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UVODNIK
Ta že globoko jesenska številka je
prežeta s prispevki o nacionalnem in 
mednarodnem strokovnem sodelovanju, 
še eni uspešni tradicionalni septembrski 
mednarodni konferenci jedrskih 
strokovnjakov Nuclear Energy for New 
Europe, kjer so slavnostni govorniki 
poudarili, da je jedrska energija 
eden ključnih trajnostnih virov za 
proizvodnjo električne energije danes 
in v prihodnosti. Zato je razveseljiva 
odločba Uprave Republike Slovenije za 
jedrsko varnost iz julija 2012, s katero je 
odobrila spremembe, ki bodo omogočile 
dolgoročno in zanesljivo obratovanje 
Nuklearne elektrarne Krško (NEK), kot tudi 
poročilo o pregledu slovenskih stresnih 
testov, ki ugotavlja, da smo se v naši 
državi ustrezno odzvali, že izvedli precej 
izboljšav in tudi pripravili načrt izboljšav v 
prihodnosti.

Septembra so se z uspešno intervencijo 
v jeseniškem Acroniju zopet razblinili 
strahovi o nefleksibilnosti državnih 
institucij, ki so s svojo prizadevnostjo 
pri popravilu merilnika debeline, z 
radioaktivnim virom, v valjarni železarne 
dokazale, da kljub številnim dvomom o 
upravičenosti obstoja vseh tovrstnih služb 
in objektov v državi potrebujemo tovrstno 
infrastrukturo. Visoka strokovnost je le 
malo vredna, če je ne poganja sodelovalni 
odnos. Vsako sodelovanje pa temelji na 
upoštevanju načel poslovnosti in načela 
človeškosti. »Dober zgled ni zgolj ena od 
možnosti, da vplivamo na druge ljudi. Je 
edina,« je zapisal nemški filozof Albert 
Schweizer. Ker dobri zgledi vlečejo, vem, 
da bo znal vsakdo izmed nas potegniti 
delavnost, kreativnost in sodelovalnost 
iz svojih skritih rezerv navkljub apatiji, 
finančni in politični krizi, recesiji in 
vsesplošni naravnanosti k slabim 
novicam.

Simona Sučić, urednica 
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TRadIcIONalNa SEpTEmBRSKa 
mEdNaROdNa KONfERENca 
jEdRSKIh STROKOvNjaKOv 
NuclEaR ENERgy fOR NEw 
EuROpE jE v lETOšNjEm lETu 
pOTEKala v ljuBljaNI. glavNO 
vlOgO pRI ORgaNIzacIjI 
KONfERENcE STa lETOS 
pREvzEla gEN ENERgIja IN NEK. 
udElEžIlO SE jO jE vEč KOT 200 
(205) jEdRSKIh zNaNSTvENIKOv, 
RazISKOvalcEv, OdlOčEvavcEv, 
STROKOvNjaKOv IN 
pREdSTavNIKOv INduSTRIjE Iz 20 
dRžav z vSEga SvETa, pRISOTNI pa 
SO BIlI TudI vIdNI pREdSTavNIKI 
mEdNaROdNIh ORgaNIzacIj 
OEcd (mEdNaROdNa 
ORgaNIzacIja za EKONOmSKO 
SOdElOvaNjE IN RazvOj) IN 
waNO (SvETOvNO zdRužENjE 
OpERaTERjEv jEdRSKIh 
ElEKTRaRN).

Svoje poglede na razvoj jedrske stroke in 
pomen jedrske energije kot trajnostnega 
vira v energetski mešanici prihodnosti je na 
tridnevni konferenci podalo 54 vrhunskih 
predavateljev, pridružilo pa se jim je še 75 
avtorjev, ki so svoje delo predstavili v obliki 
posterjev. V okviru tridnevne konference se je 
zvrstilo 14 tematskih panelov, na katerih so 
razpravljali o jedrski energiji kot trajnostnem 
viru energije, gradnji in dizajnu nove 
generacije jedrskih reaktorjev, ukrepih v jedrski 
industriji po Fukušimi, obratovanju jedrskih 
elektrarn ter izobraževanju, usposabljanju 
in obveščanju javnosti. Dotaknili so se tudi 
jedrske fuzije, ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in še nekaterih drugih, strokovno 
relevantnih tem. 

»Jedrska energija kot trajnostni vir energije je 
nedvomno eden ključnih virov za prihodnjo 
oskrbo z električno energijo,« je na odprtju 
poudaril prof. dr. Marko Čepin, predsednik 
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, ki 
konferenco organizira že 21. leto zapored. 
Svoje poglede na pomen jedrske energije v 
energetski mešanici prihodnosti so predstavili 
še Stane Rožman (predsednik programskega 
odbora konference in obenem predsednik 
uprave NEK) in minister za kmetijstvo in okolje 
Franc Bogovič. Odprtja konference se je 

udeležil tudi državni sekretar, 
dr. Igor Šalamun, ki je na  ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor odgovoren za vso 
energetiko, ter predsednik Državnega sveta RS, 
mag. Blaž Kavčič.

Slavnostni govorniki so poudarili, da je 
jedrska energija eden ključnih trajnostnih 
virov za proizvodnjo električne energije danes 
in v prihodnosti. Skladno z dokumentom 
Evropske komisije »Energy Roadmap 2050« 
namreč Evropa za dosego cilja od 80- do 
95-odstotnega znižanja emisij toplogrednih 
plinov potrebuje pomembne spremembe 
energetskega sistema. Prednostne usmeritve 
evropske energetske politike do leta 2050 
so zanesljiva oskrba z električno energijo 
po konkurenčnih cenah, ob hkratnem 
zagotavljanju brezogljične proizvodnje 
električne energije.

V nadaljevanju konference so v sklopu 
štirih vabljenih predavanj sledile strokovne 
predstavitve različnih vidikov prihodnjega 
razvoja jedrske energetike ter njenega 
pomena na evropski in globalni ravni. Dr. 
Ron Cameron (vodja divizije za razvoj pri 
Agenciji za jedrsko energijo pri Organizaciji 
za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD) 
je poudaril, da trenutno povpraševanje po 
energiji in dobava nista vzdržna, kot odgovor 
na podnebne spremembe je treba stremeti 
k dekarbonizaciji. Scenarijev razvoja je več 
in sicer se kot eden boljših kaže mešanica 
jedrske energije, že kot dokazana nizkoogljična 
tehnologija, z obnovljivimi viri energije. 
Če do leta 2017 ne bomo naredili bistvene 
spremembe v energetskih politikah, bomo 
presegli dvostopinjsko mejo segrevanja 
ozračja. Razmere v Evropi so po lanski jedrski 
nesreči v japonski Fukušimi zapletene, mnoge 
države, kot npr. Nemčija, Italija in Švica so se 
jedrski energiji dolgoročno odpovedale. Po 
drugi strani pa druge evropske države, kot 
so Finska, Francija, Velika Britanija, Češka, 
Bolgarija in Slovaška,nadaljujejo z gradnjo 
nukleark, je pojasnil Cameron.

Skupna ugotovitev uvodnih predavanj je 
bila, da je jedrska energija zanesljiv, varen in 
konkurenčen vir za proizvodnjo nizkoogljične 
energije, brez katerega ni možen sodoben 
prehod v dekarbonizirano energetsko 
prihodnost. Jedrska stroka odgovorno in 
premišljeno razvija znanje, na podlagi 
katerega se bo lahko učinkovito soočila 
z energetskimi izzivi prihodnosti tako na 
evropski kot tudi na globalni ravni. 

Stane rožman, predsednik programskega odbora 
konference in predsednik uprave nek,  dr. tomaž 
žagar, prof. dr. marko čepin in minister Franc 
bogovič.

laurent Stricker, dr. tomaž žagar,  dr. ron cameron, 
dr. andrej Stritar in dr. leon cizelj.

Polna dvorana hotela union.



V sklopu konference je v okviru združenja 
ENEN (European Nuclear Education Network 
Association) potekala predstavitev dvanajstih 
najboljših evropskih doktoratov s področja 
jedrske stroke za leto 2012, med katerimi sta 
bila letos kar dva slovenska predstavnika (dr. 
Duško Kančev in dr. Gašper Žerovnik).

Komentar predsednika organizacijskega 
odbora – dr. Tomaža Žagarja:

»Jedrska energija Sloveniji prinaša 
konkurenčno prednost, ne samo jedrski 
stroki, pač pa predvsem celotni družbi in 
gospodarstvu. Če želimo to ohraniti, je treba 
razvijati kadre, podaljšati življenjsko dobo 
NEK in razširiti proizvodne zmogljivosti 
z izgradnjo nove jedrske elektrarne v 
Krškem. Tako bo uporaba jedrske energije 
v Sloveniji dolgoročna. Dolgoročnost ne 
pomeni samo gradnje – to pomeni tudi 
razvijati nove tehnologije, kar na jedrskem 
področju pomeni zelo široko področje, ki 
sega od razvoja novih orodij za matematične 
simulacije transporta toplote, preko raziskav 
novih jedrskih konstrukcijskih materialov do 
razvoja IV generacije reaktorjev in fuzije«. 

