Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov

DR. MILAN ČOPIČ
(1925–1989)
Dr. Milan Čopič je v Pišecah rojeni oče jedrske fizike. Na svet je prijokal 7. maja 1925.
Starša, učitelja, sta v skromnem družinskem proračunu ohranjala sredstva za knjige in šolanje otrok.
Milan je obiskoval Osnovno šolo Zgornja Šiška, potem pa se je vpisal na Državno gimnazijo v
Ljubljani.

Družina Čopič:
mama Jelka, stojita Špelca in Milan, v sredini najmlajši, ob njem oče Venceslav.
Sestra Špelca je bila znana umetnostna zgodovinarka.
Fotografija je iz zbornika Šelestenje spomina, ki ga je ob 200-letnici šolstva v Pišecah
izdala Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece.

Že zgodaj so ga zasvojile tehnika, fizika in matematika. Med 2. svetovno vojno je deloval v okrožni
tehniki, po vojni pa se je začela njegova bogata študijska pot. Sprva je končal študij fizike in
matematike, nato doktoriral iz zapletenega področja jedrske magnetne resonance v Ljubljani.
Znanja in izkušnje si je nabiral tudi v ZDA, kjer je bil vključen v jedrske raziskave.
Svoje bogato znanje je kot predavatelj doma in v tujini prenašal na številne generacije študentov.
Bil je redni profesor na VTŠ v Mariboru.
Bil je vodja Reaktorskega oddelka Instituta Jožefa Stefana, član različnih delovnih skupin pri
pripravi in tudi gradnji jedrske elektrarne Krško ter pri oblikovanju osnov predpisov za jedrske
objekte. Kot predsednik komisije za jedrsko varnost je deloval pri Republiškem komiteju za
energetiko in postal prvi direktor Republiške uprave za jedrsko varnost, danes Uprave RS za jedrsko
varnost. Po njem se danes imenuje izobraževalni center za jedrsko tehnologijo
(https://www.ijs.si/ijsw/ICJT).
Objavil je vrsto del iz nevronske in reaktorske fizike: Skrivnosti atoma, Nuklearna elektrarna Krško,
Jedrska elektrarna Krško idr.
Umrl je februarja 1989.

Dr. Milan Čopič, pobudnik razvoja jedrskih znanosti v Sloveniji.
Milan Osredkar je v Delu (23. februarja 1989) zapisal: »Ni vsakomur dano, da bi se tako identificiral

s svojim delom, da bi ga opravljal s tako osebno zavzetostjo in s tako strokovno razgledanostjo,
kakor je to delal Milan Čopič.«

Leta 2015 so pri stari šolski stavbi v Pišecah
odkrili obeležje v čast dr. Milanu in Špelci Čopič, ki sta se rodila v tej hiši.

