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Prof. dr. Milan Osredkar je bil izjemna osebnost - kot èlovek in znanstvenik. Vsem, ki smo kakorkoli imeli
prilonost sodelovati z njim, se je vsekakor za vedno vtisnil v spomin. Tudi meni. Nisem ga sicer sreèala e v
vlogi direktorja IJS, a sem ga imela prilomost spoznati med pripravo knjige Pripovedi o IJS in med urejanjem
fotodokumentacije za arhiv, ki jo je prof. Osredkar sistematièno razvrèal po albumih. Tudi veèina fotografij, ki
so objavljene v teh Novicah, je iz njegovega izbora, s podatki, ki se jih je spomnil ali poiskal.Skoraj vedno me je
presenetil s komentarjem ali idejo, ki se je nanaala tudi na moje delo, in priznam, da sem jih tudi skuala
uresnièiti.
Spominov vseh, ki smo se sreèali z njim je veliko. Preveè, da bi jih stisnili na teh nekaj strani naih Novic. Te naj
bodo vsaj skromen prispevek k spominu na prof. dr. Milana Osredkarja.
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ALNA SLOVESNOST

GOVOR DIREKTORJA PROF. DR. VITA TURKA NA ALNI SEJI OB
SMRTI PROF. DR. MILANA OSREDKARJA, 11. APRILA 2003
Spotovani prisotni, draga Milanova soproga Uèi,
hèerka Mojca in sin Radko z druinama!
Skupaj nas je zbrala teka izguba. V torek, 8. aprila,
nas je hudo prizadela novica, da je umrl na sodelavec
in dolgoletni direktor, èastni meèan Ljubljane, nosilec
partizanske spomenice 1941 in najvijega odlikovanja
zlati èastni znak svobode R Slovenije, graditelj
znanstvenih institutov v Sloveniji in eden od
utemeljiteljev pomena in vloge znanosti pri nas, na
spotovani uèitelj, vzornik in prijatelj prof. Milan
Osredkar. Vsekakor se uvrèa prof. Osredkar med
najbolj znane slovenske znanstvenike z velikim
mednarodnim ugledom.
Prof. Milana Osredkarja je narava obdarila z
izjemnimi darovi. Za uspeno kariero pa je potrebna
poleg talenta tudi izjemna volja in predanost trdemu
delu. Z vsem arom in le njemu lastno energijo se je
posvetil znanosti, njenim problemom ter iskanju poti
za utemeljitev znanosti in njene vloge kot kljuène
komponente pri razvoju Slovenije. Zavedal se je, da je
le odlièno znanost, prepoznavno v svetu, mono
vkljuèevati in izrabljati v korist gospodarstva in s tem
uspeno pripomoèi k vedno bolj uspeni ekonomiji.
Veèkrat je rekel: »Znanost je mednarodna ali pa je ni.«
Veliko je o tem pisal in govoril. Mnogo problemov, o
katerih je razpravljal, je e dandanes aktualnih. Vse
svoje kreativne zamisli je skual s svojimi sodelavci
udejaniti na Institutu »Joef Stefan«, ki je bil del njega,
njegov drugi dom. Vse bi dal in je tudi dal za na
institut. V tistih èasih, ko je bil direktor, je znova in
znova dokazoval, da je le kvalitetna znanost prvi pogoj

za njeno uspeno izrabo pri uvajanju novih, modernih
tehnologij. Prvi je bil, ki je uvedel na Institutu, s tem
pa tudi v Sloveniji, kazalce kvalitete, tako imenovane
kvantifikatorje, ki so stimulirali v takratnih razmerah
kvalitetno raziskovalno delo. To je bilo kljuènega
pomena za kvalitetni dvig Instituta in njegovega
raziskovalnega potenciala na eni strani ter vkljuèevanja
institutskih raziskovalnih kapacitet in izkuenj v
gospodarstvo na drugi strani. Znana je tudi njegova
zamisel tri plus tri, kar je pomenilo ob treh
zagotovljenih milijardah dohodka iz dravnih virov
e dodatne tri milijarde iz gospodarstva. Zavedal se je
namreè, da je na institut na podroèju naravoslovnih
in tehniènih ved predvsem okno v svet in da je ena od
njegovih nalog tudi poveèevati kompetitivnost
slovenskega gospodarstva. Tako je postal IJS sinonim
za kvalitetno slovensko znanost.
Dolga leta je tudi skrbel za kadrovsko politiko Instituta
z edinim ciljem, da vzgajamo odliène, kvalitetne
raziskovalce. Pri tem je bil strog tako do sebe kot do
sodelavcev, saj je dobro vedel, kako poteka in kaj je
potrebno za kvalitetno znanstveno ustvarjanje. Tako
je zbiral najbolj nadarjene ljudi, jih poiljal na
podoktorska izpopolnjevanja v najbolje svetovne centre
in jim po vrnitvi domov omogoèil delo v stimulativni
in odprti atmosferi. Veèkrat je rekel: »Ne rabimo fejst
fantov, ampak take, ki fejst delajo.« Skrbel je tudi za
reevanje stanovanjskih problemov mladih
raziskovalcev in njihovih druin. Na Institutu pod
njegovim vodstvom nikoli ni bilo politiène
diskriminacije, saj je ljudi cenil le po njihovem delu.
Imel sem sreèo, da sem pri tem z Milanom sodeloval
od 1971. leta naprej. Bil mi je uèitelj in vzornik.
Dovolite mi, da vsaj na kratko povem nekaj tudi iz
njegovega bogatega ivljenja.
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Rodil se je 19. oktobra 1919 v delavski druini, ki je
imela pet bratov in od katerih so trije padli v partizanih.
tudiral je elektrotehniko na Tehniki fakulteti in
hkrati violonèelo na Glasbeni akademiji. Vsem nam
je znana njegova vloga pri ilegalni radijski postaji
Osvobodilne fronte KRIÈAÈ, ki je bila prva upornika
radijska postaja v zasedeni Evropi med drugo svetovno
vojno. Maja 1942 ga je okupator zaprl in poslal v
taborièe Gonars, kjer se je vkljuèil v kopanje rova za
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beg, ki se je posreèil osmim, njemu in e nekaterim pa
to ni uspelo. Po kapitulaciji Italije se je pridruil
partizanom ter imel razne funkcije v enotah 18. brigade
v Brdih in zahodni Beneèiji. Bil je tudi ranjen in se
zdravil v bolnici Franja. Po osvoboditvi je bil
demobiliziran 1952. leta.

Fakulteti za elektrotehniko dva predmeta:
Eksperimentalna fizika in Reaktorji, na Fakulteti za
naravoslovje in tehnologijo pa je vodil tudij tretje
stopnje iz Nuklearne tehnike in predmet Reaktorska
tehnika vse do leta 1989, ko se je na Fakulteti za
elektrotehniko upokojil.

Diplomiral je iz fizike na Univerzi v Ljubljani in nato
magistriral na Univerzi v New Yorku iz jedrske tehnike
ter 1958. leta doktoriral na Univerzi v Ljubljani. e
1948. leta mu je Boris Kidriè poveril nalogo, da
pomaga pri razvoju in delu veèjih raziskovalnih
institutov in je tako leta 1952 priel na Institut »Joef
Stefan«, kjer je bil pomoènik upravnika. Po doktoratu
je odel v Mednarodno agencijo za atomsko energijo
na Dunaj, kjer je bil nazadnje direktor oddelka za
jedrske reaktorje. Po vrnitvi z Dunaja je bil od leta
1963 do leta 1975 direktor naega instituta, nato pa je
postal èlan Izvrnega sveta SRS in predsednik prvega
Republikega komiteja za znanost  danes bi rekli prvi
slovenski minister za znanost. Bil je tudi redni profesor
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. Bil je
strokovnjak za varnost reaktorjev in je uvedel tovrstne
raziskave pri nas. Tudi po njegovi zaslugi jedrska
elektrarna v Krkem varno obratuje e vrsto let. S
svojega podroèja delovanja je objavil vrsto znanstvenih,
strokovnih in poljudnih èlankov, bil je izvedenec
Zdruenih narodov na Jamajki, v Kostariki in Iraku
ter dolgoletni vodja jugoslovanske delegacije na
zasedanjih mednarodne komisije za jedrsko energijo.
Bil je tudi gonilna sila pri ustanovitvi republikega
raèunskega centra v letu 1969 in je tako bistveno
pripomogel k razvoju raèunalnitva pri nas. Skrbel je
za veèjo povezavo z Univerzo, kjer je pouèeval na

Opravljal je e vrsto drugih funkcij. V èasu po
osamosvojitvi, ko ni bilo nobenih materialov in gradiv
o nastanku in zgodovini Slovenije, je dal idejo za izdajo
knjiice Kratka zgodovina Slovenije, ki je izla v
angleèini in slovenèini, ter sodeloval pri njeni
ureditvi. Prav tako je sodeloval pri publikaciji Slovenci
v boju proti nacifaizmu, ki je izla leta 1995 v petih
jezikih in je bila uporabljena v ZDA na razstavi ob
50-letnici konca druge svetovne vojne. Ob 50-letnici
Instituta je tudi izdal knjigo »Pripovedi o IJS«, ki
zajema vso zgodovino nastanka Instituta do zaèetka
devetdesetih let. Uspelo mu je preprièati vrsto
sodelavcev instituta, da so napisali svoje prispevke ter
tako prispevali k podobi instituta. Ravno pri
oblikovanju knjige je Milan pokazal vso svojo irino
in mu bomo za vloeni trud vedno hvaleni.
Dragi Milan, bil si izjemno pogumen in pokonèen
èlovek in vedno si sprejemal odgovornost za svoje
odloèitve, èetudi niso bile v skladu s trenutno modno
politièno linijo. Zato smo te brezmejno cenili, e zlasti
tisti, ki smo imeli priliko in sreèo biti v ojem krogu
tvojih sodelavcev. Pogreal bom tvoje nasvete in
izmenjavo mnenj ter najine praktièno vsakotedenske
telefonske pogovore. Vedno si me poklical, ko sem se
vrnil s potovanja v tujini, ter me spraeval o vsem, kar
sem tam videl in izvedel. Ves èas si tudi ivo spremljal
dogajanje na Institutu. e pred tremi tedni sva se
pogovarjala pri tebi doma. Takrat nisem slutil, da je
bil to najin zadnji pogovor.
Dragi Milan in spotovani direktor, hvala ti za vse,
kar si storil za vse nas in tvoj Institut. Vedno te bomo
nosili s spotovanjem in ljubeznijo v srcu tisti, ki smo
te globoko poznali in vedeli, kaj vse ti je pomenil
Institut in njegovi sodelavci. Izraam globoko soèutje
vsem tvojim najblijim. Slava ti in veèni spomin.

