnah. Parna eksplozija bi lahko 
nastala, ko med hipotetično težko nesrečo 
staljena sredica pride v stik s hladilno vodo. 
V raziskovalnem programu sodelujejo vodilni 
znanstveniki s tega področja iz Kanade, Finske, 
Francije, Nemčije, Japonske, Koreje, Švedske, 
Švice, ZDA in Slovenije (Institut »Jožef Stefan«, 
Odsek za reaktorsko tehniko). Vodilno vlogo 
sta prevzeli Francija in Koreja, ki bosta pokrili 
tudi 50% stroškov vseh raziskav. Štiri letni 
raziskovalni program SERENA, ki se je pričel 
oktobra 2007, je ocenjen na skupno 2,590 
M€ in obsega eksperimentalne in analitične 
aktivnosti. Eksperimenti, pri katerih bodo 
talino podobne sestave kot jo ima reaktorska 
sredica kontrolirano zlivali v vodo, bodo 
izvedeni na dveh napravah, na napravi KROTOS 
(CEA, Cadarache, Francija) in na napravi TROI 
(KAERI, Daejon, Korea).

Na vsaki napravi bodo izvedli po šest 
eksperimentov parnih eksplozij. Namen 
eksperimentalnega programa je raziskovati 
vpliv sestave taline korija na jakost parne 
eksplozije, kar bo omogočilo bolj zanesljive 
ocene eksplozivnosti realističnega korija 
v reaktorskih razmerah. Kot so nedavno 
odkrili, vpliva kemijska sestava korija močno 
na fizikalne in kemijske lastnosti korija 
(temperatura tališča, temperaturno območje 
faznega prehoda, toplotna prevodnost, 
dinamika strjevanja, generacija vodika ob 
oksidaciji v vodni pari ipd.) ter posledično na 
razpad curka taline in razvoj parne eksplozije. 
Vsak eksperiment bodo izvedli z drugačno, 
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skrbno izbrano realistično sestavo korija, ki 
jo bomo dokončno definirali pred izvedbo 
posameznega eksperimenta glede na rezultate 
predhodnih eksperimentov. Osredotočili se 
bomo na raziskovanje vpliva evtektične/
neevtektične sestave korija, temperaturnega 
območja faznega prehoda, temperature tališča 
ter oksidacije na jakost parne eksplozije. 
Komplementarne lastnosti eksperimentalnih 
naprav bodo omogočale raziskovanje 
parnih eksplozij v eksaktno definiranih 1-D 
pogojih (KROTOS), kot tudi v bolj realističnih 
3-D pogojih ob izlitju večje količine taline 
(TROI), kar bo omogočilo lažjo ekstrapolacijo 
eksperimentalnih spoznanj na reaktorske 
razmere.

Vzporedno z eksperimentalnim programom 
bodo potekale obsežne analitične aktivnosti, 
v okviru katerih bomo opravljali podporne 
računalniške simulacije, s katerimi bomo 
pred samimi eksperimenti optimizirali 
eksperimentalne pogoje. Po izvedenih 
poskusih bomo interpretirali in analizirali 
eksperimentalne rezultate, razvijali ustrezne 
modele za opis pojavov med parno eksplozijo, 
ter z izboljšanimi modeli opravljali reaktorske 
izračune za določitev pričakovanih tlačnih 
obremenitev ob parni eksploziji. Glavni cilj 
programa SERENA je pridobiti iz varnostnega 
stališča dovolj zanesljive ocene tlačnih 
obremenitev ob hipotetični parni eksploziji 
v poplavljeni reaktorski votlini. Rezultati 
predhodne, prve faze programa SERENA, ki je 
potekala od leta 2002 do 2005, so nakazali, 
da bi utegnile izračunane tlačne obremenitve 
pri parnih eksplozijah v reaktorski votlini 
preseči nosilnost sten tipične reaktorske 
votline. Vendar do sedaj opravljeni izračuni 
še ne zadoščajo 
za zanesljive 
ocene varnostnih 
rezerv, ker je 
raztros rezultatov 
simulacij prevelik 
zaradi negotovosti 
razumevanja, 
modeliranja in 
skaliranja parnih 
eksplozij.

