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SPOŠTOVANI ! 
 
V imenu članov našega društva, naših domačih in pa seveda – v svojem imenu, bi se vam rad 
zahvalil za povabilo na ogled NEK in pa za gostoljubje, ki ste nam ga izkazali v času 
našega obiska.  Pobuda za zahvalo je prišla iz strani naših udeležencev in kot predsednik 
društva se čutim poklicanega, da vam jo tudi zapišem! 
 
Od nekdaj je NEK bila tema pogovora, ponosa, strahov, ali pa tudi špekulacij s strani 
navadnih ljudi, še posebej pa s strani naših vrlih politikov. Odvisno od dne, ali potreb 
dnevne politike. 
 
A vsa ta dolga leta iz Krškega ni bilo povratnega odziva na tem nivoju, pač pa smo bili 
vedno deležni le informacij o delovanju in novic o posodobitvah in nadgradnjah. In velika 
večina le teh je bila vedno vzpodbudna. In v teh dolgih letih uspešnega delovanja in razvoja 
je NEK dokazala, da je visoko nad dnevnimi govoricami in čenčami. 
 
Namenoma sem na začetku zapisal te besede, ker je mogoče kdo od nas odšel na obisk z 
občutkom, da je NEK mogoče le čisto običajna “tovarna elektrike”. A že pred samim vhodom 
so se razblinile tovrstne misli! In še posebej takrat, ko se je obisk začel. Tu bi vam rad samo 
čestital za izjemno profesionalnost, ki smo jo bili deležni cel čas našega obiska! Čestitke za 
dejstvo, da nam niste ostali dolžni odgovora na nobeno vprašanje, tudi tisto zbadljivo ali 
neuko! In Hvala vam za to! 
 
Obisk vaše ustanove je na nas pustil zelo močan vtis! Večina od nas je zelo površno vedela, 
kaj sploh pomeni nuklearna energija. O izrabi, rabi in tehnologiji pa smo vedeli zgolj iz 
teorije. Tokrat pa smo lahko resnično videli, kako ogromna je ta energija in kako mali človek 
jo je ukrotil. In pa seveda dejstvo, da jo moramo ravno zaradi te svoje majhnosti spoštovati 
in negovati. 
 
Zahvaljujemo se vam za dejstvo, da smo eni izmed redkih izbrancev, ki smo lahko vstopili v 
NEK.  In z velikim razumevanjem sprejemamo dejstvo, da so varnostne zahteve na tako  
 



 
 
 
visokem nivoju! Ideja z obiskom navadnih ljudi v krogu NEK je najboljši promotor vašega 
dela! Iz naših ust se bodo prišle besede pohvale in spoštovanja! 
 
Hvala vam za čudovit dan, ki smo ga preživeli v gosteh pri vas! Hvala za delo, ki ga 
opravljate tako odgovorno! Vam in vašim sodelavcem želimo prijetne ure v službi in vse 
dobro v krogu svojih! 
 
 
S spoštovanjem,    
 

v imenu članov SD 1991 
 

IGOR POLAJNAR 