V alno knjigo so se vpisali njegovi prijatelji,
kolegi in znanci.
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GOVOR LJUBLJANSKE UPANJE, GOSPE DANICE SIMIÈ NA ALNI
SEJI MO LJUBLJANA
Spotovana gospa soproga doktorica Uèi Osredkar,
spotovana gospa hèerka Mojca Stegnar, spotovani
gospod sin Radko Osredkar, spotovani sorodniki
pokojnika, spotovane mestne svetnice in svetniki in
spotovani vsi navzoèi na dananji alni slovesnosti za
pokojnim profesorjem dr. Milanom Osredkarjem!
Prav v trenutku, ko smo v Mestni hii zanj napisali
povabilo na slovesno poèastitev mestnega praznika in
se veselili ponovnega snidenja z njim, saj smo e
nedavno skupaj snovali zahtevne delovne naèrte, je
ugasnilo ivljenje enega izmed treh nazadnje
imenovanih èastnih meèanov Mestne obèine
Ljubljana  zaslunega in mednarodno uglednega
fizika-znanstvenika, pedagoga in vsestranskega javnega
delavca prof. dr. Milana Osredkarja. Slovenska
prestolnica in vsa Slovenija je z njegovim odhodom
izgubila pogumnega in radoivega upornika, ki se je
iz 23 stanovanj ljubljanskih prijateljev med 2. svetovno
vojno oglaal z edine radijske postaje v vsej okupirani
Evropi  legendarnega radia Krièaè.
Ta pogum je potem zaznamoval vso njegovo medvojno
pot od internacije v koncentracijskem taborièu Gonars,
kjer je vztrajno kopal rov za pobeg, do partizanskega
bojevanja najprej v enoti 18. brigade, ki se je spopadala
v Gorikih brdih in zahodni Beneèiji, do poveljevanja
v vlogi zveznega oficirja IX. korpusa pri angleki vojni
misiji, ki je osvobodil Gorico. To njegovo delo je dobilo
priznanje s partizansko spomenico 1941.
Profesorjeva povojna pot pa je povezana e z drugo
legendo, znanstveno legendo Ljubljane  z znamenitim
Institutom Joefa Stefana, ki mu je bil na èelu kot
direktor kar 12 let in na katerem je vpeljal raziskave,
povezane z varnostjo jedrskih elektrarn, oblikoval
skupino za oceno posegov v okolje ter celotno svoje
znanstveno, pedagoko in vodstveno delovanje usmerjal
kot tesno povezovanje Univerze z gospodarstvom in
iro drubo. Njegovo delo je potekalo v soustvarjalni
navezi z vodilnimi domaèimi in svetovnimi
raziskovalci, ki so vse od ustanovitve pa do danes
utrjevali sloves Ljubljane kot enega od pomembnih
svetovnih znanstvenih srediè, »moganskega centra«,
kot ga je imenoval profesor Osredkar, ki je bil s svojim
ugledom eden od bistvenih protagonistov slovenske
osamosvojitve.
NOVICE IJS
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Ob vsem obsenem znanstvenem, pedagokem in
organizacijskem delu na mednarodni ravni je bil
pokojni profesor dr. Milan Osredkar tudi ena tistih
redkih osebnosti, ki svoje ivljenje razumejo kot
delovanje za skupnost in njeno blaginjo in ga temu
preprièanju v celoti posvetijo. Bil je zvezni poslanec v
prejnji dravni skupnosti, èlan CK ZKS, èlan IS SRS
in predsednik prvega republikega komiteja za
raziskovalno dejavnost. Kot eden od pionirjev na
podroèju reaktorske tehnike in rabe energije je v
takratni skupni dravi vodil jugoslovanske delegacije
v tujini in aktivno deloval pri Mednarodni agenciji za
atomsko energijo. Njegovo ire javno delo je bilo
usmerjeno v varno uporabo jedrske energije in
prepreèevanje irjenja jedrskega oroja.
Ob podelitvi èastnega meèanstva pa nam je pokojni
znanstvenik in profesor razkril tudi tiste osebne poteze
svojega radoivega duha, ki so napajale njegovo
vseskozi ustvarjalno ivljenjsko pot. To je bila njegova
ljubezen do glasbe, najprej do klavirja in potem
violonèela, ki ga je celo tudiral na Glasbeni akademiji
vzporedno s tudijem elektrotehnike in pozneje fizike.
Njegovo prièevanje o Krièaèu, prilonostni poljudni
zapisi, posebej tudi tisti iskrivi o njegovi ljubezni do
Ljubljane, pa arijo v bleèeèi esejistièni, pesniki besedi,
ki je oblikovala profesorjevega duha in sugestivno irila
njegovo spoznavno izkunjo v najiro slovensko
javnost.
Pogum, radoivost, navduenje za velikopotezne, drzne
projekte ter dejanska volja in moè, da jih izpelje, so
tiste lastnosti profesorjevega delovanja, ki so zavezujoèe
izpisale njegovo ustvarjalno knjigo ivljenja.
Kot upanja slovenske prestolnice sem ob izteku
pokojnikove legendarne ustvarjalne poti v imenu vseh
meèank in meèanov ponosna, da je ime pokojnega
profesorja dr. Milana Osredkarja zaznamoval tudi
naslov èastnega meèana naega mesta  v spomin vsem
rodovom, ki ivijo in ustvarjajo med nami in ki bodo
iveli in ustvarjali tudi za nami, ki si v tem tekem
trenutku lahko dajemo pogum, izreèemo besede
iskrenega soalja in vtisnemo v zavest toplo zahvalo
za vse sadove nekega velikega ivljenja.
Slava èastnemu meèanu prof. dr. Milanu Osredkarju
in èast njegovemu spominu!
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GOVOR PROF. DR. TADEJA BAJDA NA POGREBNI SLOVESNOSTI
Vsaj tri stvari so, ki veejo ime profesorja Milana
Osredkarja na elektrotehniko. Njegova prva tudijska
izbira je bila prav elektrotehnika. Leta 1938 se je vpisal
na elektro-strojni oddelek Tehnike fakultete Univerze
v Ljubljani in leta 1940 opravil prve izpite. Zaradi
vojne je tudij prekinil in deset let kasneje nadaljeval
kot fizik in si na novem podroèju pridobil tudi vse
akademske naslove.
Druga vez z elektrotehniko je radio Krièaè. Kot tudent
elektrotehnike je bil vkljuèen v skupino
radiotelegrafistov. Od oktobra 1941 je sodeloval pri
pripravah za radio Osvobodilne fronte in bil kasneje
ves èas njegovega delovanja tako tehnik kot tudi
napovedovalec. Radio Krièaè je bil edini protifaistièni
oddajnik v okupirani Evropi in slovenski elektrotehniki
bomo vselej ponosni nanj.
Tretja in najtrdneja povezava z elektrotehniko pa je
bila predavateljska dejavnost profesorja Osredkarja. Od
leta 1962 do upokojitve 1989 je na Fakulteti za
elektrotehniko predaval fiziko tudentom prvih
letnikov. V tem obdobju je bil èlan tevilnih komisij
tako na fakulteti kot tudi na univerzi. Njegovo
pedagoko dejavnost smemo smatrati za temelj
tradicionalno dobrega sodelovanja med Fakulteto za
elektrotehniko in Institutom Joef Stefan.

Prof. dr. Tadej Bajd, dekan FE, na pogrebni
slovesnosti na alah

Tudi sam sem bil tudent profesorja Osredkarja. Ko si
ga skuam priklicati v spomin iz tudentskih dni, ga
vidim daleè pod nami tudenti v veliki amfiteatrski
fizikalni predavalnici, ki danes nosi Peterlinovo ime.
S tevilnimi zanimivimi poskusi, ki nam jih je
prikazoval na katedru, nas je na izbran naèin vpeljeval
v svet fizike.
Ko sem te dni prebiral njegove ivljenjepisne podatke,
sem se ele dodobra zavedel vseh njegovih tevilnih
dejavnosti. Poleg direktorja najveèjega raziskovalnega
instituta je opravljal tevilne drubene funkcije doma
in aktivno sodeloval v tevilnih strokovnih
organizacijah v tujini. Zdi se, da mu skoraj ni moglo
ostati nobene ure dneva za odgovorno nalogo
univerzitetnega profesorja. In vendar smo tudentje
dobro èutili, da ima profesorski poklic rad in da mu
veliko pomeni.

Na poslednji poti
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Profesor Osredkar je bil ustvajalen in iroko razgledan
èlovek. Bili smo sreèni, da smo bili njegovi tudentje
in sodelavci.
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PROFESOR DOKTOR MILAN OSREDKAR
Kratek ivljenjepis
Prof. dr. Milan Osredkar se je rodil 19. 10. 1919 v
Ljubljani, kjer je obiskoval osnovno in srednjo olo.
Maturiral je l. 1938 na I. dravni gimnaziji. Jeseni
istega leta se je vpisal na elektro-strojni oddelek
Tehnike fakultete Univerze v Ljubljani in opravil
do konca leta 1940 prvi del t. i. pripravljalnega izpita.
Istoèasno je bil redni sluatelj Akademije za glasbo
(èelo). Poleti 1941 je zaradi sodelovanja v
Osvobodilni fronti tudij prekinil. Vkljuèil se je v
tudentsko organizacijo in nato v SKOJ. Organiziral
je razne napisne, diverzantske in druge akcije. V
okviru tehnike fakultete je bil vkljuèen v skupino
radiotelegrafistov. Od oktobra 1941 je sodeloval pri
pripravah in oddajah radia OF Krièaè, od novembra
dalje kot tehnik in napovedovalec, dokler niso bile
1942 oddaje prekinjene, ker so Italijani zaplenili vse
sprejemnike.
V zaèetku maja 1942 je bil aretiran in po dveh tednih
zapora poslan v koncentracijsko taborièe Gonars.
Vkljuèil se je v taborièno organizacijo in sodeloval
pri kopanju rova, ne da bi mu uspelo pobegniti,
sodeloval pa je tudi pri drugih poskusih pobega.
Po razpadu Italije se je pridruil partizanom v
Gorikih brdih. Imel je razne funkcije v enotah
XVIII. brigade v Brdih in zahodni Beneèiji.
Decembra je postal v. d. politkomisarja XVIII.
brigade. 31. 12. 1943 je bil na entviki planoti
ranjen in je marca 1944 priel iz bolnice Franje.
Postal je zvezni oficir IX. korpusa pri angleki misiji,