Prvi sestanki 
raziskovalnega programa SERENA so 
potekali januarja 2008 v prostorih NEA na 
Issy-les-Moulineaux v Parizu. Na sestanku 
Skupine za program (Programme Review 
Group) smo pregledali načrtovani program 
raziskav SERENA ter določili eksperimentalne 

in analitične aktivnosti v letu 2008. Za 
predsednika Skupine za program je bil 
izvoljen dr. Manfred Buerger (IKE, Univerza 
Stuttgart, Nemčija), za podpredsednika pa dr. 
Matjaž Leskovar (Odsek za reaktorsko tehniko, 
Institut »Jožef Stefan«), ki bo vodil Skupino 
za analitične aktivnosti (Analytical Working 
Group). Na sestanku Upravnega odbora 
projekta (član prof. B. Mavko) smo potrdili 
predlagan program dela za leto 2008. Za 
predsednika Upravnega odbora je bil izvoljen 
dr. Thambiayah Nitheanandan (AECL, Kanada).

Vabilo in sodelovanje v OECD/NEA 
raziskovalnem programu SERENA ter izvolitev 
dr. Matjaža Leskovarja na tako pomembno 
mesto je vsekakor veliko priznanje naši stroki 
in odličnosti raziskav na področju jedrske 
tehnike in varnosti.

Prof. dr. Borut Mavko, vodja Odseka za 
reaktorsko tehniko, IJS

OKROGLA MIZA Z NASLOVOM: 

JeDrSKa eNergIJa 
DaNeS IN JUtrI 
– zaNeSLJIVI 
partNer
Mladinska sekcija Evro-Atlantskega sveta 
Slovenije in Mreža mlade generacije Društva 
jedrskih strokovnjakov Slovenije sta v četrtek 
6. marca 2008 popoldne v prostorih ICJT 
organizirali okroglo mizo z zgornjim naslovom. 
V razpravi so sodelovali dr. Andrej Stritar 
(Uprava RS za jedrsko varnost), dr. Klemen 
Grošelj (Fakulteta za družbene vede), dr. Tomaž 

Žagar (Gen energija), g. Franc Bogovič (župan 
občine Krško in podpredsednik združenja 
evropskih občin z jedrskim objektom) ter 
mag. Nina Štros (Greenpeace). Več kot 50 
udeležencev je sprva slišalo nekaj uvodnih 
misli, nakar so se tudi poslušalci aktivno 

vključili v razpravo. Razvila se je izredno 
zanimiva debata, predavatelji in poslušalci pa 
so se skupaj dotaknili utemeljenih argumentov 
tako za kot proti jedrskim elektrarnam. Jedrsko 
energijo, energetiko, radioaktivne odpadke in 
jedrsko elektrarno (JE) so predstavili tako v 
luči političnih, družbenih, socialnih, okoljskih, 
tehničnih kot tudi ekonomskih vidikov.