Konferenca je pokazala, da smo v Sloveniji na 
področju jedrske stroke v stiku z mednarodno 
skupnostjo, vendar moramo za ohranitev 
tega položaja vlagati tudi v razvoj kadrov, ki 
so ključnega pomeni tudi za uspešen razvoj 
ter nadaljnjo varno uporabo jedrske energije. 
Če želimo ohraniti stik s konkurenco, bomo 
morali zgraditi novo jedrsko elektrarno, sicer 

bomo zaostali in nas bodo prehiteli drugi, 
Čehi, Madžari ... Vsi namreč konkuriramo na 
istem trgu električne energije. Če bodo drugi 
gradili jedrske elektrarne blizu naših mej, se 
lahko položaj jedrske energije v Sloveniji, ki na 
lokalnem, regionalnem nivoju pomeni velik 
prispevek k zanesljivosti električnega omrežja, 
spremeni.

V Evropski uniji se določa enotna dolgoročna 
energetska politika, ki je usmerjena tako, da 
bo Evropa postala energetsko bolj neodvisna. 
Trenutno se v Evropi več kot 50 % vse 
porabljene energije uvaža, predvsem v obliki 
fosilnih goriv. Če se stanje ne bo spremenilo, 
bo leta 2030 uvoz znašal 65 % od skupno 
porabljene energije. Evropa mora postati 
energetsko bolj neodvisna, na način, da bo 
zmanjšala odvisnost od uvoza fosilnih goriv. 
Pomembno je, da javnosti in odločevavcem 
jasno povemo, da ima jedrska energija pri 
tem pomembno vlogo. Zato je eno izmed 
pomembnih sporočil te konference, da 
energetska politika Evrope ni energetska 
politika Nemčije. Energetska politika Anglije, 
Švedske in Češke je povsem drugačna. 

Imamo pa v Evropi tudi potencialne ovire pri 
večji širitvi jedrske energije. Eden izmed njih je 
predolg čas gradnje. Na tem področju nismo 
konkurenčni z azijskimi trgi. Tam zgradijo 
jedrsko elektrarno v 4 - 6 letih, v Evropi v 6 - 9. 
Daljša gradnja pomeni dražjo elektriko, s čimer 
izgubljamo na konkurenčnosti.
doc. dr. tomaž žagar,  gen energija
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Skupinska slika udeležencev konference

udeleženci ekskurzije v simulatorju komandne 
sobe nek.

ekskurzija na razstavo Svet energije v centru gen 
energija.
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pODaljšaNje 
žIVljeNjsKe 
DObe NeK  
upRava REpuBlIKE 
SlOvENIjE za jEdRSKO 
vaRNOST (uRSjv) jE 20. 
juNIja 2012 zaKljučIla 
STROKOvNI pOSTOpEK 
IN Izdala OdlOčBO, S 
KaTERO jE OdOBRIla 
SpREmEmBE, KI BOdO 
OmOgOčIlE dOlgOROčNO 
OBRaTOvaNjE NEK. S TEm 
jE zaKljučEN OBSEžEN IN 
dOlgOTRajEN STROKOvNI 
pOSTOpEK, začET žE 
pO pRvEm OBčaSNEm 
vaRNOSTNEm pREglEdu 
jEdRSKE ElEKTRaRNE lETa 
2003. TaKRaT jE NEK pRIčEla 
S pRIpRavO IN uvajaNjEm 
pOSEBNEga pROgRama 
za NadzOR STaRaNja 
vaRNOSTNO pOmEmBNIh 
SISTEmOv, STRuKTuR IN 
KOmpONENT, KI jE EdEN 
Od pREdpOgOjEv za 
pOdaljšaNjE OBRaTOvaNja 
pO IzTEKu pRvOTNO 
pREdvIdENIh 40 lET 
OBRaTOvalNE dOBE. 

Z originalnim projektom NEK je 
zagotovljena varnost jedrske elektrarne 
za obdobje originalne projektne 
življenjske dobe. V primeru NEK je to 
40 let. Na podlagi pozitivnih izkušenj 
iz svetovne prakse v jedrski industriji 
je bila sprejeta odločitev, da bo NEK 
pričela postopek za podaljšanje 
življenjske dobe za 20 let. 

URSJV se je strinjala, da bo celoten 
postopek sledil zahtevam ameriške 
zakonodaje, ki je metodološko in 
vsebinsko na tem področju najbolj 
celovita. Ne nazadnje je bil dobavitelj 
NEK ameriško podjetje Westinghouse, 
v ZDA pa imajo tudi največ izkušenj 
s podaljševanjem obratovalne 
dobe. Obratovalno dobo so do sedaj 
podaljšali že 60 elektrarnam, nadaljnjih 
20 pa je trenutno v postopku odobritve. 
Celoten strokovni postopek med URSJV 
in NEK je bil tako izveden skladno z 
zahtevami, kakršne svojim elektrarnam 
postavlja ameriški upravni organ za 
jedrsko varnost US NRC. 

Kot rezultat prvega občasnega 
varnostnega pregleda je bila v NEK v 
letu 2003 izpostavljena potreba po 
vzpostavitvi programa nadzora staranja 
varnostno pomembnih sistemov, 
struktur in komponent. V septembru 
2006 smo v NEK pričeli s projektom 
podrobnega pregleda nadzora staranja 
– Aging Management Review. Po več 
letih temeljitih priprav in aktivnosti je 
NEK leta 2009 podala uradno vlogo 
na URSJV za odobritev sprememb 
varnostnega poročila, čemur je sledil 
večmesečni proces pregledovanja in 
usklajevanja s strani pooblaščenih 
organizacij. V decembru 2010 je bilo 
pripravljeno neodvisno pozitivno 
strokovno mnenje, ki je bilo eno od 
temeljev za odločitev URSJV. Leta 
2011 je program nadzora staranja NEK 
pregledala še URSJV, ki je po izvedbi 
dodatnih izboljšav med zadnjim 
rednim remontom NEK v juniju 2012 
izdala odločbo. S tem je URSJV odobrila 
spremembe v varnostnem poročilu 
NEK, ki bodo omogočile podaljšanje 
obratovalne dobe do skupno 60 let. 

Odobreni redni nadzor staranja 

komponent jedrske elektrarne je 
eden od formalnih predpogojev za 
podaljšanje njenega obratovanja po 
letu 2023. Pred tem bo morala NEK do 
sredine leta 2013 zaključiti obsežen 
drugi občasni varnostni pregled, 
potem pa v letih 2022 in 2023 še 
tretjega. Poleg tega bomo morali v 
NEK v naslednjih letih izpeljati vrsto 
varnostnih izboljšav in nadaljevati 
strategijo stalne tehnološke obnove. 
Temeljni predpogoj pa je izvajanje 
programa nadzora staranja varnostno 
pomembnih sistemov, struktur in 
komponent, redno in kvalitetno 
vzdrževanje obratovalne opreme, 
vzdrževanje dobre usposobljenosti 
operaterjev in dobre varnostne kulture 
vseh zaposlenih. Vse našteto so pogoji, 
ki bodo morali biti izpolnjeni, da bo 
NEK lahko komercialno obratovala 60 
let, predvidoma do leta 2043. NEK je 
že v minulih petnajstih letih izvajala 
strategijo tehnološke obnove in 
vložila pomembna sredstva za visoko 
obratovalno pripravljenost, visoko 
raven jedrske varnosti in podaljšanje 
življenjske dobe.
nek 
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INVestIcIjsKI 
prOgram 
za prOjeKt 
ODlagalIšča 
NsraO

V marcu 2012 je ARAO zaključil z izdelavo 
druge revizije investicijskega programa 
za projekt odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na 
lokaciji Vrbina v občini Krško. Izdelovalec 
Investicijskega programa je bil IBE, d.d., 
svetovanje, projektiranje in inženiring, 
Ljubljana.

Investicijski program je eden od 
investicijskih dokumentov, predpisanih v 
Uredbi o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ - UEM (Ur. l. RS, 
št. 60/06 in 54/10). Po omenjeni Uredbi je 
investicijski program osnova za odobritev 
izvedbe investicije. Za projekt odlagališča 
NSRAO je bilo skladno z Uredbo do sedaj 
pripravljen že Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (2005) in 
Predinvesticijska zasnova (2010). 

Tehnične rešitve, ki so osnova za 
investicijski program, sledijo tistim iz 
Idejnega projekta, izdelanega leta 2009, 
in z upoštevanimi optimizacijami, ki so 
bile nakazane in predlagane v domačih in 
tujih recenzijah. Med najbolj bistvenimi 
spremembami je, da se priprava odpadkov 
na odlaganje izvaja v NEK in na lokaciji 
tako ostanejo le odlagalni objekti (silosi) 
ter pripadajoči servisni objekti. 

Ostale predpostavke, ki so pomembne 
za investicijski program: upoštevano je 
podaljšano obratovanje NEK do 2043, 

odloženih bo polovica NSRAO iz NEK in 
vsi ostali slovenski odpadki. Terminski 
plan predvideva pridobitev gradbenega 
dovoljenja do konca leta 2016, gradnja 
odlagališča bo potekala v letih od 2017 
do 2019. V nadaljevanju sledi poskusno in 
redno obratovanje. Delovanje odlagališča 
se zaključi z razgradnjo odlagališča in 
zapiranjem silosov v letih 2061 in 2062.

INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA

Vrednost investicije je bila ocenjena na 
osnovi idejnega projekta in ostale izdelane 
dokumentacije. V investicijski vrednosti 
projekta so zajeti stroški pridobitve 
lokacije oz. zemljišč, sodelovanje z 
lokalnimi skupnostmi in komunikacijske 
dejavnosti, projektna in investicijska 
dokumentacija, inženiring, vodenje 
investicije, postopki delovanja odlagališča, 
varnostne analize, gradnja in oprema ter 
nadomestilo zaradi omejene rabe prostora 
in protokoli. Upoštevana so tudi do sedaj 
vložena sredstva. Investicijski stroški 
znašajo brez DDV 132,8 milijona EUR, po 
tekočih cenah pa 146,2 milijona EUR.

FINANCIRANJE PROJEKTA

V Investicijskem programu je 
predpostavljeno, da projekt izgradnje 
odlagališča NSRAO financirata Sklad 
za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov 
NEK in Državni proračun Republike 
Slovenije. Delež je določen sorazmerno z 
volumskim deležem odloženih odpadkov 
v odlagališču. 

Skupna predvidena količina odloženih 
odpadkov znaša 3.113 m3, od tega odpade 
na slovenski del (50 %) odpadkov iz NEK 
2.513 m3 ali 80,72 % in na neelektrarniške 
odpadke 600 m3 ali 19,28 %.

UPRAVIČENOST INVESTICIJE

Bistvene koristi investicije se kažejo 
v varnem in kontroliranem načinu 
odlaganja nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov, ki nastajajo pri proizvodnji 
električne energije v NEK, in ki nastajajo 
tudi pri drugi uporabi radioaktivnih 
snovi v Sloveniji (v zdravstvu, industriji, 
raziskovalni dejavnosti). Pri tovrstni 
investiciji se ekonomičnost kaže 
predvsem v stroškovno učinkovitem 
načinu odlaganja NSRAO. Zato so bile 
za investicijo izračunane vsote sedanjih 
vrednosti investicijskih, obratovalnih 
in celotnih stroškov. Izdelan je bil tudi 
izračun stroškovne cene odlaganja 
NSRAO po nediskontiranih stroških in 
diskontiranih stroških. Rezultati izračunov 
so razvidni iz spodnje tabele. 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI

Primerjava stroškov izgradnje in 
obratovanja odlagališča, ki ga obravnava 
Investicijski program, s stroški v drugih 
državah je opravljena na podlagi 
podatkov, ki so po enotni metodologiji 
za članice OECD oziroma NEA podane v 
NEA dokumentu: Low – Level Radioactive 
Waste Repositories - An Analysis of Costs. 
Dokument obravnava primerjavo stroškov 
izgradnje in obratovanja površinskih 
in podzemnih odlagališč NSRAO, ki že 
obratujejo, ali pa so v fazi načrtovanja. 
Primerjani so bili podatki za Belgijo, 
Češko, Finsko, Francijo, Japonsko, Korejo, 
Madžarsko, Nemčijo, Španijo, Švedsko, 
Švico in Veliko Britanijo.

Primerjava stroškov gradnje slovenskega 
odlagališča s stroški gradnje drugih 
odlagališč pokaže, da stroški gradnje 
slovenskega odlagališča nekoliko, vendar 
ne bistveno, odstopajo od srednjih 

Pokazatelji stroškovne učinkovitosti    

Diskontna stopnja   7,00  %
Sedanja vrednost - investicijski stroški   109.264  000 EUR  

Sedanja vrednost - obratovalni stroški   60.991  000 EUR
Sedanja vrednost - celotni stroški    170.255  000 EUR
Stroškovna cena odlaganja (nediskontirani stroški)    144.124  EUR/m

Stroškovna cena odlaganja (diskontirani stroški) d.s. 7 %  54.700  EUR/m3

3

EUR/MWh

 
 

 

*V izračunu je upoštevana predvidena vsota proizvedene električne energije od pričetka obratovanja do 
   konca podaljšane življenjske dobe NEK.

Stroškovna cena odlaganja (diskontirani stroški) d.s. 7 %*            1,11

STRUKTURA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

        Nadomestilo; 
    38%

Lokalna 
skupnost in 

  komunikacija; 
3%

  Dokumentacija in 
inženiring; 

16%

  Zemljišče; 
7%

  DDV; 
10%

  Gradnja in 
 oprema; 

21%

    Nepredvideno; 
5%
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vrednosti gradnje. Ob tem je opazno tudi 
približevanje območju srednjih vrednosti 
stroškov v primeru hipotetičnega 
povečanja zmogljivosti odlagališča, če 
bi bilo odlagališče zgrajeno na primer 
za vse odpadke iz NEK, tudi Hrvaške 
ali dveh elektrarn. Cena odlaganja na 
prostorninsko enoto bi močno upadla. 
Višji stroški odlagališča so torej posledica 
razmeroma nizkih količin inventarja, 
sam koncept pa je za primerljive količine 
inventarja cenovno primerljiv z drugimi 
odlagališči.

Iz primerjave stroškov gradnje in 
obratovanja obravnavanega odlagališča 
z nekaterimi tujimi odlagališči je 
možno zaključiti, da je slovenski projekt 
odlagališča stroškovno primerljiv s 
tujimi in da neupravičena odstopanja 
od evidentiranih trendov stroškovne 
učinkovitosti niso prisotna.

ANALIZA SCENARIJA SODELOVANJE 
HRVAŠKE 

Kot alternativni scenarij je v Investicijskem 
programu obdelan primer izgradnje 
odlagališča tudi za hrvaški del odpadkov 
iz NEK. Privzete so enake tehnične rešitve 
in enak način obratovanja kot pri osnovni 
rešitvi, kapaciteta odlagališča pa se 
poveča s 3.113 m3 na 5.625 m3, kolikor je 
treba za odložitev vseh odpadkov iz NEK. 
Terminski načrt je enak kot pri osnovnem 
scenariju, s prilagoditvijo, ki zadeva 
gradnjo in zapiranje dodatnega silosa.
Rezultati pokažejo, da se investicijska 
vrednost projekta zaradi povečane 
kapacitete zviša za 20 %. Ker pa bi v tem 
primeru sodeloval tudi hrvaški Sklad za 
razgradnjo, bi bilo potrebnih za tretjino 
manj sredstev iz slovenskega Sklada za 
razgradnjo.

Tudi kazalniki stroškovne učinkovitosti 
so v tem primeru izrazito bolj ugodni. 
Ugotovitve so povsem skladne z 
zaključki mednarodne NEA študije, kjer 
je ugotovljeno, da kapaciteta odlagališča 
izrazito vpliva na stroškovno učinkovitost 
odlaganja odpadkov.

KAKO NAPREJ?

Varnostne analize za projekt odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, 
ki so bile narejene v preteklem letu, 

dokazujejo ustreznost projektnih rešitev za 
izbrano lokacijo.

Predstavljen investicijski program, 
ki je trenutno v potrjevanju na MzIP, 
prikazuje finančno ustreznost projekta 
in dokazuje primerljivost projekta tudi v 
mednarodnem merilu. 

Potrditev Investicijskega programa s 
strani pristojnega ministrstva je eden 
od mejnikov na projektu ter pogoj za 
izvajanje investicije. Pričakujemo, da bo 
investicijski program potrjen in s tem 
omogočeno nadaljevanje projekta, saj 
bo nenazadnje v tem mandatu treba 
poročati Evropski komisiji o izvajanju 
nacionalnih programov, skladno z 
direktivo sveta 2011/70 o odgovornem in 
varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki.

janja špiler, arao

VarNOstNe 
aNalIze za 
ODlagalIšče  
NsraO 

Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov  (NSRAO) je jedrski objekt. 
Štejemo ga med pasivne jedrske objekte, 
saj v njem ne potekajo jedrske reakcije. V 
odlagališču trajno odlagamo neuporabne 
snovi, ki so radioaktivne in jih z zelo veliko 
verjetnostjo tudi prihodnje generacije ne 
bodo znale in imele za kaj uporabiti. 
Varnostne analize so za jedrski objekt zelo 
pomembno orodje. Pri odlagališču NSRAO 
jih uporabljamo za:

  pomoč pri načrtovanju objekta,
  pomoč pri optimizaciji objekta,
  pomoč pri načrtovanju terenskih 

raziskav, karakterizacije odpadkov,
  pripravo meril sprejemljivosti 

odpadkov v odlagališče in v prvi vrsti 
kot orodje,

  za dokazovanje in preverjanje varnosti 
odlagališča.

Pomembno je vedeti tudi, da varnostne 
analize ne pripravimo samo enkrat. 
V življenjskem ciklu objekta, kot je 
odlagališče NSRAO, jih pripravimo večkrat, 
ter jih sproti dopolnjujemo z na novo 

pridobljenimi podatki in vedenji, ter 
preverjamo dobljene rezultate z različnimi 
rezultati monitoringov objekta in okolice.