Odprtje IJS 3. 2. 1953; v prvi vrsti sedijo Anton
Peterlin, Franc Havlièek in Milan Osredkar
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Milan Osredkar med predstavitvijo IJS
Nobelovemu nagrajencu Johnu Cockroftu
(Lovro Pièman, John Cockroft, Milan Osredkar
in Robert Blinc)
nato pa vodja obveèevalnega centra za tujino pri
IX. korpusu. Po osvoboditvi je ostal v JLA in bil od
1946 do 1948 kot major vodja misije v britanski
okupacijski coni v Avstriji. Demobiliziran je bil leta
1952 kot rezervni podpolkovnik. Jeseni 1948 je dobil
od Borisa Kidrièa nalogo, da preko urada Savezne
uprave za unapredjenje proizvodnje v Ljubljani
pomaga pri razvoju in delu veèjih raziskovalnih
intitutov, l. 1952 pa je preel na Institut Joef
Stefan, kjer je bil pomoènik upravnika.
Poleg slube je zaèel jeseni 1950 spet tudirati na
oddelku za fiziko Fakultete za rudarstvo,
metalurgijo in kemijsko tehnologijo, kjer je jeseni
l. 1954 diplomiral. Jeseni 1955 je odel na tudij v
ZDA, kjer si je na New York University pridobil
naziv magistra nuklearne tehnike. Decembra 1956
se je vrnil in bil na Institutu Joef Stefan vodja
reaktorske skupine. Avgusta 1958 je branil
disertacijo, v kateri je obdelal problem
raziskovalnega reaktorja z notranjo moderatorsko
votlino (flux trap), ki omogoèa doseganje ekstremno
visokih nevtronskih fluksov. V ZDA sta dva
najmoderneja reaktorja (HFIR in ATR), v
nekdanji ZSSR pa eden (SM 50), pri katerih je
obdelani princip uspeno uporabljen.
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vodstvo tudija tretje stopnje iz nuklearne tehnike
in predmet Reaktorska tehnika, vse do l. 1989.
L. 1963 je bil izvoljen za poslanca v zvezni
prosvetno-kulturni zbor in bil predsednik njegovega
odbora za znanstveno dejavnost. Bil je èlan zvezne
komisije za nuklearno energijo in je sodeloval pri
tevilnih komisijah v zvezi z znanstvenim delom.
Na 5. in 6. kongresu ZKS je bil izvoljen za èlana
CK ZKS.
Avdo Humo, predsednik ZKNE, na Reaktorju
l. 1963 (Martelanc, Bernot, Poljanek, Avdo
Humo, Slivnik, Osredkar)
Septembra 1958 je po nalogu ZKNE (Zvezna
komisija za nuklearno energijo) odel na delo k
Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MAAE)
na Dunaj, kjer je delal v reaktorskem oddelku in
zadnje tiri mesece svojega dela pri agenciji prevzel
tudi dolnost direktorja tega oddelka. V tem èasu
se je ukvarjal predvsem s problemi varnosti
reaktorjev. Zaèel je obseen mednarodni projekt za
zbiranje in obdelavo podatkov o obratovanju in
pomanjkljivostih reaktorjev, ki se kot trajna
dejavnost Mednarodne agencije za atomsko
energijo nadaljuje e danes. Sodeloval je pri
organizaciji veè simpozijev za reaktorsko fiziko in
kot izvedenec pri varnostni reviziji nekaterih
zgrajenih in projektiranih reaktorjev.
Januarja 1962 se je vrnil v Nuklearni intitut Joef
Stefan v reaktorski oddelek in za ZKNE vodil delo
pri projektni tudiji nuklearne centrale, ki je bila
konèana septembra 1962. ZKNE je uporabila to
tudijo kot osnovo za predlog MAAE za gradnjo
mednarodne demonstracijske nuklearne centrale.
Nato je osnoval in vodil skupino za obdelavo
varnostnih problemov nuklearnih central, ki e
danes deluje na Institutu Joef Stefan ter sodeluje
z Nuklearno elektrarno Krko. Poleti 1963 je
vodstvo tega dela predal in kot direktor prevzel iro
odgovornost za vodstvo in organizacijo
raziskovalnega dela v Nuklearnem intitutu Joef
Stefan. Direktor je bil 12 let.
Decembra 1962 je prevzel na Fakulteti za
elektrotehniko, Univerze v Ljubljani predmeta
Eksperimentalna fizika in reaktorji, na FNT pa
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L. 1967 je bil kot ekspert Mednarodne agencije za
atomsko energijo na Jamajki, l. 1973 pa v Kostariki.
Od zaèetka 1968 do konca 1972 je bil predsednik
univerzitetnega sveta. Od 1972 do 1974 je bil
predsednik skupne kadrovske komisije Univerze.
Februarja 1975 je bil izvoljen za èlana Izvrnega
sveta skupèine SR Slovenije in za prvega
predsednika republikega komiteja za raziskovalno
dejavnost.
Mandat èlana v IS skupèine SR Slovenije in
predsednika Republikega komiteja za raziskovalno
dejavnost mu je potekel 1978. Od 1978 do 1981 je
bil èlan Republikega komiteja za raziskovalno
dejavnost. Od leta 1978 je bil svetovalec na Institutu
Joef Stefan.
Za rednega profesorja je bil ponovno izvoljen 1976
in nato e leta 1982 in 1987. Od leta 1982 do 1986 je
bil èlan komisije za perspektivni razvoj in odbora
za gospodarska in finanèna vpraanja Fakultete za
elektrotehniko.
V letih od 1975 do 1983 je bil èlan upravnega odbora
Sklada Borisa Kidrièa (SBK), od leta 1984 pa èlan
komisije UO SBK za prirodoslovno-matematiène
vede. Od leta 1979 je bil èlan medakademijskega
odbora za energetiko in odbora za energetiko pri
SAZU.
Od leta 1980 je bil èlan Komisije za jedrsko energijo
pri IS skupèine SR Slovenije. Od leta 1981 je bil
predsednik skupèine Zdruenja intitutov za
jedrske raziskave Nuklin in predsednik strokovne
sekcije za jedrsko tehniko Etan. Od leta 1982 je bil
èlan komisije za jedrsko varnost pri IS skupèine
SR Slovenije, od leta 1983 pa èlan sveta enciklopedij
v SR Sloveniji.
Septembra 1975 ga je SFR Jugoslavija imenovala
za èlana sveta guvernerjev MAAE. Na prvem
zasedanju sveta je bil izvoljen za podpredsednika.
NOVICE IJS
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Èlan sveta guvernerjev MAAE je bil do februarja
1977. Od leta 1975 do 1978 je bil vsakoletni vodja
jugoslovanske delegacije na generalni konferenci
MAAE kakor tudi vodja delegacij na drugih
strokovnih in politiènih zasedanjih.
Udeleeval se je tudi drugih strokovnih in
znanstvenih sestankov s svojega podroèja in
sodeloval v strokovnih razpravah doma in v svetu.
Bil je predsednik oz. strokovni organizator vrste
znanstvenih konferenc, npr. IFIP 71, ter konferenc
s podroèja jedrske energije in fizike.
V letih 1977 do 1979 je sodeloval pri projektu MAAE
Mednarodna evalvacija jedrskega gorivnega cikla
(INFCE, International Evaluation of Nuclear Fuel
Cycle), ki naj bi pokazal, kako izrabljati jedrsko
energijo brez nevarnosti za irjenje jedrskega oroja.
Eden od rezultatov tudije je bila ugotovitev, da na
razvoj miroljubne uporabe jedrske energije
neugodno vplivajo slabo razvito mednarodno
sodelovanje in dobave. Zato je bil leta 1980 v MAAE
po muènih pogajanjih, pri katerih so bila oèitna
monopolistièna stalièa in nasprotja med jedrskimi
velesilami, ustanovljen odbor za zagotavljanje
dobav (CAS, Committee for Assurances of
Supplies); postal je njegov prvi predsednik, od leta
1981 pa je bil eden od podpredsednikov in èlan
biroja. Od leta 1981 do 1987 je bil èlan stalne
svetovalne komisije za izvajanje nadzora nad
jedrskimi materiali pri MAAE (SAGSI, Standing
Advisory Group for Safeguards Implementation).
V okviru te skupine je sodeloval pri pregledu tovarne
jedrskih gorilnih elementov Exxon, Richland,
Washington, ZDA, tovarne plutonijskih gorilnih
elementov Alchem, Hanau, ZRN, tekovodne
jedrske elektrarne Point Lepreau, St. John, Kanada,
naprav za separacijo urana, Tokai, Japonska. Julija
1983 je bil èlan mednarodne strokovne skupine v
New Yorku, ki je za Generalno skupèino
Zdruenih narodov napisala tudijo o izraelskem
bombnem napadu na iraki raziskovalni reaktor.
Leta 1986 je bil èlan ekspertne skupine MAAE, ki
je izdelala predlog, kako naj MAAE in druge
mednarodne organizacije pomagajo dravam v
razvoju, ki jim manjka drugih virov energije, pri
uvedbi jedrskih elektrarn.
Kot poznavalca problematike so ga veèkrat povabili,
da je predaval; leta 1980 ga je Japonski atomski
industrijski forum povabil na svojo letno
NOVICE IJS
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konferenco, kjer je poroèal o stalièih Jugoslavije
do razvoja jedrske energije in neirjenja jedrskega
oroja; leta 1981 je imel za generalno konferenco
MAAE predavanje o vlogi vrhunskih centrov za
jedrske raziskave pri razvijanju znanosti v deelah
v razvoju; leta 1982 je bil èlan panela na mednarodni
konferenci o izkunjah pri proizvodnji energije v
jedrskih elektrarnah. V tem obdobju je bil kot
predavatelj povabljen e na druge mednarodne
sestanke, povezane z mednarodnim dogajanjem na
podroèju jedrske energije: Bonn (1979), SIPRI,
Stockholm (1979), Bellagio (1980) ter na veèje
tevilo strokovnih simpozijev.
Leta 1979 ga je Zvezni izvrni svet na zahtevo
generalnega direktorja MAAE predloil za
kandidata za namestnika generalnega direktorja,
vendar na to mesto zaradi nesoglasja jedrskih velesil
(nasprotovanja ZSSR) ni bil imenovan.
Od leta 1975 do 1987 je bil predsednik jedrske
sekcije zdruenja Etan; bil je èlan DMF, èastni èlan
DJSS in èlan veè mednarodnih zdruenj, kot so
ENS, BNSE, EPS ipd.

Milan Osredkar s Pjotrom Kapico, Nobelovim
nagrajencem l. 1966
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Leta 1988 ga je Skupèine SRS izvolila za èlana
Odbora za nagrado AVNOJ in temu odboru je leta
1989 predsedoval.
Poleg znanstvenih in strokovnih del iz svoje stroke
je v èasopisih in revijah objavil tevilne èlanke o
raznih problemih v znanosti in njeni vlogi v
drubenem in gospodarskem razvoju.
Bil je nosilec Spomenice 1941 in veèjega tevila
dravnih odlikovanj (zadnje, Red zaslug za narod
z zlato zvezdo, je prejel leta 1978). Poleg teh je prejel
vrsto drugih priznanj:
Leta 1978 je dobil posebno priznanje MAAE ob
20-letnici delovanja. L. 1977 je s sodelavci prejel
nagrado mesta Ljubljane za delo oddajnika
osvobodilne fronte Krièaè, l. 1978 pa plaketo RTV
Ljubljana za zasluge pri razvoju RTV.
L. 1970 je bil izvoljen za zaslunega èlana Instituta
Joef Stefan, l. 1982 pa je dobil priznanje in
diplomo SOZD Iskra za dolgoletno sodelovanje.
L. 1983 je dobil zlato plaketo ilegalca mesta
Ljubljane. L. 1984 je bil izvoljen za èastnega èlana
Instituta Joef Stefan. Leta 2002 je dobil priznanje

Josef Krainer  deelni glavar tajerske, z
delegacijo na IJS l. 1967 (na sliki: Karol Kajfe,
Stane Kavèiè, predsednik IS SRS, Milan
Osredkar, Josef Krainer, Drago Lebez)
Zlati èastni znak RS, ki mu ga je podelil
predsednik drave M. Kuèan.
Leta 1989 se je na Fakulteti za elektrotehniko
upokojil in bil e do zaèetka 1993 svetovalec IJS.
Bil je dolgoletni predsednik komisije Znanstvenega
sveta IJS za izvolitve. S svojo dosledno kadrovsko
politiko je v mnogoèem prispeval k izjemno visoki
kvaliteti vseh raziskovalcev na Institutu. V zadnjih
letih je poskual ohraniti èim veè podatkov o
zgodovini IJS. Zato se je lotil zelo zahtevne naloge,
da zbere spomine predvsem starejih sodelavcev
Instituta. To mu je v veliki meri uspelo, saj je v knjigi
»Pripovedi o IJS«, ki je izla leta 2000, zelo veliko
pomembnih podatkov o nastajanju in razvoju IJS.