Dr. Žagar je pojasnil, da podjetje Gen energija 
trenutno vlaga v hidroelektrarne na spodnji 
Savi ter v sončne elektrarne (~ 20 Mio €/
leto), kot pravkar nastali lastniki polovice 25 
let stare nuklearne elektrarne  Krško (NEK) pa 
si predvsem prizadevajo za nadaljnje varno, 
zanesljivo in stabilno obratovanje objekta. 
Povedal je, da ocenjujejo, da bodo investicije v 
hidro elektrarne (HE) na spodnji Savi k skupni 
energetski bilanci skupaj prispevale cca 300 
GWh letno, samo modifikacije v NEK pa so že 
doprinesle 1 TWh letno. Povedal je, da je tržna 
cena kWh iz NEK primerljiva ceni kWh HE. 
Dalje je poudaril, da ima Slovenija trenutno 
približno četrtinsko porazdelitev »proizvodnje« 
električne energije (četrtina jedrske, četrtina 
iz fosilnih goriv, četrtina iz obnovljivih 
virov energije (OVE), četrtina iz uvoza), pri 
čemer je zaskrbljujoča predvsem odvisnost 
od uvožene energije (EU uvaža celo 70% 
energentov). Kot edino možnost zmanjšanja 
porabe vidi le »trajnostno nazadovanje«, kar 
pa seveda v dobi potrošniškega kapitalizma ni 
sprejemljivo. Izdatnejše vlaganje držav članic 
EU v OVE bi po njegovem mnenju slabila 
konkurenčnost gospodarstva EU v primerjavi z 
ZDA in azijskimi trgi. Dr. Žagar je poudaril, da 
v razpravah pogreša zavedanje, da so različne 
energije težko primerljive med seboj, saj so si 
po primarnih virih, procesih in izpustih med 

seboj zelo različne. Še posebej pomemben 
parameter je razpoložljivost elektrarne (JE 
90%, vetrna ~10%). Po njegovem mnenju je 
jedrska energija edina, ki lahko hkrati odgovori 
na potrebe razvoja družbe kot tudi na zahteve 
po varstvu okolja.
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Dr. Grošelj je predstavil koncept kritične 
infrastrukture (KI), ki si jo najlažje 
predstavljamo kot vprašanja, kje je družba 
najbolj ranljiva in kako ta mesta najbolje 
zaščititi. Vsaka država mora zato identificirati 
KI in pripraviti pogoje za morebitno kritično 
vodenje v primeru izrednega dogodka. V tej 
luči, je jedrska elektrarna izrednega pomena za 
Slovenijo, saj ocenjujejo, da v primeru razpada 
električnega sistema Slovenije, po najbolj 
črnem scenariju, lahko nastopi »družbeni 
mrk«. Izpad NEK bi povzročil multiplikativni 
učinek – pričakuje se večje dodatne posledice 
za družbo in gospodarstvo. Izpostavil je 
problem kapitalizma in privatizacije, saj 
preventivni ukrepi v takih ureditvah slabijo, 
prav tako v primeru krize, ni jasno kdo in kako 
mora odreagirati. V tem smislu je dobro, da 
je KI v lasti države. Izpostavil je tudi paradoks 
informacijske tehnologije, zaradi nje se 
ogroženost KI zmanjšuje hkrati pa na drugačen 
način povečuje. Na podlagi povedanega je 
jasno, da so energija in energenti politično 
vprašanje, ki se izključno rešuje 
na nivoju posamezne države, 
zato dvomi v iskrenost politik 
in reševanja problema na višjih 
nivojih, kot je na primer na nivoju 
EU. Poudaril je tudi pomembnost 
ločitve znanosti od politike, 
poudaril je odgovornost znanosti 
do javnosti, izpostavil pa je tudi 
svoj vtis, da se prerekanja na 
TV žal prikazuje kot strokovne 
diskusije. Zmaguje način 
podajanja argumentov, namesto 
argumentov samih.

G. Bogovič je na JE pogledal s stališča koristi 
in slabosti, ki jih tak objekt prinaša v njihovo 
bivalno okolje. Na prvo mesto je postavil 
visoko kvaliteto delovnih mest in visoko 
izobraženost zaposlenih. Neposredno in 
posredno je z JE povezanih približno 10% 
delovnih mest v občini Krško. Poudaril je, 
da so prav ti zaposleni, ki večinoma bivajo 
v okoliških naseljih, najboljši ambasadorji 
objekta. V javnosti uživajo visoko zaupanje, 
kar nenazadnje kaže tudi dejstvo, da 
občutek ogroženosti narašča z oddaljenostjo 
od elektrarne. Izpostavil je tudi finančna 
nadomestila. Le ta letno predstavljajo 10-20% 
proračuna občine in omogočajo hitrejši razvoj 
infrastrukture in okolja. Povedal je, da se je 
sam veliko izobraževal in informiral o tematiki, 
zato je informiranje izpostavil kot edini pravi 
način pridobivanja zaupanja javnosti. Videl je, 
da je jedrsko področje eno najbolj nadziranih 