Za odlagališče NSRAO pravimo, da je 
varno, oziroma, da je njegov vpliv na 
okolje zanemarljiv tedaj, ko je njegov vpliv 
na prebivalca v okolici odlagališča manjši 
od 0,3 mSv/leto. To je vrednost, ki jo je za 
slovensko odlagališče predpisala Uprava 
Republike Slovenije za jedrsko varnost in 
jo je povzela po različnih mednarodnih 
priporočilih. Varnostne analize oziroma 
preračuni so torej tisti, ki ugotavljajo, ali je 
vpliv manjši ali večji od predpisanega.

Ker je potrebujemo za pripravo takih 
varnostnih analiz izredno veliko znanja, 
potrebujemo hkrati tudi izkušnje s 
pripravo varnostnih analiz za podobne 
objekte. Zato smo na Agenciji za 
radioaktivne odpadke (ARAO) v letu 2010 
pripravili razpis za pripravo varnostnih 
analiz in meril sprejemljivosti (ta 
določajo, kateri odpadki so sprejemljivi 
za odlagališče, kateri pa morajo ostati 
zunaj in počakati na rešitev za visoko 
radioaktivne odpadke) za obdobje vse do 
pridobitve obratovalnega dovoljenja za 
odlagališče na lokaciji Vrbina Krško.
Izbran je bil konzorcij – skupina 
ponudnikov, ki jo sestavljajo: ENCO z 
Dunaja kot vodilni partner, INTERA iz 
ZDA, FACILIA in STUDSVIK iz Švedske ter 
IRGO iz Slovenije. Njihova prva naloga je 
bila v letu 2011 pripraviti novo iteracijo 
varnostnih analiz, ki bodo služile kot 

Shematsko prikazan model bližnje okolice 
odlagališča.
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osnova za pripravo Poročila o vplivih na 
okolje, ki ga zahteva Zakon o varstvu 
okolja, in pripravo Osnutka varnostnega 
poročila, ki spada pod Zakon o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnostjo. Za osnovo je bila vzeta 
metodologija, ki jo priporoča Mednarodna 
agencija za atomsko energijo in se je v 
preteklosti pokazala kot izredno uporabna 
pri takih objektih. Skladno z metodologijo 
je tim skupaj z ARAO najprej preučil 
vse značilnosti in lastnosti, ki jih ima 
načrtovano slovensko odlagališče, lokacija 
Vrbina, pa tudi, kakšne so zakonodajne 
in druge zahteve, ki jim mora tak objekt 

slediti. Na podlagi tega so bili pripravljeni 
različni scenariji, kaj se lahko zgodi z 
odlagališčem med obratovanjem, po 
zaprtju, pa tudi v primeru različnih bolj 
ali manj možnih nesreč. Za vsak scenarij 
možnih dogodkov, oziroma skupino 
podobnih, so bili nato pripravljeni 
različni modeli, ki to dogajanje opišejo 
in pomagajo oceniti vpliv odlagališča na 
okolje.

Na podlagi idejnega projekta, ki opisuje, 
kakšno bo odlagališče, in na podlagi 
raziskav okolice odlagališča je bil 
pripravljen tako imenovani model bližnje 

okolice odlagališča. Ta proučuje, kaj se 
dogaja v odlagališču, kakšni so fizikalni in 
kemijski procesi, ki se odvijajo v njem, in 
kako to vpliva na radioaktivne odpadke, 
njihov razpad in potencialno širjenje v 
okolico.

Sledi model daljne okolice odlagališča, ki 
ima za osnovo različne terenske raziskave. 
Ta v primeru Vrbine predstavlja skoraj 
celotno Krško-brežiško polje. Pokazalo 
se je, da je to območje eno najbolj 
raziskanih v Sloveniji, saj je na njem 
veliko različnih objektov, za potrebe 
katerih so bile opravljene različne terenske 
raziskave. ARAO je pričel s postavitvijo 
konceptualnega modela daljne 
okolice že v prejšnjih letih. V modelu smo 
poskusili zbrati vse razpoložljive podatke 
in jih med sabo povezati in ustrezno 
interpretirati. Tim za varnostne analize je 
na podlagi tega nato postavil računalniški 
model, ki služi kot osnova za ocenjevanje 
hitrosti gibanja podzemne vode na tem 
območju.

Ta opisuje, kako lahko potencialna 
kontaminacija pride do ljudi in ostalih 
živih bitji. Model opisuje prehranjevalno 
verigo za skupino ljudi, ki živi po tem, ko 
se odlagališče zapre in se pozabi, da je tu 
odlagališče, v bližini le tega. Prehranjuje 
se le s pridelki, ki jih sami pridelajo na 
tem območju, pijejo le vodo iz reke ali 
vodnjaka na tem območju, jedo samo 
ribe iz reke Save, in podobno. V resnici 

model biosfere za primer pašnika. vsak okvirček prikazuje nek kemični ali 
fizikalni proces, vsi pa so med seboj povezani.

                                                                                                     model širše okolice odlagališča
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seveda ni in nikoli ne bo tako, saj se 
ljudje prehranjujemo že iz zgodovine z 
dobrinami tudi od drugod. Vendar pri 
vseh modelih uporabimo tako imenovani 
konservativni pristop. To pomeni, da 
privzamemo neugodne podatke tam, 
kjer jih ne moremo oceniti z zadostno 
verjetnostjo. Tak pristop da sicer »slabše« 
rezultate, pomeni pa, da je ocenjeni vpliv 
zaokrožen navzgor. Vendar kljub temu 
mora biti ta manjši od predpisanega, 
razlika predstavlja dodatno varnost za ta 
objekt.

Vsi tako pridobljeni podatki so bili 
nato vneseni v skupni računalniški 
model Ecoloego, ki omogoča različna 
preračunavanja. Z njim gledamo, kakšen 
je vpliv posameznih podatkov na končni 
rezultat, kar nam pokaže, pri katerih 
parametrih oziroma lastnostih moramo 
biti posebej pozorni tako pri njihovi 
določitvi kot tudi v kasnejših fazah pri 
sami izdelavi npr. zabojnikov, silosa ...
V svetu se čedalje bolj razvija tudi 
določevanje vplivov na ostale živali in 
rastline v ekosistemu. Tim je pripravil tako 
oceno prvič tudi za slovensko odlagališče.
Ko se postavi vse modele in opravi 
izračune, sledi faza interpretacije 
oziroma razumevanja rezultatov. Ta 
je zelo pomembna, saj je ključna. 
Pomembno je, da razumemo, zakaj 
smo dobili take rezultate, kaj vpliva na 
rezultate. Pomembno je, da so rezultati 
jasni in seveda ponovljivi. Sledi še sama 
predstavitev rezultatov.

Za naše odlagališče v Vrbini so rezultati 
varnostnih analiz pokazali:

  potrdili so, da je lokacija primerna za 
izgradnjo odlagališča NSRAO,

  potrdili so, da je izbrani koncept zelo 
primeren za dano lokacijo,

  ter da je glede varnosti odlagališča 
tako med rednim in izrednim 
obratovanjem ter po zaprtju vpliv 
odlagališča na okolje zanemarljiv.

S tem se varnostne analize še niso 
zaključile. Sledi še kar nekaj faz, v katerih 
se bodo dopolnjevale z novimi podatki, 
nadgrajevale in vseskozi pomagale pri 
načrtovanju, izgradnji, obratovanju in 
zaprtju odlagališča NSRAO, ki bo varen za 
okolje in človeka.

Sandi viršek, arao

ObDelaVa 
IONIzacIjsKIh 
jaVljalNIKOV 
pOžara
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) v 
okviru javne službe ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki malih povzročiteljev izvaja prevzem, 
prevoz, obdelavo in pripravo za namen 
skladiščenja in odlaganja ter skladiščenje 
radioaktivnih odpadkov. Spomladi je ARAO 
pričela z obdelavo ionizacijskih javljalnikov 
požara, ki v Centralnem skladišču radioaktivnih 
odpadkov (CSRAO) predstavljajo največji 
skupinski delež uskladiščenih odpadkov, 
in so verjetno najbolj razširjene naprave za 
široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir 
sevanja. Cilj obdelave, ki obsega razstavljanje 
ionizacijskih javljalnikov požara na radioaktivni 
in neradioaktivni del, je zmanjšanje 
prostornine, ki jih ti odpadki zavzemajo v 
CSRAO. 