Josip Broz  Tito, predsednik SFRJ in Milan
Osredkar ob prihodu na reaktor l. 1966
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Èe gledamo, kakna dolga razdobja so potrebna, da se
ustvari tradicija na tehniènem, znanstvenem ali
kulturnem podroèju, potem je razdobje dvajsetih let
zelo kratek èas. Za razvoj posamezne organizacije, pa
èeprav je morala zaèeti z niè in na novo ustvarjati
tradicijo, je ta èas vendarle dovolj dolg, da lahko sodimo
o uspenosti njenega dela. Dvajsetletnica intituta je
zato dobra prilika za razmiljanje o opravljenem delu,
o uspehih in neuspehih, prilonost , ko imamo dovolj
povzetkov o tem, kaj vpliva na uspenost in neuspenost,
prilonost, ko je na osnovi pregleda preteklosti in
podatkov mono pogledati tudi v prihodnost. Moj
namen je, da vas seznanim ob tej priliki vsaj z delom
teh razmiljanj.
Ni sluèaj, da se je pri nas v razdobju pred priblino
dvajsetimi leti ustanovila vrsta intitutov, med njimi
tudi na. Dravno vodstvo (ne da bi posebej poudaril
znano vlogo B. Kidrièa) se je oèitno zavedalo pomena,
ki ga ima prirodoslovna znanost in tehnika za razvoj.
Milan Osredkar ob predsedniku republike
Italije Giuseppeju Saragatu
Saj se je pomembnost izredno jasno pokazala glede na
celo vrsto novih dosekov, ki so bili uporabljeni v druge
vojne namene. Novo ustanovljeni intituti naj bi v novo
rastoèi drubi dali osnovo za razvoj znanosti; v obsegu,
kot ga zahteva nagel razvoj.
Potrebe, ki naj bi jih zadovoljila znanost, so bile in so
e danes pri vsakomur tako obèutne, da so celo vzrok
za pretirano optimistièna prièakovanja o tem, kaj lahko
daje neposredna uporaba rezultatov znanosti pri nas.
Posebno prva leta po vojni so v tem pogledu znaèilna.
Ne glede na to, je vendar jasno, da je razvita znanost
sama po sebi pogoj za nadaljnji razvoj, podobno kot je
bila vèasih pismenost. Prav tako je danes jasno, da je
znanost nepogreljiv del narodne kulture, tiste kulture,
ki poleg drugih dejavnikov daje èlovekim skupinam
znaèaj narodnosti.
Anton Peterlin in Milan Osredkar ob podelitvi
priznanja Èastni èlan IJS Antonu Peterlinu l.
1968
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Kaj pomeni razvita znanost za nas Slovence, o tem
govori simbolièno na rojak Stefan, katerega spominu
smo se danes poklonili. V njegovem èasu je slovenska
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kultura na nekaterih podroèjih e zaivela, na podroèju
naravoslovnih znanosti pa ne, ker za to ni bilo
primernega okolja. To okolje je takrat lahko dal Joefu
Stefanu sosednji tuji narod. Menim, da je doseen
ogromen napredek e samo s tem, da moremo danes
dati naim ljudem, znanstvenikom, tako okolje doma.
Èe upotevamo, da je v dananjem svetu vloga znanosti
neprimerno veèja kot pred priblino 100 leti, je to e
toliko bolj pomembno. Nedvomno nam uspehi naih
ljudi, ki so delali in ostali na tujem, vzbujajo ponos,
toda njihov pomen za na razvoj je najbr manji, kot
èe bi delali doma. Danes elimo, da nai znanstveniki
delajo doma, da pa seveda primerjajo svoje uspehe
doma z uspehi drugih v svetu in da se s svetom
povezujejo. Na tak naèin ima tudi manji uspeh veèji
vpliv, saj se pozna kot dvig nivoja celotne narodne
skupnosti, prispeva k intelektualni moèi domaèega, ne
tujega okolja. Ljudje, ki delajo doma, ustvarjajo okrog
sebe naraèaj in ustvarjajo domaèo tradicijo. Poudariti
moram, da je elja po delu v domaèem okolju moèna
pri vseh znanstvenikih, seveda èe jim pogoji omogoèajo
uspeno delo in strokovno povezanost, ne glede na meje.
Ena dobrih strani tega, da imamo intitut, je prav v
tem, da je tevilne talentirane raziskovalce pritegnil
nazaj k delu v domaèem okolju in jim omogoèil
vzgajati domaèi naraèaj. Ta monost se je razvila v
veliki meri zaradi tega, ker so bila sredstva za
financiranje sorazmerno stalna. Pomen takega
financiranja kae prav primer tega intituta. Tako kot
kaejo drugi primeri, kjer je bilo financiranje
neprimerno in nestalno, da celo na podroèjih, kjer smo
imeli monost za dober zaèetek in uspeh, razvoj ni bil
tak, kot bi si ga eleli. Zaradi materialnih teav, s
katerimi se veèno bori naa druba, je al velikokrat
prevladovalo preprièanje, da je e samo s politiko
zmanjevanja sredstev mogoèe doseèi, da bo izraba
sredstev bolja, smotrneja in uspeneja, da bo vodila
k boljemu programiranju, bolji selekciji. al to ni
tako preprosto in so taki posegi povzroèili velikokrat le
negativno selekcijo programov in ljudi.
V Intitutu deluje e prva generacija raziskovalcev, ki
se je formirala hkrati z rastjo intituta, svoje izkunje
je pridobivala spotoma, saj je bilo tevilo ljudi z
izkunjami ob sami ustanovitvi zelo majhno. K sreèi
se je prva generacija zavedala, kako pomemben je stik
s svetom in ga je tudi ustvarila. Danes je zmona
vzgojiti drugo in naslednje generacije. Na vrsti podroèij,
kjer deluje intitut, nam ni treba veè govoriti o
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Predsednik republike Italije Giuseppe Saragat,
Segej Kraiger, Vojin Guzina, Joe Brilej, Bojan
Lubej, France Cvelbar in Milan Osredkar l. 1969

aktivnosti posameznih uèitejev, ampak o
znanstvenoraziskovalni oli, ki bi brez intituta ne
nastala. (Znaèilna, a ne edina primera sta fizika in
biokemija). Pri tem je najpomembneje, da taka ola
daje monost raziskovalnega dela uèiteljem in
uèencem, in nujno je, da se povezava raziskovanja in
vzgoje ohrani in s tem dopolnjuje dosedanji razvoj in
delo univerze. Pri tem je odveè pripominjati, da intitut
ne zmanjuje vloge univerze, zlasti ne pri vzgoji kadrov
in raziskovalcev v klasiènem smislu. Vendar je znano,
da so raziskovalne zahteve za tevilna podroèja
moderne znanosti takna, da jih katerakoli univerza v
klasièni obliki, posebno pa ne naa v naih razmerah,
ni mogla izpolniti. Sem spadajo nova podroèja
sodobnih znanstvenih raziskovanj, tevilne
interdisciplinarne raziskave, pa tudi velikokrat
omenjena nuklearna raziskovanja. To je vzrok za to,
da je vrsta univerz po svetu ustanovila posebne intitute
ali se povezala z obstojeèimi. Ob tem lahko za na
primer pripomnim, da so manj pomembna
razpravljanja o tem, ali je program tako imenovanih
nuklearnih raziskav pravilno zastavljen ali ne, ali so
take raziskave potrebne. Dejstvo je, da so prav te
raziskave med prvimi dale, ne le pri nas, odliène
rezultate, tako v èisti znanosti kot tudi pri aplikaciji.
Dejstvo je, da smo prav ob delu pri nuklearnem
programu ustvarili znanje, ki je omogoèilo, da je
strokovni kolektiv intituta uvidel pravoèasno in prej
kot drugi, kaken obseg oziroma kaken nuklearni
program je smiseln, saj ne smemo pozabiti, da so bili
pred desetimi leti zelo ivi megalomanski plani za
preselitev in gradnjo novega intituta v Podgorici, ki
bi bil usmerjen v ozko in izkljuèno nuklearno
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tehnoloko smer. Na drugi strani je bil strokovni
kolektiv sposoben, da je izkoristil prednosti
raziskovalnih metod in stila raziskovalnega dela, ki je
zrastel v veliki meri prav iz raziskovalnega dela pri
nuklearnem programu, da je izkunje in materialno
osnovo, ki je ob tem nastajala, uporabil za raziskovalno
delo, ki je potrebno naemu okolju in univerzi.
Strokovni kolektiv intituta je potem, ko je razjasnil
potrebe in monosti dela na ojem podroèju nuklearne
energetike, nekatere laboratorije programsko usmeril
na tista podroèja in potrebe, ki so pri nas bolj pereèe.
Zelo znaèilen za to je primer naih kemiènih
laboratorijev, npr. keramiènega, fluornega, analitskega,
ki so se z ozko nuklearno energetskega podroèja usmerili
v druge pomembne probleme: podobno velja za fiziko,
elektroniko in biologijo. Tudi veèje naprave, kot npr.
reaktor, se usmerjajo v veliki meri v splono, ne le
nukelarno energetsko uporabo e od vsega zaèetka. (Le
redki vedo, da so se v reaktorju e v èasu odprtja

obsevala zlata zrna, s katermi so zdravniki kmalu
potem zdravili teko pokodovani vid.)
Posebno pozornost zaslui vpraanje interdisciplinarnih
raziskav. Te so v okviru veèje organizacije z veè
strokami olajane, saj se prilonost za povezano delo
ponuja e sama po sebi. Pomembna lastnost veèje
organizacije je tudi, to sem e omenil, da omogoèa delo
v skupinah, sestavljenih iz starejih, tj. mentorjev, ki so
tudi univerzitetni uèitelji, in mlajih, ki imajo ob
raziskovalnem delu monost, da si pridobivajo
nadaljnjo kvalifikacijo s podiplomskim tudijem na
univerzi. Ta stran intituskega obstoja je pomembna,
ker je pri nas malo prilik za zaposlitev podiplomcev,
pa tudi mnogo uèiteljev bi bilo prepuèeno
kabinetnemu raziskovalnemu delu. Velika koda bi
bila, èe bi se znanstvena ola, ki je e nastala, vrnila v
kabinete. Bila bi na videz poceni, v resnici pa bi
stagnirala. (Pedagog, ki aktivno ne sodeluje pri
raziskovanju, ostane le nekaken èuvaj nakopièenega
znanja; goji sicer globoka èustva do znanosti, ki jo
varuje, je pa ne poglablja.) Èe gledamo v tej luèi, potem
postane e jasneje, da imata univerza in intitut na
raziskovalnem podroèju popolnoma identiène interese
in da je Intitut J. Stefan v resnici sodobna
organizacijska oblika raziskovalnega dela univerze. V
tej organizaciji so najvplivneji ljudje prav tisti, ki so
sodelovali pri njenem ustanavljanju, ki so v njej zrasli,
ki so v tem okolju v stiku s svetom pokazali uspehe.
Zaradi uspehov so danes ti sodelavci skoraj vsi tudi
univerzitetni uèitelji. Ti ljudje so okolje na intitutu,
v katerem delajo, ustvarili sami tako v strokovnem kot
v materialnem pogledu. Njihova osnovna in
neizpodbitna pravica je, in tudi dolnost, da to, kar so
ustvarili, razvijajo dalje, usmerjajo in dosegajo nove
rezultate, ki ne bodo v dokaz vrednosti in v korist samo
univerze, ampak cele nae skupnosti, ki jim je zaupala
v upravljanje tako pomembna sredstva.
Ko navajam te nae poglede na intitut in na njegovo
povezavo z univerzo in drubo, bi bilo prav, da
pogledamo nekaj podatkov, vendar se bom omejil le
na minimum.