področij, ki ga nadzirajo strokovnjaki zelo 
širokega spektra, zato sam ne vidi razloga za 
dvom oziroma nezaupanje. Njegova izkušnja 
pa je, da je nezaupanje pri občanih veliko. 
Dejstvo je, da je javnost v dilemi, verjeti ali 
ne inštitucijam, ki izvajajo nadzor v JE (slabe 
izkušnje - obljube so vedno ustne, nikjer 
zapisane in izvršene). Pomembna slabost za 
občane je tudi padanje vrednosti nepremičnin, 
kar je možno dokaj preprosto rešiti z 
nadomestili. Kot slabost je poudaril tudi 
dejstvo, da je bil zgrajen nepopoln objekt, kar 
sedaj povzroča težave pri umeščanju skladišča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 
Pred kratkim opravljena študija obolevnosti 
za rakom je pokazala, da je obolevnost 
za rakom v regiji manjša od slovenskega 
povprečja. Kot predstavnik lokalne javnosti 
si želi, da bi neodvisne inštitucije opravile 
več takih študij in da bi se vzpostavil on-line 
sistem informiranja. Nujno je storiti več glede 
ozaveščanja javnosti.

Mag. Štrosova je uvodoma razložila stališče 
Greenpeacea, ki predvideva postopno zaprtje 
vseh jedrskih objektov do leta 2050. Primarna 
usmeritev Greenpeacea je trenutno reševanje 
segrevanja ozračja in zmanjševanje izpustov 
toplogrednih plinov (predvidevajo 50% 
zmanjšanje do 2050). Po njihovem mnenju 
je sramotno malo sredstev namenjenih 
spodbujanju učinkovite rabe energije (URE) in 
obnovljivim virom energije (OVE). Na primeru 
Poljske investicije v JE v Litvi je pokazala, 
da bi s primerljivo investicijo v URE in OVE 
na Poljskem lahko proizvedli za 1.6 krat več 
elektrike, ob vseh drugih pozitivnih učinkih na 
domače gospodarstvo. Podobno meni, da bi 
se Slovenija z ekvivalentno investicijo namesto 
v novo JE v OVE in URE, morda lahko izognila 
jedrskim objektom. Potrebno je analizirati 
lokalne energetske potenciale Slovenije 
(OVE) in jih nato seveda tudi učinkovito 
izkoristiti. Štrosova je poudarila, da gradnja 
novih JE ne rešuje problema CO2 (JE ne bodo 

nadomeščale elektrarne na fosilna goriva), 
prav tako presežek energije ne bo imel učinka 
na učinkovitejšo porabo. Glede na splošno 
pomanjkanje elektrike v EU je trenutno idealna 
prilika, da vsi skupaj spremenimo svoje 
navade in ravnanja. Štrosova je zaključila, da 
Greenpeace ne želi blokirati razvoja oziroma 
ogrožati blagostanja javnosti, želijo pa 
predvsem, da se pred sprejetjem odločitve 
o gradnji nove JE res izčrpajo vse preostale 
možnosti, ki so dokazano okolju prijaznejše.