ARAO trenutno v CSRAO skladišči okoli 
7 m3 »neobdelanih« ionizacijskih javljalnikov 
požara. Ocenjujemo, da bomo po zaključku 
obdelave imeli približno 1 m3 radioaktivnih 
odpadkov, v glavnini radioaktivnih delov 
z radionuklidom Am 241 (manj Ra 226), ki 
jih bomo skladno z merili sprejemljivosti 
uskladiščili v CSRAO. Preostali neradioaktivni 
del, kot so kovine, elektronika in plastične 
mase, bomo po postopkih preverjanja skladno 
z zakonodajo s področja jedrske in sevalne 
varnosti predali podjetju, ki se ukvarja z 
zbiranjem in predelavo koristnih odpadkov. 
ARAO dosedanje rezultate aktivnosti 

obdelave ocenjuje kot zelo razveseljujoče, 
saj dela potekajo tekoče, zahvaljujoč lastnim 
kadrom, ki skrbijo za organizacijo, razvoj in 
izvedbo postopkov skladno z navodili,  dobro 
prakso in priporočili stroke. Prav tako je 
pomembno izpostaviti izjemno sodelovanje 
s strokovnjaki Instituta »Jožef Stefan«, ki 
nudijo organizacijsko in strokovno podporo ter 
zagotavljajo varne pogoje za izvajanje del v 
prostorih »objekta vroče celice« (OVC). 

ARAO izvaja dela obdelave v prostorih OVC 
enkrat tedensko. Dela potekajo skladno s 
pogodbo o souporabi prostorov OVC, ki jo 
je ARAO letos podpisala z upravljavcem, 
Institutom »Jožef Stefan«. Podpisana 
pogodba agenciji ARAO predstavlja veliko 
dodano vrednost, saj omogoča pogoje za 
izvajanje obdelave in priprave uskladiščenih 
radioaktivnih odpadkov kot redne aktivnosti 
kot tudi aktivnosti v okviru obdelave in 
priprave prevzema radioaktivnih odpadkov ob 
industrijskih nesrečah, nesrečah pri prevozu in 
drugih nesrečah. 

Zaposleni ARAO verjamemo, da pri delu ni 
meja, so samo obzorja. ARAO je z izvajanjem 
aktivnosti obdelave ionizacijskih javljalnikov 
požara dosegla enega izmed njih. Vendar 
se za vsakim doseženim pojavi novi, zato so 
tudi pogledi ARAO že zazrti v prihodnost.  
Pripravljamo se na aktivnosti obdelave tekočih 
radioaktivnih odpadkov, katerih začetek 
izvedbe je predviden januarja 2013. Tekoči 
radioaktivni odpadki bodo iz začasnih hramb 
povzročiteljev prepeljani v prostore OVC, kjer 
jih bomo z ustrezno metodo utrdili ter varno 
uskladiščili v CSRAO.
marko kostanjevec in Simona Sučić, arao 

aktivnosti obdelave ionizacijskih javljalnikov požara, ki jih arao izvaja v prostorih 
»objekta vroče celice«.
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NOVI IzDajI 
pOjmOVNIKa 
jeDrsKe tehNIKe 
IN VarstVa preD 
seVaNjI Na pOt

Izšla je 3. izdaja Pojmovnika jedrske tehnike in 
varstva pred sevanji. Knjižica žepnega formata 
je naprodaj po ceni 20 EUR, elektronska 
verzija v obliki pdf datoteke pa je prosto 
dostopna na spletni strani DJS. Sicer pa ima 
ta publikacija kar dolgo zgodovino. Izvira iz 
Angleško-slovenskega slovarčka izrazov iz 
jedrske tehnike, ki ga je leta 1975 pripravil 
Institut »Jožef Stefan« in je do leta 1988 
doživel še tri dopolnjene izdaje. Velik vsebinski 
korak naprej je pomenil Pojmovnik jedrske 
tehnike in varstva pred sevanji (1997), ki je 
poleg angleških in ustreznih slovenskih izrazov 
vseboval tudi opise teh pojmov. Ta pojmovnik 
je bil leta 2005 v razširjeni obliki izdan na 
zgoščenki, nekaj kasneje tudi kot spletna 
aplikacija.

Za urednika nove izdaje sem bil imenovan leta 
2008, a zaradi obilice drugega dela smo se 
skupaj z ostalimi člani uredniškega odbora šele 
jeseni naslednjega leta lotili sistematičnega 
pregledovanja in popravljanja obstoječega 
nabora 2635 gesel. Tu moram posebej 
izpostaviti zavzeto sodelovanje Radka Isteniča, 
Marjana Levsteka, Tomaža Setnikarja in 
Damijana Škrka, ki so vsak teden disciplinirano 
pregledali in popravili po 100 gesel. Ta 
poglobljeni pregled je potekal do poletja 
2010, potem pa – ponovno zaradi obilice 
rednega dela, pa tudi zaradi številnih dilem, 
ki so se pojavljale ob »težkih« geslih – je bilo 
potrebno še leto in pol, da smo v zadovoljivi 
meri rešili še različna odprta vprašanja. V 
dotedanjem naboru so se namreč mnoga 
gesla ponavljala oziroma se razlikovala zgolj 
v niansah; spet drugi pojmi pa so bile stavčne 
zveze, sestavljene iz besed, ki so bile že 
posamično uvrščene v Pojmovnik (in pomen 
stavčne zveze je bil zgolj sinteza sestavnih 
členov). Nekatera gesla pa so bili splošni 
(tehnični) izrazi, ki niso posebej specifični za 
jedrsko stroko; če bi jih obdržali v Pojmovniku, 
bi ga morali dopolniti še s stotinami drugih 
(splošnih) izrazov, na katere prav tako 
naletimo v jedrski tehnologiji (npr. sila, masa, 
vijak, prirobnica, ograja, zdravnik ...).
Poseben problem pa so predstavljali in v 
bistvu še predstavljajo nekateri jezikovno 

ali pomensko neustrezni prevodi, ki pa so 
se že zelo uveljavili in smo bili v dilemi, ali 
jih s Pojmovnikom »uzakoniti« ali vendarle 
vztrajati pri boljših in slovensko lepših izrazih. 
To sem imenoval »dilema šraufencigerja« – ali 
naj se uveljavi slovenski izraz »izvijač« (ki 
mu nekateri nasprotujejo, češ da z njim tudi 
zavijamo in ne zgolj izvijamo in da mora biti 
zato »vijačnik«), ali pa kar nadaljujemo z 
nemško popačenko, katere pomen je splošno 
poznan in »v praksi«, tj. v mehaničnih 
delavnicah, verjetno kar na široko uporabljan. 
Primer je seveda malce karikiran, ampak v 
naši jedrski »praksi« zelo radi uporabimo 
angleške besede, ki jim dodamo zgolj 
slovensko obrazilo, čeprav imamo mnogo 
lepši in pomensko ustreznejši prevod. Tako 
se npr. kar ne moremo otresti izrazov, kot sta 
»kontrolna soba« in »kontrolne palice«. Že 
v prvem slovarčku jedrske tehnike sta bila 
zapisana slovenska prevoda »komandna soba« 
ter »regulacijske palice«. V slovenščini beseda 
»kontrolirati« namreč pomeni »nadzorovati«, 
medtem ko je vloga komandne sobe oziroma 
regulacijskih palic precej širša kot zgolj nadzor 
dogajanja v reaktorju. Podobno je z angleško 
besedo panel, ki se uporablja namesto 
slovenskih »pult« ali »plošča«. Za angleški 
pojem »planned target volume« se uporablja 
skovanka »planirani tarčni volumen«, čeprav je 
»načrtovana ciljna prostornina« mnogo lepši 
izraz.

Drugačna pa je bila dilema pri pojmih 
»core damage frequency« (CDF) in »large 
early release frequency« (LERF). Tu ni 
nobenega dvoma, da se »frequency« prevaja 
kot »frekvenca« ali »pogostost«; problem pa 
je v tem, da z obema pojmoma opisujemo 
verjetnost, da bo prišlo do taljenja sredice 
oziroma velikih izpustov, ne pa (izmerjene) 
pogostosti takih dogodkov. Pogostost/
frekvenca poškodbe sredice za veliko 
večino reaktorjev na svetu je enaka nič (in 
upajmo, da bo tako tudi ostalo ...). Povprečje 
čez prav vse reaktorje pa nam da naslednja 
rezultata: frekvenca poškodb sredice je 
doslej enaka 5/15000 let = 3,3•10-4/leto, 
frekvenca velikih zgodnjih izpustov pa 
4/15000 let = 2,7•10-4/leto. Z verjetnostnimi 
varnostnimi analizami se za vsako elektrarno 
izračuna njen specifični CDF in LERF (katerih 
vrednosti so praviloma nižje kot »izmerjeno« 
svetovno povprečje, ampak to je stvar neke 
druge debate oziroma analize ...), toda 
rezultat verjetnostnih analiz pač ne more 
biti nič drugega kot verjetnost. Zato smo v 
Pojmovniku zapisali »verjetnost poškodbe 

sredice« in »verjetnost velikega zgodnjega 
izpusta«.