Edvard Kardelj z Milanom Osredkarjem na
obisku IJS l. 1969
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Intitut je po tevilu zaposlenih tretja najveèja
raziskovalna organizacija od 44 raziskovalnih
organizacij Slovenije. Tri èetrtine raziskovalnih
organizacij ima manj kot sto zaposlenih, kar je
povpreèje. Po tevilu raziskovalcev (170) pa je Intitut
»Joef Stefan« na prvem mestu (15 % vseh v Sloveniji).
V povpreèju imajo raziskovalne organizacije 20
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raziskovalcev, in tri èetrtine organizacij je pod tem
povpreèjem. Dele raziskovalcev proti drugim
zaposlenim je v Intitutu »Joef Stefan« zelo velik, saj
je nad 33 %, medtem ko je v popreèju le 20 %. Pri tem
pa je osebni dohodek na intitutu za 30000 S din, tj.
14 % pod povpreèjem. Tudi dohodek na raziskovalca
v intitutu je 14 % pod slovenskim povpreèjem. Pri
tem spada intitut med tiste raziskovalne organizacije,
ki objavljajo veliko veèino, tj. nad 90 % svojega dela.
tevilo publikacij in referatov naih raziskovalcev v
zadnjih letih vztrajno raste in je bilo leta 1968 e 1,3
publikacije oziroma referata na raziskovalca, kar je
zelo ugodno v primerjavi s svetom. Udeleba
sodelavcev intituta na domaèih in mednarodnih
znanstvenih sreèanjih je dvakrat veèja od povpreèja.
Intitut ima vedno veè svojih sodelavcev na tujih
intitutih in univerzah, prav tako pa je vedno veè tujih
raziskovalcev na intitutu. Znatno je tevilo priznanj
v najrazliènejih oblikah za uspehe raziskovalcev
intituta, od Kidrièevih nagrad do priznanj v drugih
oblikah, med drugim tudi takih, kot so npr.
organizacija raznih mednarodnih sreèanj.
Omenil sem, da je intitut pri svojem povpreènem
dohodku med nijimi. Vemo, da bi bili dohodki lahko
viji, èe bi se odrekli nekaterim vanim izdatkom ali
èe bi dobili za kritje teh izdatkov sredstva posebej, kot
je to veèkrat pri drugih raziskovalnih organizacijah.
Za izdatke, kot so tipendije (znano je, da imamo
ustaljeno obliko selektivnega tipendiranja na vseh
podroèjih, npr. tudi za matematike, za katere je
tipendij pri nas v celoti zelo malo) porabimo okoli
20000000 S din. V knjinico vloimo na leto nad
30000000 S din. Redno izdajamo intitutska poroèila.
Za strokovna potovanja in izpopolnjevanja (e prej
sem omenil, da jih je dvakrat veè od povpreèja) dajemo
nad 30000000 S din. Za nakup in poslovanje skupnih
univerznih raèunskih strojev pa smo vloili tudi
80000000 S din. Èe bi se hoteli drati predpisane
amortizacije in zato ne bi obnavljali opreme, bi
prihranili nadaljnjih 2-3-krat 80 × 106. Èe bi vse te
izdatke, ki izhajajo iz naih prostovoljnih odloèitev,
seteli, bi vsota zadostovala za povianje osebnega
dohodka celotnega kolektiva za 40 do 50 %. Veliko
raziskovalnih organizacij se takim izdatkom preprosto
izogne, èe ne dobijo za to posebej sredstev. Preprièan
sem, da so prav ti nai izdatki eden od faktorjev , ki
odloèilno vplivajo na to, da so pogoji za raziskovalno
delo na intitutu ugodneji kot marsikje drugje in da
prav ti kljub skromnim plaèam privlaèujejo
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raziskovalce. Zaradi teh izdatkov intitut e vsa zadnja
leta tudi ne more dajati veè kot 20 milijonov na leto
za stanovanja. Vendarle pa urejena stanovanjska
politika in namensko varèevanje omogoèata, da z
raznimi kombinacijami reimo letno za okrog deset
sodelavcev stanovanjsko vpraanje na novo, e veè
sodelavcem pa stanovanjske razmere zboljamo.
Samo ti podatki seveda e ne morejo pokazati
koristnosti intituta. Tudi rastoèe tevilo publikacij ne
pove dovolj. Bolj vano kot samo tevilo je zato odziv
v krogih, ki se ukvarjajo s podobnimi raziskavami. Z
veseljem lahko ugotovimo, da si je intitut ustvaril ime
v znanstvenem svetu. Vrsta naih skupin ima ive stike
in izmenjavo po vsem svetu s skupinami, ki se ukvarjajo
s sorodno problematiko. Naj se ob tem spomnimo
nemira, ki je v znanstvenih krogih zavladal ob odkritju,
da tudi lahtni plini, tj. ksenon, tvorijo kemiène spojine.
Vemo, da so tudi nai tovarii pri tem prispevali
nemajhen dele. Takrat je po vsem svetu nastalo veliko
povpraevanje po teh spojinah. Laboratoriji svetovnega
slovesa so si skuali zagotoviti primat pri doloèanju
lastnosti in strukture teh spojin. V tem èasu se je z
vodilne amerike univerze (MIT) oglasil eden od

Anton Vratua, predsednik vlade SRS, in Milan
Osredkar l. 1972
NOVICE IJS
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Ernest Petriè, èlan IS SRS, podeljuje odlikovanja
Izvrnega sveta Milanu Schari, Milanu
Osredkarju in Marjanu Senegaèniku ob dnevu
Republike.

Marjan Oroen, Sergej Kraiger, Vladimir Logar
in Milan Osredkar ob ogledu RRC (Republiki
raèunski center) l. 1972

profesorjev in zaprosil svoje znance na intitutu, da
mu preskrbijo nekaj XeF4, ker ga v ZDA preprosto ni
bilo mogoèe kupiti. Nekaj drobcev te dragocene
substance je bilo res mogoèe rtvovati, in odloèili smo
se,da jih zastonj poljemo na MIT s prvim letalom.
(To je seveda povzroèilo teave carini, ker te spojine ni
bilo mogoèe deklarirati po uradnem seznamu izvoznih
artiklov.) Tudi drugaène primere bi e lahko navedel,
ki kaejo nao povezavo s svetom. Odveè je pripomniti,
da intitut s tem nièesar ne »zaslui«, pridobiva pa si
ugled. Seveda pa je korist tega le posredna.

vsebnosti olja v itaricah, zlasti koruzi. Pri tem je
bistveno vano to, da je izmerjeno zrno nepokodovano
in ga lahko tudi posejemo. Metodo uporablja sedaj
kmetijski intitut v Zemunu, in glede na to, da je SFRJ
med vodilnimi pridelovalci koruze, je pomen tega
doseka oèiten.

Ali lahko kaj povemo tudi o neposrednih koristih ?
Pri neposrednih koristih od raziskovalnega dela vsakdo
takoj pomisli na aplikativne raziskave. To dvoje je sicer
povezano, vendar je to tako (in pri tem imamo tudi
nekaj konkretnih izkuenj v pozitivni in negativni
obliki), da brez osnovnih raziskav aplikativnih ne bi
bilo in tudi ne njihovih koristi. Poleg tega so koristna
odkritja pogosto videti kot nakljuèje. Lahko pa bi rekli,
da je tako nakljuèje vendarle »planirano«, saj lahko
napredek v tehnologiji prièakujemo predvsem tam, kjer
se visoko usposobljeni ljudje ukvarjajo z
najsodobnejimi znanstvenimi raziskavami. Takih
primerov tudi pri nas ne manjka. Navedli bi lahko
primer keramike ali tevilne aplikacije elektronike v
medicini in drugje. Ali pa primer iz laboratorija za
magnetne resonance; sodelavci tega laboratorija so
imeli obiren raziskovalni program in so dosegli tevilne
uspehe pri
osnovnih raziskavah. Njihova
usposobljenost pa je botrovala tudi danes e vsem znani
uporabi metode magnetne resonance za doloèevanje
NOVICE IJS
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Kljub tem primerom posrednih in neposrednih koristi
pa smo miljenja, da so najveèja korist, za katero je
odveè ugibati, ali je posredna ali neposredna, ljudje, ki
so se usposobili na intitutu in so oziroma bodo prenesli
znanstveno misel ter znanje na druga podroèja
dejavnosti, v industrijo, gospodarstvo, medicino, v
olstvo itd.
Sklep naih razmiljanj je zato ta: e naprej se bomo
trudili in s pomoèjo univerze in njej v pomoè ob
posredno ali neposredno koristnih raziskovanjih
ustvarjali predvsem ljudi, saj je to naa najveèja
dragocenost, ki nam je nihèe drug na svetu ne more
dati.