Dr. Stritar, prvi »jedrski policaj« v Sloveniji, 
je povedal, da se sam kot najbolj odgovorna 
in informirana oseba za jedrsko varnost v 
Sloveniji, ne počuti ogroženega. Povedal je, 
da je v Sloveniji uveljavljeno načelo, da tisti, ki 
upravlja s tveganimi dejavnostmi, v polnosti 
odgovarja za varnost, vzporedno pa mora 
potekati ustrezen sistem nadzora, sprejeta 
pa mora biti tudi ustrezna zakonodaja. Meni, 
da so trenutna organiziranost nadzornih 
služb, državno lastništvo jedrskih objektov, 

upravljavci jedrskih objektov ter visoki 
varnostni standardi dobra zagotovila, ki 
bi morala pridobiti zaupanje javnosti. Tudi 
URSJV kot nadzorna institucija si prizadeva 
pridobiti zaupanje v javnosti. Poudaril je, 
da upravljavec takih objektov nikoli ne bi 
smel misliti samo na dobiček, zato svetuje 
previdnost pri privatizaciji takšnih objektov. 
Povedal je tudi svoje mnenje, da opaža veliko 
nesorazmerje med nenehno težnjo po rasti 
BDP in potrošniškimi navadami, to je po 
porabi električne energije ter po drugi strani 
med političnimi prizadevanji za zmanjševanje 
toplogrednih izpustov.

Tudi iz publike je prišlo več komentarjev 
in mnenj, večinoma v korist JE. Zanimivo 
primerjavo je navedel dr. Trkov: Namesto 600 
MW elektrarne bi potrebovali (ob pričakovani 
pretirani razpoložljivosti 30%) 2000 vetrnic z 
močjo 1 MW (premer kril 50 m). Postavljene 
v vrsto bi zasedle 400 km, razporejene 

07dogodki



JEDRCE Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
 ISSN 1855-2500
 Marec 2008

Izdajatelj:
 Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
 Jamova 39, 1001 Ljubljana
 Tel: +386 1 5885 450
 Fax: +386 1 5885 377
 Spletni naslov: http://www.djs.si/
 E-naslov: nss@ijs.si

Uredništvo:
 Simona Sučić 
 e-naslov: simona.sucic@gov.si; nss@ijs.si

Prelom in izvedba:
 Simona Sučić

Oblikovanje:
 Branka Smodiš

Tisk:
 Present d.o.o.

Brezplačen izvod

po površini bi zasedle 80 km2. Dr. Rant je 
poudarili nesorazmerno poudarjanje nekaterih 
dejstev. Na primer v ZDA ne beležijo niti ene 
smrtne žrtve zaradi nesreč v JE, ne ovrednoti 
se nesreč tankerjev, ki povzročajo katastrofalne 
posledice za obalna področja, samo lani je 
v kitajskih in azijskih rudnikih umrlo več kot 
7000 rudarjev, ne omenja se smrti in poklicnih 
bolezni pri pridobivanju drugih energentov. 
Hkrati pa se pretirava pri naštevanju posledic 
zlorabljenega reaktorja v Černobilu. Dalje je 
ilustrativno pokazal pomanjkljivosti OVE in 
vlogo redundance virov, saj ima sam sončno 
hišo, vodo greje s sončno energijo, kljub 
temu pa mora pozimi koristiti druge (fosilne) 
vire za ogrevanje. Omenjeno je bilo tudi, 
da je za Slovenijo dokazano, da bi že samo 
učinkovitejša toplotna izolacija stavb bistveno 
spremenila potrošnjo električne (toplotne) 
energije.

Mladi so pripravili izredno zanimivo popoldne. 
Z izbiro zanimivih sogovornikov so nakazali 
na pot, po kateri bo potrebno hoditi, v kolikor 
se bo izkazalo, da je nadaljevanje jedrske 
zgodbe v Sloveniji resnično potrebno. To je pot 
pogovora stroke in javnosti, soočenja različnih 
argumentov in stališč ter iskanja najboljše 
rešitve, s katero bodo zadovoljni vsi državljani. 
Na vsaki taki razpravi se namreč pokaže, da je 
jedrska elektrarna mnogo več kot le tovarna za 
proizvodnjo električne energije.