Čas bo pokazal, kateri od predlaganih izrazov 
in opisov bo sprejet, kje bodo potrebne nove 
ali drugačne rešitve. Vsekakor lahko samo 
ponovim, kar je Andrej Stritar zapisal že v 

uvodniku k prvi izdaji Pojmovnika: »Kot glavni 
urednik sem se pri marsikaterem izrazu moral 
odločiti med mnenji posameznih članov 
uredniškega odbora in drugih kolegov. Zato 
sem sam odgovoren za take primere. Upam, 
da zaradi mojih odločitev ne bo preveč hude 
krvi in da bomo z nadaljnjimi konstruktivnimi 
razpravami prišli do vedno boljših in vedno 
širše sprejetih izrazov.« Vsekakor se zavedam, 
da je obstoječi Pojmovnik še daleč od 
popolnosti, da še marsikaj manjka, da je tudi 
marsikaj odveč in da se bodo za nekatere 
pojme našli boljši in lepši slovenski izrazi 
oziroma opisi. Zato se seveda priporočam, 
da mi (na naslov igor.jencic@ijs.si) pošljete 
vse pripombe in predloge za izboljšave ter 
dopolnitve, ki jih bomo skušali upoštevati v 
naslednjih izdajah Pojmovnika.

dr. igor jenčič, icjt

Pojmovnik jedrske tehnike in varstva 
pred sevanji. knjižica žepnega formata 
je naprodaj po ceni 20 eur, elektronska 
verzija v obliki pdf datoteke pa je prosto 
dostopna na spletni strani djS. 
www.djs.si/pojmovnik/PojmovnikdjS.pdf
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preprečeNa 
gOspODarsKa 
šKODa 

v SOBOTO, 8. SEpTEmBRa, 
zvEčER jE OdpOvEdal Naš 
KljučNI mERIlNIK dEBElINE Na 
valjčNI pROgI valjavSKEga 
OgROdja za dEBElO 
plOčEvINO. KER mERIlNIK 
vSEBujE RadIOaKTIvNI 
vIR, SO O dOgOdKu BIlI 
10. SEpTEmBRa OBvEščENI: 
upRava RS za jEdRSKO 
vaRNOST (uRSjv), INSTITuT 
»jOžEf STEfaN» (IjS) IN 
agENcIja za RadIOaKTIvNE 
OdpadKE (aRaO). v TOREK, 
11. SEpTEmBRa 2012, SmO 
SKupaj z dRžavNImI ORgaNI 
IzvEdlI aKcIjO dEmONTažE, 
pOpRavIla IN pONOvNE 
vgRadITvE IzvORa SEvaNja. 
dElOvalI SmO KOT ENa 
EKIpa, pREpREčIlI vElIKO 
gOSpOdaRSKO šKOdO IN 

RazBlINIlI STRahOvE O 
NEflEKSIBIlNOSTI dRžavNIh 
INSTITucIj.

Izotopski merilnik debeline se uporablja 
za merjenje vročih jeklenih plošč debelin 
do 110 mm. Deluje na principu presevanja 
žarkov gama, ki zaradi večjih debelin 
morajo biti visokoenergijski. V ta namen 
se uporablja radioaktiven izotop visoke 
aktivnosti: Cs137, 30 Ci v letu 2001. Izotop 
je zaprt v vsebniku iz osiromašenega 
urana. Zaslonka je del vsebnika in je 
cilindrične oblike, skozi katero je izvrtana 
luknja. Da začnemo presevati ploščo in 
meriti debelino, moramo zaslonko zavrteti 
tako, da sevanje pridobi prosto pot skozi 
luknjo zaslonke. Pravimo, da je zaslonka 
odprta in je v tej poziciji samo med 
obratovanjem.

Zaradi okvare merilnika je bil vpoklican 
Miran Bricelj, ki je kmalu ugotovil, da 
gre za okvaro zaslonke. Po opravljenih 
meritvah toka in napetosti na pogonu 
zaslonke je jasno določil, da gre za okvaro 

prenosa, saj se je elektromotor normalno
odzival, zaslonka pa je vedno ostajala v 
zaprti poziciji.

Tovrstne okvare običajno rešuje 
proizvajalec radiometričnih merilnikov iz 
Nemčije. Žal se je napaka dogodila čez 
konec tedna, zato nismo mogli vzpostaviti 
stika z njegovo servisno službo. To smo 
storili takoj v ponedeljek zjutraj, vendar 
smo kmalu ugotovili, da nam v kratkem 
času ne bodo mogli pomagati.

Vsak dan zastoja na ogrodju Bluming 
pomeni okrog 176.000 evrov izgube, zato 
smo morali najti drugo rešitev.

OdlOčIlI SmO SE, da 
pOSKuSImO IzvOR pOpRavITI v 
SlOvENIjI.

Obrnili smo se na IJS – Reaktorski 
center v Podgorici. Tam so nam bili takoj 
pripravljeni pomagati. Ker pa gre tu za 
vir sevanja, mora vsak poseg v napravo 
odobriti URSJV. Acroni nima ustreznih
prostorov niti dovoljenja za izvajanje 
tovrstne sevalne dejavnosti, zato je bilo 
treba poskrbeti za transport do Podgorice.

Ponedeljek smo preživeli le pri telefonskih 
dogovorih, ki so se zavlekli vse do 17. 
ure. Neformalno odobritev z uprave 
URSJV smo dobili, stekel pa je tudi 
dogovor z agencijo ARAO in zaposlenimi 
v Reaktorskem centru IJS. Napetost 
naslednjega dne je bila velika, vendar je 
URSJV kmalu dala zeleno luč za transport 
in malo pred enajsto uro se je v Acroni 
pripeljala ekipa ARAO in IJS. ARAO je 
priskrbela transport, IJS pa je bil v
vlogi radiologa in serviserja.

dElO jE pOTEKalO gladKO, 
BREz zaplETOv IN
upalI SmO Na NajBOljšI 
ScENaRIj TudI
pRI pOpRavIlu IzvORa.

Pridružili smo se ekipi na Reaktorskem 
centru, kjer smo odprli ohišje in potrdili 
sum o okvari prenosa. Okvara je bila 
manjša in hitro sanirana. Pretrgan je bil le 
zobati jermen. Ena od možnih razlag za 
takšno okvaro so bile lahko vibracije, ki
so jih povzročili gradbeni stroji, saj so v 
bližini merilnika rušili masivne temelje 
decembra 2011 in dan pred okvaro. Ob  

okvir merilnika je c-oblike. na koncu zgornje roke je scintilacijski detektor, na 
koncu spodnje pa radioaktivni vir.
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18. uri je agencija ARAO izvor pripeljala 
nazaj, montažo izvora pa je zopet 
nadzoroval IJS v vlogi radiologa.

OB 19. uRI jE Naš mERIlNIK
gamma-Ray SpET BREzhIBNO 
dElOval.

Na začetku prihodnjega leta bo ta merilnik 
nadomestil nov zmogljivejši merilnik, 
stari pa bo namenjen le za pomoč in 
dodatne meritve. Pripravljalna dela za 
novi merilnik se bodo začela že med 
decembrskim remontom.

dOgOdEK jE lahKO pRImER, 
da jE KljuB STROgIm 
pREdpISOm Na pOdROčju 
SEvalNIh dEjavNOSTI mOžNO 
uSpEšNO IN učINKOvITO 
REšEvaTI SlOvENSKO 
gOSpOdaRSTvO.

evel gluhić in marko lebar, acroni

Vir: Interni mesečni časopis skupine sIJ –
slovenska industrija jekla

Dodatni članki na to temo:
[1] http://www.arao.si/
[2] http://www.ursjv.gov.si/
[3] acroni 24

jeDrsKa 
eleKtrarNa 
OlKIlUOtO

Med 24. in 26. septembrom je skupina 14 
sodelavcev Odseka za reaktorsko tehniko 
Inštituta Jožef Stefan ter Katedre za jedrsko 
tehniko, Fakultete za matematiko in fiziko 
obiskala Finsko in od blizu spoznala njihov 
jedrski program ter ravnanje z jedrskimi 
odpadki. Finska ima trenutno dve jedrski 
elektrarni, ki proizvedeta približno 30 % 
vse električne energije v državi. Jedrska 
elektrarna Loviisa se nahaja na obali vzhodno 
od Helsinkov, kjer obratujeta dva VVER-440 
tlačnovodna reaktorja ruske izdelave in 

jedrska elektrarna Olkiluoto, ki se nahaja na 
istoimenskim otoku ob zahodni obali. Na 
Olkiluotu že več kot trideset let obratujeta 
dva vrelna reaktorja švedske izdelave (ABB) 
moči 880 MW, hkrati pa se približuje koncu 
tudi gradnja tretjega reaktorja. Slednji je 
tlačnovodni reaktor EPR moči 1600 MW, ki 
ga Areva gradi že od leta 2005 in bi moral po 
prvotnih načrtih obratovati leta 2009, vendar 
bo najverjetneje začel obratovati šele leta 
2015. Zamuda v gradnji je predvsem posledica 
dejstva, da gre za gradnjo prvega EPR na 
svetu, hkrati pa je to tudi prvi novi reaktor 
v EU po 15 letih. Poleg tega reaktorja so 
trenutno v svetu gradijo še trije EPR reaktorji 
(eden v Franciji in dva na Kitajskem). Operater 
elektrarne TVO ima približno 850 zaposlenih, 
od katerih jih nekaj več kot 500 upravlja 

ohišje z vsebnikom znotraj spodnje roke c-okvirja janez Sterle in Peter markelj med demontažo. na sebi sta imela
osebne dozimetre in merilnike trenutne izpostavljenosti. ijS je
med demontažo in montažo vedno meril nivo sevanja v okolici, 
še posebno pa nad zaslonko. Povečane radioaktivnosti od 
naravnega ozadja ni bilo zaznati, prisotni pa so prejeli praktično 
ničto dozo.