15

RAZPRAVA PROF. DR. MILANA OSREDKARJA O ZNANOSTI IN UNIVERZI
Nai razgledi, 14. julij 1989

ZNANOST IN UNIVERZA
Iz razprave prof. dr. Milana Osredkarja na Centru za razvoj univerze
Znanost in univerza imata mnogostranski pomen,
sta del kulture in za narodno identiteto bistveni
instituciji. Univerza me zanima predvsem glede na
vlogo znanja v (gospodarskem) razvoju
naravoslovno-tehniènih ved, èeprav veèji del misli
velja tudi za druge vede. Gre za model univerze, ki
smo ga v preteklosti sicer veèkrat tako ali drugaèe
omenjali, vendar zanj ne zunaj ne znotraj univerze
ni bilo posluha. Tak model bi si, po mojem, morali
postaviti za cilj. Vsaj enako pomembno pa je
vpraanje, kako se cilju priblievati, po kateri poti.
e precej let pripovedujemo, da bi morali prenehati
svoj napredek èrpati iz tega, kar nam prinesejo
trgovski potniki. S tem mislim na komercialne
mehanizme, po katerih je vdiral, èe smo hoteli ali
ne, svetovni napredek v netrno Jugoslavijo. Taka
pot nas a priori e na samem zaèetku postavi nazaj,
vèasih za 10 let, vèasih samo za 10 mesecev. Veè
moramo narediti za to, da bomo èrpali napredek
pri virih razvoja, ne pa pri trgovskih prenaalcih
le-tega. Vir razvoja pa je tisti svetovni rezervar, ki
ga predstavlja znanje oz. znanost, èe za to
uporabimo eno samo besedo. Seveda ne mislim, da
nam bo uspelo napredovati samo s èrpanjem iz
znanstvenega rezervarja, potrebna so tudi druga
pota.

podiplomci), kakor razni drugi produkti raziskav
(npr. naprave, postopki). Èe reèem pedagoka pot,
s tem mislim na pedagoko delo poklicnih
znanstvenikov, ne pa poklicnih uèiteljev.
Znanstvenemu delu je inherentno uèenje samega
sebe in sodelavcev. Iz tega izhaja tudi znani pojem
»znanstvene ole«. Dejstvo je, da pri nas ta pojem v
zadnjih desetletjih na splono ni bil upotevan, in
zelo pomembno je, da ga vpeljemo.
Kdor se ni kvalificiral kot znanstvenik  mislim,
da to velja za vsa podroèja , kdor se ni kvalificiral
pred svetom na svojem podroèju, ne more biti
univerzitetni uèitelj. Iz tega izhaja, da univerza ni
»pedagoka« ustanova. Je »raziskovalna« ustanova,
ki ima posebno nalogo, da tudi uèi na najviji
znanstveni ravni. Mnoièno proizvaja podiplomce.
Poseben problem je danes, kako se prilagoditi za
uèenje pri mnoiènem vpisu, vendar to v osnovi
nièesar ne spremeni. e vedno moramo vztrajati

Èe hoèemo znanje za razvoj èrpati iz znanosti,
moramo imeti ljudi, ki jo poznajo iz lastne izkunje,
to pa so tisti, ki v njej aktivno sodelujejo. To posebej
poudarjam, ker so govorili o »pasivnem
spremljanju«. Pasivno spremljam npr. lahko kako
sorodno podroèje, vendar, èe sem samo
»spremljevalec«, se na podroèju ne morem vkljuèiti
v znanstveno interakcijo, ki je bistvena za èrpanje.
Za prenos znanja oz. znanosti na ravni univerze
imamo dve poti, ki nista strogo loèeni. Ena pot je
prek uèenja znanega, navadno temu reèemo
pedagoka pot. Najveè tega je na dodiplomski ravni.
Druga pot pa je raziskovanje, iskanje novega in
prenos znanja s produkti: to so tako ob
raziskovalnem delu usposobljeni ljudje (npr.
16

Prof. dr. Milan Osredkar, kot predsednik
republikega komiteja za raziskovalno
dejavnost, v pogovoru z akademikom prof. dr.
H. Hansonom
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na stalièu, da je univerza raziskovalna ustanova z
nalogo, da izvaja uène programe, da èrpa iz
rezervarja znanja, ki ga tudi polni. Ni tako vano,
ali vanj prispeva veliko ali malo, saj nikdar ne more
prispevati toliko, kolikor èrpa, ampak èe ne
prispeva, èe ni interakcije, èe ni na primerni ravni,
ni kvalificirana, ne more èrpati. Podobno velja tudi
za tiste intitute, raziskovalne organizacije, ki èrpajo
iz znanosti sposobnost za vrhunske »uporabne«
doseke. Res je samo nekaj takih, vendar ti ravno
tako potrebujejo raziskovalno osnovo in znanstveno
dejavnost za to, da so usposobljeni, da lahko
opravljajo najzahtevneje aplikativne naloge na
vrhu razvoja stroke. Tako delo daje mladim tudi
na intitutih monosti, da se znanstveno
kvalificirajo, so podiplomci. Za vse tiste torej, ki so
raziskovalci na intitutih ali v okviru univerze, je
pogoj, da so prisotni v svetovni znanosti. To pomeni
npr., da objavljajo na tak naèin, da je svetovna
strokovna javnost seznanjena s tem, kar poènejo.

Kaj doloèa obseg fakultet in intitutov? Pri tem
mislim na nae razmere, ne na bogateje deele, ki
imajo za razna podroèja posebne intitute, kakrnih
si mi ne moremo privoèiti. Obseg uènega programa
na univerzi (fakulteti) je doloèen z zahtevo po
najvije kvalificiranih kadrih. Èe vemo, kakne ljudi
oz. programe potrebujemo za neko stroko, je jasno,
koliko profesorjev, asistentov in drugih
potrebujemo za to. Pri tem je treba prepovedati
profesorjem, da predavajo na teden veè kot tri,
najveè tiri ure. To pa pomeni, da morajo porabiti
ostali èas za znanstveno (strokovno) delo, ki se mora
afirmirati pred svetovno javnostjo. Tiste, ki
znanstveno delajo na univerzi in so namenjeni za
to, da ob tem producirajo tudi diplomante, magistre
in doktorje, je treba financirati v celoti v okviru
univerze, brez raznih drugih mehanizmov za
»popravljanje« plaè.

Tako na univerzi kot v raziskovalnih organizacijah
so prevladujoèa organizacijska oblika za uspeno
znanstvenoraziskovalno delo skupine. Seveda to ne
izkljuèuje posameznikov ali posebnih primerov. Èe
pogledamo razne oglase v svetovnih èasopisih, po
katerih ièejo profesorje, se zelo pogosto glasijo
takole: Ièemo èloveka s tega in tega podroèja, delal
bo pri tem in tem programu ali problemu, poleg
tega bo moral opraviti tudi toliko in toliko
pedagokih ur. Ta podrobnost se mogoèe zdi
nepomembna, dejansko pa kae èisto drug naèin
dela univerze.

Ravno tako, kot naj bi bila univerza doloèena z
obsegom uèenja in sorazmernim znanstvenoraziskovalnim delom, naj bi bile raziskovalne
organizacije doloèene z delom za naroènike in
sorazmernim znanstvenoraziskovalnim delom. e
zdaj nekatere raziskovalne organizacije dobijo
priblino polovico prihodka iz drubenih sredstev,
polovico pa iz pogodb oz. naroèil. Pred priblino
petnajstimi leti so zelo resno debatirali na takratni
Raziskovalni skupnosti, da naj bi intitutom dali
na vsak dinar, ki ga zasluijo pri naroènikih, e en
dinar ali dva, da vzdrujejo in dokazujejo
znanstveno raven. To naèelo se al ni uveljavilo,
mislim pa, da je zelo aktualno.

Seveda se vpraamo: eno je zahteva biti aktiven v
znanosti, drugo je zahteva hkrati producirati tisto,
kar druba potrebuje, to je bodisi na pravi naèin
izobraene ljudi ali dati vrhunske produkte
(postopke). Ti dve zahtevi terjata razlièno
organizacijo; se ne skladata. V resnici ni potrebe,
da bi se skladali. Tudi pri nas je preizkuen naèin,
ki zadovolji obe zahtevi. Imenujemo ga matrièna
struktura: v eni smeri delitev po stroki (znanstveni),
v drugi pa po nalogah ( uèni program ali produkt).
Matrièna struktura je naèin organiziranosti, ki ni
lahek, ima pa to prednost, da se ne briga za
organiziranost samo z enega vidika, kar je danes
npr. na nai univerzi. Èe bi se znali pred desetletji
tako organizirati, bi mnogih intitutov kot
posebnih organizacij najbr sploh ne potrebovali.

Opisano financiranje univerze oz. raziskovalnih
intitutov mora zajemati vso osnovno reprodukcijo.
Za raziritev opreme, za nove programe, veèje
projekte in podobno je potreben poseben
mehanizem. Torej sem za stoodstotno »drubeno«
financiranje univerze, hkrati pa ne predlagam
stoodstotnega financiranja za raziskovalne
organizacije. Sem namreè proti temu, da bi
plaèevali naroèniki raziskovalnim organizacijam
»polno ceno«, ki bi vkljuèevala tudi stroke
znanstvenega dela, te mora kriti druba kot celota.
Glavni in nadvse pomemben razlog za to je, da bi
bile brez tega raziskovalne organizacije v celoti
odvisne od naroènikov. Izkunje kaejo, da bi s tem
druba izgubila monost, da dobi od njih strokovno
neodvisna mnenja.