Janez Gale, Odsek za reaktorsko tehniko, IJS
Foto: Luka Snoj, Odsek za reaktorsko fiziko, IJS

NOVIce
Uredniški odbor monografije, ki jo je založilo 
Društvo jedrskih strokovnjakov, z
naslovom »Fizika, moj poklic«, je prejelo 
priznanje “Prometej znanosti za
leto 2007”. 
vir:  http://www.szf.si/

Izšel je poziv na razpis 7. raziskovalnega 
okvirnega programa (PF7) za področje 
»Jedrska fisija in varstvo pred sevanji«. 
Koordinator za Slovenjo je mag. Igor Grlicarev. 
Več o razpisu najdete na spletni strani 
CORDIS-a.
vir: http://cordis.europa.eu/fp7/

Po sedemnajstih letih so izšla posodobljena 
priporočila Mednarodne komisije za varstvo 
pred sevanji  (International Commission on 
Radiation Porotection - ICRP),  o varnem delu 
z radioaktivnimi snovmi in drugimi viri sevanj.

Več o priporočilih je na spletni strani ICRP 
(http://www.icrp.org/).
vir: http://www.ursjv.gov.si
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Nuklearne elektrarne Krško d.o.o., Agencije za radioaktivne odpadke in Instituta »Jožef Stefan«

RAZPISuJETA

NatečaJ mLaDIh eNergetIKOV 2008
Varna, zanesljiva, zadostna in okolju prijazna oskrba z energijo sodi med najpomembnejše temelje 
razvitih in razvijajočih se gospodarstev. Zato je energetika tisto strateško področje, s katerimi 
se po svetu in pri nas aktivno ukvarja širok krog strokovnjakov, ki sega vse do najvišjih državnih 
predstavnikov. Strateške okoliščine, kot so npr. prevelika odvisnost od nafte in zemeljskega plina, 
ki ju uvažamo iz politično nestabilnih držav, zaveze Kyotskega protokola, ter nenazadnje renesansa 
jedrske energije, nakazujejo nove in velike izzive tudi prihajajočim generacijam energetskih 
strokovnjakov.

Natečaj, ki ga razpisujemo, je namenjen študentom višjih letnikov predvsem naravoslovnih in 
tehniških fakultet, ki jih zanimajo teme s področja energetike. Od kandidatov pričakujemo pisne 
razprave (npr. raziskovalne, seminarske ali diplomske naloge) ali predloge demonstracijskih ali 
učnih materialov (načrti, delujoči modeli, računalniški programi, internetne strani ipd.). Dobrodošli 
so tudi drugačni prispevki posamičnih avtorjev in skupinska dela z največ pet avtorji. Še posebej 
bomo veseli prispevkov na temo uporabe jedrske energije. 

Prispevke bo ocenila komisija v sestavi prof.dr. Borut Mavko (vodja Katedre za jedrsko tehniko FMF), 
Martin Novšak (direktor Gen-Energija d.o.o), dr. Pavel Omahen (pomočnik direktorja ELES d.o.o.), dr. 
Jože Zagožen (direktor HSE d.o.o) in prof dr. Leon Cizelj (Član UO DJS), ter najboljše nagradila.

Avtorji treh najboljših prispevkov dobijo denarne nagrade:
 prvo mesto 1000 EUR, 
 drugo mesto 750 EUR in 
 tretje mesto 500 EUR.

Prvih 30 avtorjev prispevkov si bo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije ogledalo 
Reaktorski raziskovalni center Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani in jedrsko elektrarno v Krškem. 
Nagrajence bomo tudi povabili, da svoja dela predstavijo na mednarodni konferenci »Nuclear Energy 
for New Europe«, septembra 2008 v Portorožu.

Prispevke pošljite po pošti na naslov Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana, z 
oznako »Ne odpiraj! – Natečaj mladih energetikov 2008« najkasneje do 30.5.2008. 

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (www.djs.si) do 
30.6.2008. Dodatne informacije, tudi pomoč pri izbiri teme in iskanju mentorja: prof.dr. Leon Cizelj, tel (01) 
5885 215, e-mail Leon.Cizelj@ijs.si.
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