                                         odprto ohišje, okvara in zaslonka
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oba delujoča reaktorja, dobrih 300 ljudi pa 
skupaj z ostalimi 3200 delavci delajo na 
reaktorju v gradnji. Leta 2010 sta Finska vlada 
in parlament izdala dovoljenje za izgradnjo 
četrtega reaktorja v isti elektrarni, poleg tega 
pa še za gradnjo dveh jedrskih reaktorjev na 
novi lokaciji 400 km severneje ob Baltskem 
morju. Trenutno je namreč Finska uvoznica 
električne energije (večinoma iz Rusije), saj 
je leta 2011 delež uvožene električne energije 
pokril dobrih 16 % njihove porabe. Poleg 
tega bi radi do leta 2050 zmanjšali izpuste 
toplogrednih plinov za 80 % količine iz leta 
2007. Tudi javna podpora jedrski energiji je v 
Finski med najvišjimi v Evropi in znaša okrog 
60 %.

V bližini elektrarne na otoku Olkiluoto 
se nahaja odlagališče za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke, ki ga je že leta 1992 
zgradil operater tamkajšnjih elektrarn (TVO)
in ga danes tudi upravlja. Pod Zemeljskim 
površjem na globini od 60 do 100 metrov se 
nahajata dva silosa, izkopana v metamorfno 
kamnino (gnajs). Silosa imata dovolj prostora 
za vse nizke in srednje radioaktivne odpadke iz 
delujočih dveh reaktorjev ter njuno razgradnjo 
ob koncu obratovanja. Celotni stroški izgradnje 
so znašali takratnih 85 milijonov finskih mark 
oziroma današnjih 15 milijonov EUR. 

Operaterja obeh Finskih jedrskih elektrarn 
(TVO in Fortum) sta leta 1995 ustanovila 
podjetje Posiva, ki je zadolženo za raziskave, 
izgradnjo, upravljanje in zaprtje odlagališča 
iztrošenega jedrskega goriva. Finska je 
namreč med tistimi državami, ki obravnavajo 

izrabljeno jedrsko gorivo kot nevaren 
odpadek, ki ga je najvarneje zakopati. Po 
opravljenih vrtanjih na različnih lokacijah 
so leta 2001 sprejeli odločitev, da bo 
odlagališče iztrošenega jedrskega goriva na 
otoku Olkiluoto. Leta 2004 je Posiva začela z 
izkopavanjem odlagališča Onkalo, katerega 
končna globina je 420 metrov pod površjem. 
Iztrošeni gorivni svežnji morajo biti hlajeni vsaj 
20 let prej, preden jih vstavijo v litoželezne 
vložnike, in nato še v 5 cm debele bakrene 
vsebnike. Ti so potem vstavljeni v navpične 
rove, izvrtane v živo skalo, vmesni prostor med 
skalo in vsebniki pa je zapolnjen z bentonitno 
glino, ki nabrekne v stiku z vodo. Rovi bodo 
zapolnjeni z glino, ki preprečuje premikanje 
vsebnikov in vdor vode. Celotno ceno 
odlagališča ocenjujejo na 3 milijarde EUR, pri 
čemer je investicija ocenjena na 650 milijonov 
EUR, stroški obratovanja do leta 2118 na 
2,1 milijarde EUR in zaprtje odlagališča na 250 
milijonov EUR.

Zadnji dan je bil namenjen obisku največjega 
finskega raziskovalnega centra VTT, ki 
zaposluje 2800 ljudi, letni dohodek pa 
znaša 278 milijonov EUR. Ogledali smo si 
laboratorij za testiranje materialov, ki se 
nahaja v bunkerju 48 metrov pod površjem 
Zemlje. Na bližnji Univerzi Aalto smo 
obiskali še nizkotemperaturni laboratorij, 
ki slovi po rekordno nizki temperaturi 100 
piko Kelvinov, ki so jo leta 2000 dosegli na 
»makroskopskem« kosu materiala. 

Gospodarska kriza je prizadela tudi Finsko, 
kjer je brezposelnost narasla na 8,5 %, vendar 

ohranja visoko bonitetno oceno AAA. Kljub 
svoji majhnosti (5,4 milijona prebivalcev) 
Finska uspešno deluje in sodeluje na jedrskem 
področju ter namenja vsako leto za jedrske 
raziskave več kot za 100 človek let dela.

blaž mikuž, ijS

pODpOra 
slOVeNsKI 
NeODVIsNI jeDrsKI 
strOKI?

Uspešno slovensko sodelovanje v 
raziskovalnem programu CAMP (Code 
Application and Maintenance program) 
že dobrega četrt stoletja dojemam kot 
enega najpomembnejših stebrov slovenske 
neodvisne jedrske stroke. Omogoča nam 
vzdrževanje odličnega kadrovskega jedra v 
Odseku za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef 
Stefan«, dostop do kompleksnih računalniških 
programov za simulacije nezgod v jedrskih 
elektrarnah (npr. RELAP, TRACE, PARCS) ter 
redno izmenjavo izkušenj tako z razvijalci kot 
tudi uporabniki programov iz celega sveta. 
Sodelovanje je doseglo enega od svojih vrhov 
na spomladanskem srečanju programa CAMP 
v Ljubljani, o katerem posebej poročamo v tej 
številki Jedrca.

Začetki sodelovanja segajo v leto 1986. Takrat 
se je prof. Borut Mavko s predstavniki US 
NRC dogovoril za sodelovanje Instituta »Jožef 
Stefan« v programu ICAP (International Code 
Assessment and Application Program). V letu 
1987 smo se formalno pridružili kolegom 
iz Švice, Tajvana, Španije, Velike Britanije, 
Nemčije, Finske, Koreje, Japonske, Francije, 
Italije, Nizozemske, Belgije in ZDA. Program 
ICAP se je v letu 1992 preimenoval v CAMP. 
Že dve leti kasneje smo srečanje prvič gostili 
tudi v Sloveniji.

Sodelovanje v programu CAMP seveda zahteva 
tudi finančno podporo. Letna članarina znaša 
15.000 US$. Vsako leto je potrebno pripraviti 
tudi strokovni prispevek »v naravi«. Kvalitetni 
strokovni prispevki zahtevajo velike vložke 
dela, ki neredko dosežejo in presežejo človek-
leto za prispevek. Financiranje prispevka 
»v naravi« v mednarodnem strokovnem 
sodelovanju praviloma pomeni, da so bile vse 
s prispevkom povezane finančne transakcije 
zaključene znotraj posamezne države. 

Skupina sodelavcev odseka za reaktorsko tehniko inštituta »jožef Stefan« ter katedre za 
jedrsko tehniko, Fakultete za matematiko in fiziko. v ozadju jedrska elektrarna olkiluoto na 
Finskem.
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Opravljeno delo nato država vloži v skupni 
program in na ta način dobi pravico tudi do 
uporabe prispevkov drugih sodelujočih držav.

Raziskovalni program CAMP koordinira in 
usmerja Nuclear Regulatory Commission (US 
NRC), ki ima v ZDA podobno vlogo, kot pri 
nas URSJV. Program CAMP je zato usmerjen 
predvsem v neodvisno preverjanje varnosti 
in ne v neposredno podporo projektom 
industrije. V skladu s tem smo slovensko 
sodelovanje v programu CAMP v zadnjih letih 
zagotavljali z javno-privatnim partnerstvom, v 
katerega sta URSJV in NEK prispevala vsak po 
polovico sredstev, IJS pa je pripravil strokovni 
prispevek v naravi. URSJV in NEK sta tako 
skupaj podpirala vzdrževanje neodvisnega 
strokovnega jedra v Odseku za reaktorsko 
tehniko in dostopa do za neodvisne analize 
potrebne programske opreme. 

Žal pa moram z bralci deliti svojo resno 
zaskrbljenost glede prihodnosti slovenskega 
sodelovanja v raziskovalnem programu 
CAMP.  Vodstvo NEK je sicer svojo podporo 
prihodnjemu sodelovanju najavilo jasno in 
nedvoumno. Vodstvo URSJV pa žal nakazuje 
odločitev, da sodelovanja v CAMP v prihodnje 
ne bo več finančno podpiralo. 