NOVICE IJS
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Vpraanje: Èe naèelno sprejmemo opisani model
oz. naèin delovanja znanosti oz. univerze in
intitutov, ki delujejo kot del ali dopolnilo univerze,
kako naj bodo univerza in fakultete organizirane?
To je manj pomembno, vsako reè je mogoèe
izpeljati na veè naèinov. Mnogo pomembneje je,
kako in po kateri poti doseèi cilj in vrniti univerzi
predvsem znanstvenoraziskovalni znaèaj in
kvaliteto, kako doseèi v tem pogledu spremembo
razmer in gledanj.
Ne zakon, ne posamezniki stanja ne morejo
izboljati. Na univerzi oz. fakultetah bi morale
nastati (neformalne?) ekipe ljudi s kvalifikacijami
in sorodnimi gledanji, ki bi jim bilo omogoèeno
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delovati v smeri uresnièenja koncepta, tako kot
imajo v svetu npr. za ustanavljanje novih univerz
t. i. matiène skupine. Nad delom teh pa bdi in
njihove argumente sprejema ali odklanja strokovno
kvalificiran (drubeni?) organ ali komisija. Tudi
naa univerza je pred 70 leti nastala tako. Brez take
vrste korakov spremembe niso izvedljive, saj je
preveè ljudi, ki raji v kalnem ribarijo (teave z
referendumi po fakultetah to dokazujejo). Kako se
izogniti omejitvam majhnega slovenskega
prostora? Odgovori so znani. Èas je pri tem izjemno
pomemben. Niti se ekipe ne bodo pojavile povsod
hkrati, niti se dobre spremembe ne morejo pokazati
prej kot npr. v petih ali celo veè letih.
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NEKAJ SPOMINOV NA TIRIDESETLETNO SODELOVANJE S PROF.
OSREDKARJEM
Ne morem verjeti, da prof. Osredkarja ni veè med
nami. e pred nekaj meseci sem ga videl, kako
se je vzpenjal po stopnicah Instituta na njegov
znaèilen naèin, saj je po navadi preskakoval kar
dve stopnici, ker se mu je vedno mudilo, èeprav
je bil e precej let v pokoju. Takrat sem si mislil,
da bo e dolgo med nami, saj je navzven kazal,
da ima e vedno polno energije v sebi, èeprav smo
vedeli za njegovo teko bolezen. Svoj hitri korak
je prof. Osredkar upoèasnil le takrat, ko je sreèal
svoje prijatelje z Instituta, s katerimi je takoj
prièel razpravljati o tem, kako bi bil Institut e
bolji. Kako ivahne razprave o tem sta imela s
prof. Ribarièem. Ne spomnim se, da bi kdaj
»politiziral« ali razpravljal o svojih problemih,
vedno je iskal pri svojem sogovorniku nove ideje
o organizaciji znanstvenega dela, katera nova
raziskovalna podroèja bi bila zanimiva za
Slovenijo, kako bi se povezali z industrijo in
univerzama ter s svetom. ivel je skoraj do
zadnjega diha z Institutom, nikoli ni zamudil
sreèanj s svojimi sodelavci ob raznih proslavah.
Pa vendar: pogreil sem ga na zadnjih Stefanovih
dnevih, kar je bilo znamenje, da se blia njegovo
slovo od nas.
Milana (do skoraj vseh sodelavcev, tudi mlajih,
je bil prof. Osredkar zelo neformalen) sem prviè
videl spomladi leta 1963, ko se je po tiriletnem
slubovanju na Mednarodni agenciji za atomsko
energijo vrnil v Ljubljano. Na Institut se je
pripeljal z novim mercedesom in takrat je med
nami zavralo: priel je novi direktor, ki bo
konèno naredil red na Institutu. Od odhoda prof.
Peterlina je bil namreè Institut organiziran kot
manja tovarna, kar je povzroèilo veliko
nezadovoljstva med sodelavci. Prof. Osredkar je
bil res izvoljen za direktorja Instituta junija 1963,
in to je v veliki meri prispevalo k spremembi
institutske klime, saj je postal direktor oseba, ki
je rasla na Institutu skupaj z drugimi
raziskovalci, in ne èlovek z industrijskimi
izkunjami. Takoj po prihodu na IJS je
organiziral specialistièni tudij iz reaktorske
tehnologije, kjer je bil tudi moj uèitelj, zato sva
e v prvih letih mojega slubovanja na IJS prièela
NOVICE IJS
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Milan Osredkar na praznovanju svoje
osemdesetletnice v Galeriji IJS 20. 10. 1999
precej tesno sodelovati. To sodelovanje se je e
poglobilo v naslednjih letih, ko sem bil po
odhodu Zdravka Gabrovka v Nuklearno
elektrarno Krko imenovan za vodjo pogona
reaktorja Triga. Le kolikokrat sva skupaj
potovala v Beograd, in to k sreèi z vlakom. Na
dolgih vonjah sem izvedel marsikaj iz njegovega
bogatega ivljenja. Gotovo ne bom nikoli pozabil
Milanovih doivetij ob oddajah radia Krièaè, o
trpljenju v Gonarsu in zdravljenju v partizanski
bolninici Franja. Posebno o medvojnih
doivetjih se je izjemno rad razgovoril, saj je
kljub razliènim povojnim nepravilnostim do
konca trdno verjel v pravièni boj proti
okupatorjem. Zanimivo je bilo opazovati Milana
na sestankih v Beogradu, kjer je z izredno
pronicljivim razumom, bogatim znanjem in
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primerno ostrino po navadi dosegel pri
sogovornikih uresnièitev svojih idej. To je bilo
tem laje, ker so ga vsi izredno cenili kot èloveka,
in z mnogimi je ostal dober prijatelj vse ivljenje.
Na podoben naèin sem ga obèudoval tudi na
mnogih sestankih Strokovnega odbora IJS, kjer
so se mnogokrat pojavljala zelo zapletena
vpraanja. S svojo avtoriteto, posluhom do idej
drugih sodelavcev in znanjem je po navadi
uspeno pripeljal vse seje do konca. Pri tem je
velikokrat potarnal: »Odnos med drubo in
znanostjo ni dober. To se izraa v celi vrsti stvari
in pojavov, predvsem pa v osnovnem  v
financiranju raziskovalnega dela. Za znanost je
premalo denarja in njegovi viri so premalo
stabilni «. In ko je bilo najhuje, je na iroko
odprl vrata IJS in nagnal raziskovalce, da so
iskali nova pogodbena dela po raznih tovarnah,
kar je zelo dobro uspevalo tudi njegovemu
nasledniku, prof. Frlecu, saj so pogodbe za razne
aplikativne naloge leta 1982 prinesle Institutu kar
60 % od vseh sredstev. Bil bi krivièen, èe bi dejal,
da je bila to samo zasluga prof. Osredkarja. K
sreèi je znal okoli sebe zbrati krog odliènih
svetovalcev, ki jim je zaupal, on pa je nato s svojo
odloènostjo primerne programe tudi realiziral.
Seveda moram priznati, da sodelovanje s prof.
Osredkarjem ni bilo vedno prijetno. Problem
izredno pronicljivih in delovnih ljudi je namreè
ta, da mislijo, da smo vsi enako sposobni, kot so
oni. Zato je prihajalo obèasno do raznih
nesoglasij med nama, in gotovo so ta odnos
obèutili tudi drugi njegovi sodelavci (Milan je
imel posebno trd odnos do nekaterih novinarjev),
ki so se konèale z manjimi praskami, e

Milan Osredkar ree prve kose torte.
naslednji trenutek pa je pozabil na vsa nesoglasja
in poskual urediti probleme na splono
zadovoljstvo obeh. Tudi v tem je bil velik èlovek,
ki je imel svoj institut za svoj - skoraj bi lahko
rekli  prvi dom, kot je omenil prof. Turk ob
zadnjem slovesu. Pa vendar: sredi devetdesetih
let sem verjetno dobil eno najtejih nalog v
svojem ivljenju. Na Institutu sem moral
poiskati drugo sobo za prof. Osredkarja, saj ni
smel veè obèasno delati v pisarni, svoji delovni
sobi, kjer je preivel veè kot pol ivljenja. Takrat
nisem vedel, da ièem sobo tudi za sebe
Velikokrat mi pride na misel, da sem imel v
svojem ivljenju veliko sreèo, da sem delal na
Institutu, kjer sem imel odliène sodelavce,
opravljal sem zelo zanimivo delo, doma in po
svetu sem sreèaval izjemne ljudi in e bi lahko
nateval. Veliko zaslug za vse to ima prav gotovo
tudi Milan, ki me je v mnogoèem podpiral.
al, ni ga veè med nami. Pogreali ga bomo.

Milan Osredkar se je zbranim zahvalil za
èestitke.
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PROF. OSREDKARJU V SPOMIN
Kot zastopnik sindikata in delavcev IJS v imenu
vseh izrekam iskreno soalje ob tragiènem dogodku.
Prof. Osredkar je bil eden velikanov in pionirjev
Instituta Joef Stefan, pa tudi Slovenije. Morda
ga mlaje generacije niso dobro poznale, veliko
sodelavcev instituta pa je sprejel v slubo. Osebno
se ga spomnim e s predavanj in z izpita, kjer me je
prviè navduil. Na izpitu ni lo za to, kje me bo
nael, ampak je bil izpit kar del znanstvenopedagokega procesa. Predvsem ga je zanimalo, kaj
razumemo o fiziki v prvem letniku fakultete in kako
znanstveno razmiljamo. V mnogih letih
sodelovanja smo se pogovarjali e veèkrat, in lahko
reèem, da je bil prof. Osredkar izreden raziskovalec,

vodja in meneder. Bil je jedrnat ter poten in je
tudi od drugih prièakoval, da odkrito in jasno
povedo svoje mnenje. Imel je tudi marsikatero
izjemno lastnost, ki je danes bolj redka kot takrat.
Bil je zaveden Slovenec. Ko odhaja, se poèutim, kot
da bi odhajal moj spotovani in cenjeni vodja.
Veliko med nami ga je spotovalo in cenilo, na
institutu in v Sloveniji. Nekoè bomo vsi tam, kjer je
prof. Osredkar danes, do takrat pa bomo sledili
idejam vrhunske znanosti, razvoja in pouèevanja.
Mnogi od nas ga bodo za vedno ohranili v
najboljem spominu.
Prof. dr. Matja Gams

SPOMINJANJE
S prof. Osredkarjem sva se osebno spoznala, ko sem
bil sprejet na Institut kot mladi raziskovalec. Bilo
je leta 1969, ko je Institut prviè razpisal tipendije
za tuje (prihajal sem iz IEVT-ja) podiplomce. Bil
je tudi moj mentor pri doktorskem delu.
Tudi kasneje, ko sem se e vrnil v svojo matièno
ustanovo, sva ob sreèanjih vedno prijateljsko
pokramljala. Najbolj pa mi je ostal v spominu
dogodek, ko me je profesor reil iz neljube zagate
na Jugoslovanskem vakuumskem kongresu v
Postojni maja 1973, ki smo ga organizirali slovenski
vakuumisti; moje delo pa je bila tehnièna
organizacija.
V hotelu Postojnska jama je bilo e vse pripravljeno
za slavnostni zaèetek. Med gosti so bili poleg visokih
predstavnikov oblasti in raziskovalnih institucij iz
Slovenije in Jugoslavije tudi zastopniki
Mednarodne zveze za vakuumsko znanost, tehniko
in uporabo (IUVSTA). Èast prvega govornika je
pripadala tedanjemu direktorju IEVT-ja, a on o tem
sploh ni vedel niè. Programski vodja kongresa in
predsednik jugoslovanske vakuumske zveze
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(JUVAK) je na to enostavno pozabil. Ko sem kot
tehnièni organizator pet minut pred zaèetkom
kongresa opozoril direktorja IEVT, da se je zaèel
èas odtevanja, in mu zaelel uspeen uvodni
nastop, je v hipu prebledel, nato pa ga je skoraj vrglo
v strop. Ne bom navajal njegovih besnih besed. Kaj
storiti zdaj? Blamaa na zaèetku! V prvi vrsti sem
med uglednimi gosti zagledal profesorja Osredkarja.
Pognal sem se do njega, mu na uho v dveh stavkih
zjecljal, kaj se je zgodilo, in ga (milo) prosil, da
pomaga reiti situacijo. S popolno mirnostjo me je
vpraal, katere tuje goste naj posebej pozdravi (v
angleèini) in koliko èasa ima na razpolago. Nato
je prav tako mirno vstal, el na oder in imel svoj
sijajen nastop, v katerem ni samo pozdravil goste
in udeleence vakuumskega kongresa v imenu
organizatorjev in svojega instituta, ampak je povedal
tudi nekaj svojih misli o vlogi znanosti in
vakuumske tehnike pri nas.
In meni je od srca padel najteji stalagmit, ki ga
premore Postojnska jama.
Dr. Joe Gasperiè
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PROFESOR MILAN OSREDKAR (1919  2003)
Umrl je dr. Milan Osredkar, dobro znan v
Sloveniji, v nekdanji skupni dravi in tujini. Bil
je univerzitetni profesor fizike, dolgoletni
direktor in èastni èlan Instituta »Joef Stefan«,
èastni meèan Ljubljane, nosilec partizanske
spomenice 1941 in najvijega odlikovanja zlati
èastni znak Repubike Slovenije. Njegov
prispevek pri osvobajanju nae domovine med
drugo svetovno vojno, pozneja vloga pri gradnji
znanstvenih intitutov in utemeljevanju pomena
in vloge znanosti pri nas ter uveljavljanju nae
drave po osamosvojitvi ga uvrèajo med tiste
velike Slovence, katerih dela bodo potrjevala
njegovo izjemno osebnost.
Rodil se je leta 1919 v delavski druini. tudiral
je elektrotehniko na Tehniki fakulteti in hkrati
violonèelo na Glasbeni akademiji, vendar je
tudij prekinila okupacija. Znana je njegova
vloga napovedovalca pri ilegalni radijski postaji
Osvobodilne fronte Krièaè; to je bila prva
upornika radijska postaja v okupirani Evropi,
ki je zaèela oddajati novembra leta 1941 iz hie,
v kateri je stanoval Milan Osredkar. e maja leta
1942 je bil aretiran in poslan v taborièe Gonars;
njegovi trije bratje so padli leta 1942 v partizanih.
Po kapitulaciji Italije se je pridruil partizanom
v Gorikih brdih in zahodni Beneèiji. Tam je

