vas vabimo na

OKROGLO MIZO
o osnutku nove direktive o ravnanju z IJG in RAO
v petek, 6. maja 2011, ob 15. uri
v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT),
Reaktorski center Instituta Jožef Stefan, Brinje 40, 1001 Ljubljana,
kjer bodo svoje poglede predstavili:
dr. Romana Jordan Cizelj, slovenska poslanka v Evropskem parlamentu in poročevalka za
direktivo o ravnanju z IJG in RAO,
Vladislav Krošelj, direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO),
dr. Andrej Stritar, direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in
predsednik ENSREG (European Nuclear Safety Regulator Group),
dr. Irena Mele, Mednarodna agencija za jedrsko energijo - International Atomic Energy
Agency (IAEA),
dr. Tomaž Žagar, GEN energija,
Dejan Savid, Greenpeace,
dr. Drago Kos, prof. na Fakulteti za družbene vede (FDV).
Sodelujoče bo nagovoril tudi predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije dr. Marko Čepin,
okroglo mizo pa bo povezovala dr. Nadja Železnik, predsednica Alfa sekcije Društva jedrskih
strokovnjakov Slovenije, ki bo tudi predstavila osnutek direktive.
Okrogla miza bo priložnost, da različni predstavniki stroke, politike ter nevladnih organizacij
predstavijo svoja stališča, kaj taka direktiva prinaša za Slovenijo, ali je predlog ustrezen, ali je
potrebno dodati amandmaje in kakšna je situacija glede na dogodke na Japonskem.
Predlog Direktive Sveta o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom (IJG) in radioaktivnimi odpadki (RAO), ki je v obravnavi,
predlaga pravni okvir Evropske unije (EU) za ravnanje s IJG in RAO kot sestavni del varne uporabe jedrske energije za
proizvodnjo električne energije ter ionizirajočega sevanja (IS) v medicini, industriji, kmetijstvu, raziskavah in izobraževanju.
Predlog Direktive ima kot cilj zagotoviti:
1. takojšnjo, prihodnjo in čezmejno zaščito delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki so posledica IS,
2. izvajanje najvišjih varnostnih standardov na področju ravnanja z RAO in IJG,
3. preprečiti ustvarjanje prevelikih bremen za prihodnje generacije,
4. doseči trajno politično zavezo o dolgoročnem ravnanju z RAO in IJG,
5. zagotoviti prenos političnih odločitev v jasne določbe za namen ustreznega ravnanja z RAO in IJG v vseh fazah,
6. zagotavljati nenehno izboljševanje sistema ravnanja, ki temelji na postopnem sprejemanju odločitev in družbeni
sprejemljivosti,
7. zagotoviti ustrezne finančne vire za ravnanje.

Vljudno vabljeni k udeležbi in spremljanju dogodka!

Več informacij:
dr. Nadja Železnik, e-naslov: nadja.zeleznik@gov.si