Milan Osredkar v drubi Vita Turka, Draga
Kolarja, Marije Kosec... na praznovanju 80letnice
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sreèal poznejo soprogo Uèi. Bil je tudi ranjen
in se zdravil v bolninici Franja.
Po osvoboditvi je poleg slube nadaljeval tudij
in leta 1954 diplomiral kot inenir tehnike
fizike, na New York University v ZDA
magistriral iz nuklearne tehnike ter leta 1958
doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Takoj po
doktoratu je odel v Mednarodno agencijo za
atomsko energijo (IAEA) na Dunaj, kjer je
nazadnje prevzel naloge direktorja oddelka za
jedrske reaktorje.
Po vrnitvi z Dunaja je bil od leta 1963 do 1975
direktor Instituta »Joef Stefan«. S svojimi
zamislimi in njemu lastno kreativnostjo je
postavil temelje delovanja instituta kot vrhunske
domaèe
in
mednarodno
ugledne
znanstvenoraziskovalne ustanove na podroèju
naravoslovnih in tehniènih znanosti. Ob tem si
je prizadeval tudi za kvalitetno in enakopravno
sodelovanje z Univerzo. e kot direktor je
opozarjal na kritiène probleme v znanosti, na
univerzi in v povezovanju z gospodarstvom.
Tako je e leta 1969 poudaril, da je »razvita
znanost sama po sebi pogoj za nadaljnji razvoj,
podobno kot je bila vèasih pismenost. Prav tako
je jasno, da je znanost nepogreljiv del narodne
kulture, tiste kulture, ki poleg drugih dejavnikov

Milan Osredkar je ob 50-letnici IJS pripravil in
uredil knjigo Pripovedi o IJS (na fotografiji s
predstavitve knjige 9. novembra 2000)
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Milan Osredkar na predstavitvi knjige
Pripovedi o IJS
daje èlovekim skupinam znaèaj narodnosti.« e
takrat je veliko razmiljal o prenosu
raziskovalnih dosekov v prakso in zapisal, da
»pri neposrednih koristih od raziskovalnega dela
vsakdo takoj pomisli na aplikativne raziskave. To
dvoje je sicer povezano, vendar je to tako, da brez
osnovnih raziskav aplikativnih ne bi bilo in tudi
ne njihovih koristi.« Tega pri nas zdaj e vedno
marsikdo ne dojema.
Zavedal se je, da je le odlièno znanost,
prepoznavno v svetu, mono vkljuèevati in
izrabljati v korist gospodarstva. Znan je njegov
rek: »Znanost je mednarodna ali pa je ni«. e v
estdesetih letih je vpeljal na Institutu pojem
»mladega raziskovalca«; na dravni ravni je bil
potrjen ele dvajset let pozneje in velja tudi
danes. Njegov pogled je segal daleè naprej, kar
kae tudi izjava ob Preernovi proslavi leta 1980:
»Ob prazniku Preerna, ki je na podroèju kulture
slovenski narod z zavestnim prizadevanjem
spreminjal v enakovreden evropski narod,
upravièeno razmiljamo, kako naj mi s svojimi
skromnimi sposobnostmi prispevamo k temu, da
si bo slovenski narod zagotovil mesto v
mednarodni delitvi dela.« Zdaj, ob vstopanju v
Evropsko unijo, je veè kot aktualna tema.
Pogosto mu zaradi njegovih naprednih in
drugaènih staliè ter pogledov ni bilo lahko. Ni
popuèal pred politiènimi pritiski, bil je
pokonèen in je mislil s svojo glavo. Zato smo ga
sodelavci izjemno spotovali in cenili.
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Milan Osredkar je sledil dogodkom na
institutu, dokler mu je dopuèalo zdravje. Na
sliki v pogovoru z Miodragom V. Mihailoviæem.

Leta 1975 je postal èlan Izvrnega sveta SRS in
predsednik prvega Republikega komiteja za
znanost, danes bi rekli, prvi slovenski minister
za znanost. Bil je tudi redni profesor Fakultete
za elektrotehniko ter vodja tudija III. stopnje iz
nuklearne tehnike na takratni Fakulteti za
naravoslovje in tehnologijo (FNT), vse do
upokojitve leta 1989. Bil je velik strokovnjak za
varnost reaktorjev in je uvedel tovrstne raziskave
pri nas. Tudi po njegovi zaslugi jedrska centrala
v Krkem varno obratuje. S svojega strokovnega
podroèja je objavil vrsto znanstvenih, strokovnih
in poljudnih èlankov. Bil je kot izvedenec
Zdruenih narodov v veè dravah ter dolgoletni
vodja jugoslovanske delegacije na zasedanjih
Mednarodne komisije za jedrsko fiziko. Ni
dovolj prostora, da bi nateval e vse naloge, ki
jih je profesor Osredkar opravljal z izjemno voljo
in neunièljivo energijo. Tudi po osamosvojitvi
se je z vso zagnanostjo vkljuèil v promocijo
Slovenije v mednarodnem prostoru.
Poleg znanosti je bil navezan na naravo in svojo
druino. Njegova izguba nas je globoko
prizadela, ostaja pa trajen in spotljiv spomin ter
zaveza, da nadaljujemo njegovo delo.
Prof. dr. Vito Turk, direktor IJS
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V SPOMIN DR. MILANU OSREDKARJU (1919 - 2003)
Umrl je doktor Milan Osredkar, jedrski fizik in
dolgoletni predstojnik Instituta »Joef Stefan«.
Umrl je prvi napovedovalec radia Krièaè, ki je
jeseni leta 1941  v takrat zasunjeni Evropi 
edini klical k svobodi.
Milan Osredkar se je rodil leta 1919 v
eleznièarski druini. Okupacija ga je zajela kot
tudenta takratne Tehnike fakultete v Ljubljani.
Z narodno zavednimi motivi se je vkljuèil v odpor
proti okupatorju in jeseni leta 1941 sodeloval v
skupini, ki je pod vodstvom inenirja Miloa
Breliha v okviru OF osnovala radio Osvobodilne
fronte. Bojda mu je Osredkar sam nadel
simbolièno in pomenljivo ime Krièaè  lo je za
takrat edinstveni krik svobode v okupirani
Evropi. Krièaèa, ki je deloval z veè kot dvajset
razliènih lokacij v Ljubljani, italijanski
okupatorji niso nikoli izsledili  e za kulturni
praznik februarja 1942 je, sovranikovemu lovu
navkljub, oddajal enourno posebno oddajo.
Osredkarja  trije njegovi bratje so bili rtve vojne
 so pozneje aretirali in odpeljali v internacijo v
Gonars, od koder se je po kapitulaciji Italije vrnil
in se pridruil partizanskemu gibanju, bil v
spopadih tudi ranjen ter doèakal konec vojne kot
obveèevalec. Aretiran je bil na elezniki postaji
v Ljubljani kot nakljuèna rtev racije  Krièaè
se je namreè preselil na osvobojeno ozemlje in
naprej deloval kot Radio OF. Kot reèeno, ga v
Ljubljani nikoli niso odkrili, kljub obsenim
racijam in iskanju s po dvajsetimi goniometri.
Po vojni je Milan Osredkar nadaljeval olanje in
bil kot prvi Jugoslovan  v èasu hladne vojne (!)
 poslan na tudij jedrske tehnike v ZDA, kjer je
leta 1954 magistriral. Po vrnitvi je postal vodja
reaktorske skupine v takrat nastajajoèem
Institutu »Joef Stefan« in imel skupaj s
takratnim predstojnikom Intituta doktorjem
Antonom Peterlinom nalogo razvijati intitutsko
znanstvenoraziskovalno dejavnost pri nas. Konec
petdesetih let  medtem je tudi doktoriral  se je
kot zastopnik Jugoslavije vkljuèil v delo
Mednarodne agencije za atomsko energijo IAEA
na Dunaju.
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V letih 1963 do 1975 je bil doktor Osredkar
direktor Instituta »Joef Stefan« in mu postavil
trdne temelje, na katerih, kot poudarjajo njegovi
nasledniki, ta, zdaj mednarodno ugledna
ustanova, stoji e danes. Zaèrtal je koncept
multidisciplinarnega delovanja instituta, v
katerega ni pripustil politiènih vplivov in
pritiskov, èeprav je bil sam pripadnik zmagovite
vojne generacije  ali pa prav zaradi tega  in
zaradi nespornih strokovnih in èlovekih kvalitet
in neomajnosti. e takrat, v estdesetih letih, je
postavil stroga profesionalna merila
znanstvenega dela in pridobivanja nazivov,
uvedel in spodbujal je mednarodno sodelovanje,
tudij v tujini in mednarodno primerjanje
znanstvenih dosekov kot edino pravo merilo
njihove vrednosti. Ob tem je bil, kot poudarjajo
njegovi tevilni mlaji sodelavci, vedno pravièen
in poten, mnogim uèitelj in vzornik ter
predvsem vedno pokonèna osebnost. Strokovno
se je Osredkar ukvarjal z reaktorsko tehniko,
varnostjo reaktorjev in jedrskih central,
raziskoval je tako imenovane nevtronske pasti v
reaktorju in neelastièno sipanje elektronov. Bil
je dolgoletni univerzitetni profesor in je do leta
1989 vodil tretjestopenjski tudij jedrske tehnike.
Za svoje delo je prejel vrsto domaèih in tujih
priznanj in je nosilec spomenice 1941. Med
drugim je èastni obèan mesta Ljubljane. Leta
2001 je bil odlikovan z zlatim èastnim znakom
Republike Slovenije za zasluge pri razvoju in
organizaciji slovenske znanosti in za aktivnost
med NOB, posebno pri radiu Krièaè.
Milana Osredkarja ni veè med nami  a naj duh
njegove èloveke neupogljivosti, upornosti in
pokonènosti ter tiste izvirne znanstvene
radoivosti in doslednosti ivi naprej  oboje
nam je, Slovencem, na pragu tretjega tisoèletja
e kako potrebno.
tefan Kuto
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