Na podoben način smo pred nekaj leti že 
ukinili sodelovanje v sestrskih raziskovalnih 
programih US NRC: COOPRA in CSARP. Oba 
brez slovenske udeležbe še vedno delujeta 
in sta usmerjena v verjetnostne varnostne 
analize (COOPRA) in simulacije težkih nesreč 
(CSARP). Naj poudarim, da slovenskega 
sodelovanja v teh programih ni koordiniral 
Institut »Jožef Stefan«. Neposredna posledica 
ukinitve sodelovanja v obeh programih je bila 
tudi ukinitev strokovnih jeder in dostopa do 
programske opreme. Tudi zato v Sloveniji ne 
premoremo več od NEK neodvisne strokovne 
skupine in programske opreme za analiziranje 
resnih nezgod s talitvijo sredice. Imamo 
pa mednarodno priznane raziskovalce na 
področju interakcije staljene sredice z vodo 
in obnašanja vodika v zadrževalnem hramu, 
ki sodelujejo pri mednarodnih raziskovalnih 
programih OECD/NEA in EURATOM. So-
financirata jih Agencija za raziskovalno 
dejavnost RS in Evropska komisija.
Neodvisnost stroke v skladu z definicijo 
združenja ETSON (European Technical Support 
Organisation Network) zagotavljajo predvsem 
dolgoročno stabilni raziskovalni programi in 
finančna neodvisnost od imetnikov licence 
za obratovanje jedrskih elektrarn. Ni razloga, 

da ta definicija ne bi veljala tudi v Sloveniji. 
V teoriji velja, v praksi pa se žal ne morem 
povsem izogniti retoričnemu vprašanju: 
Ali lahko opuščanje uspešnih raziskovalnih 
programov razumemo kot spodbujanje razvoja 
slovenske stroke, kar je ena izmed zapisanih 
temeljnih vrednot URSJV?

Prof. dr. leon cizelj, ijS

srečaNje camp V 
ljUbljaNI
 
Od 30. maja do 1. junija 2012 je v organizaciji 
Odseka za reaktorsko tehniko (R4) Instituta 
»Jožef Stefan« (IJS) v Hotelu City v 
Ljubljani potekalo spomladansko srečanje 
raziskovalnega programa CAMP.

CAMP (Code Applications and Maintenance 
Program) je največji raziskovalni program, ki 
poteka pod okriljem ameriške zvezne upravne 
jedrske komisije U.S. NRC (Nuclear Regulatory 
Commission). Poleg ZDA v njem sodeluje še 
približno 30 držav. V letu 2011 se je programu 
CAMP pridružil tudi EURATOM.

V okviru raziskovalnega programa CAMP 
potekata razvoj in izmenjava izkušenj z 
velikimi sistemskimi računalniškimi programi 
za varnostne analize jedrskih elektrarn 
RELAP5 in TRACE ter ostalimi programi in 
orodji kot npr. PARCS in SNAP. Raziskovalni 
program CAMP se je začel leta 1992. Slovenija 
je članica CAMP že od vsega začetka in je 
organizirala četrto srečanje po vrsti leta 1994 v 

Ljubljani. Takrat je bilo to tretje tako srečanje, 
organizirano izven ZDA.

Srečanja v Ljubljani se je udeležilo okrog 70 
udeležencev iz 20 držav (Severne in Južne 
Amerike, Azije in Evrope). Visoka udeležba 
(praviloma se srečanj udeleži okrog 50 
udeležencev) kaže na veliko zanimanje 
za tovrstne računalniške programe in za 
slovenske prispevke v skupno zakladnico 
znanja. Skupno je bilo predstavljenih 34 
prispevkov, kar je največ doslej na CAMP 
srečanjih. Srečanje so odprli prof. dr. Leon 
Cizelj iz IJS R4, dr. Janez Slak iz Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
in dr. Andreja Peršič iz Uprave Republike 
Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), v imenu 
gostiteljev pa je goste pozdravil dr. Andrej 
Prošek iz IJS R4. Sledila je sekcija o statusu 
in razvoju računalniških programov RELAP5, 
TRACE, PARCS in SNAP. Pregledno predavanje 
je imel dr. Chris Hoxie iz U.S. NRC. V sekciji o 
poročilih držav članic raziskovalnega programa 
CAMP je bilo 9 poročil. Najbolj številčna je bila 
tehnična sekcija o računalniških programih, v 
kateri je bilo predstavljeno 22 prispevkov, med 
njimi dva iz Slovenije (Ovidiu-Adrian Berar in 
Andrej Prošek iz IJS R4 sta vsak predstavila en 
prispevek). 

Med neformalnim druženjem sta udeležence 
srečanja pozdravila tudi predstavnik NEK g. 
Ivan Špiler in predstavnik GEN energije dr. Luka 
Štrubelj. Srečanje se je zaključilo v petek z 
nekaj tehničnimi predstavitvami in sestankom 
tehnično-programskega odbora CAMP.
Za udeležbo se lepo zahvaljujemo 

Srečanja v ljubljani se je udeležilo okrog 70 udeležencev iz 20 držav (Severne in južne 
amerike, azije in evrope). 
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predstavnikom NEK, URSJV, GEN energije in 
IJS, katerih nas je bilo skupno deset, Nuklearni 
elektrarni Krško in GEN energiji pa še posebej 
za prijazno podporo družabnemu delu 
srečanja.  
 
dr. andrej Prošek, ijS 

magIstrsKI 
prOgram jeDrsKa 
tehNIKa Na 
faKUltetI za 
matematIKO IN 
fIzIKO
Na Oddelku za fiziko, Fakultete za matematiko 
in fiziko, Univerze v Ljubljani je v letošnjem 
šolskem letu zaživel drugostopenjski 
magistrski program Jedrska tehnika. Program 
je bil prvič razpisan že pred dvemi leti, a je 
bilo število vpisanih študentov v preteklih 
letih premajhno, zato so vpisani študentje 
nadaljevali študij na drugih programih 
Oddelka za fiziko. V letošnjem letu se je v prvi 
letnik magistrskega programa redno vpisalo 
6 študentov in fakulteta se je kljub težavnemu 
finančnemu položaju odločila za razpis študija 
v okrnjeni obliki. Od skupno 16 specifičnih 
predmetov programa Jedrska tehnika, se 
bodo v naslednjih dveh letih izmenično 
zvrstila predavanja in vaje pri 8 predmetih. 
Študentje, ki bodo izbrali vseh 8 predmetov, 
bodo s tem opravili dobro polovico zahtevanih 
izpitov. Dodatne obveznosti bodo študentje 
lahko poiskali med predmeti, ki so skupni 
programu Fizika in programu Jedrska tehnika, 
nekaj izpitov pa bodo lahko opravili na drugih 
sorodnih programih. 

Za zagon študija v polnem obsegu, bi se 
moralo v program vsako leto vpisati okoli 
15 študentov. Izvedba programa, ki bi 
študentom omogočala večjo mobilnost in do 
nekaj mesecev gostovanja na drugi evropskih 
univerzah, pa bi bila mogoča samo ob podpori 
končnih uporabnikov. 

Več podatkov o programu študija, 
predmetniku in urniku je mogoče najti na 
spletnih straneh Fakultete za matematiko in 
fiziko.

Prof. dr. iztok tiselj, Fakulteta za matematiko 
in fiziko, univerza v ljubljani

faKUlteta za 
eNergetIKO 
UNIVerze V 
marIbOrU 
ObeležIla 
petletNIcO 
fOrmalNe 
UstaNOVItVe 

S slovesnostjo, ki je v petek, 22. 6. 2012, 
potekala v malem atriju Mestnega muzeja 
Krško, je Fakulteta za energetiko Univerze 
v Mariboru obeležila pet let od sprejetega 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju Univerze 
v Mariboru, ki ga je Državni 
zbor Republike Slovenije 
sprejel na svoji seji dne 22. 
6. 2007, in z uveljavitvijo 
katerega je bila formalno 
ustanovljena nova članica 
Univerze v Mariboru, 
Fakulteta za energetiko.
V okviru slovesnosti sta 
navzoče nagovorila dekan 
Fakultete za energetiko 
Univerze v Mariboru, prof. 
dr. Andrej Predin, in župan 
občine Krško, mag. Miran 
Stanko, ki sta ob tem 

ocenila prve prehojene korake mlade fakultete 
ter predstavila pomembnejše cilje, ki so bili 
doseženi v času od ustanovitve, ter hkrati 
predstavila tudi kratkoročne načrte za razvoj 
fakultete v bodočnosti.

Dekan Fakultete za energetiko je 
najuspešnejšim študentom na visokošolskem 
strokovnem, univerzitetnem in magistrskem 
študijskem programu Energetika podelil 
posebna priznanja, obenem pa se je za pomoč 
pri opremljanju laboratorijev ter zagotavljanju 
sredstev za izvajanje študijske dejavnosti 
Fakultete za energetiko zahvalil podjetjem 
Weishaupt, d.o.o., Beckhoff Avtomatizacija, 
d.o.o., IB-PROCADD, d.o.o., Termoelektrarna 
Šoštanj, d.o.o., GEN energija, d.o.o., ter 
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Fakulteta za energetiko univerze v mariboru 

dekan Fakultete za energetiko se je za pomoč pri opremljanju laboratorijev ter 
zagotavljanju sredstev za izvajanje študijske dejavnosti Fakultete za energetiko med 
drugimi zahvalil tudi nuklearni elektrarni krško d.o.o. zahvalo je prevzel Stane rožman.

 govor dekana prof. dr. andreja Predina
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meDNarODNI 
KONgres mreže 
mlaDe geNeracIje 
IyNc 2012 – 
charlOtte NUDI 
DOstI!

Mednarodni kongres mreže mlade 
generacije društev jedrskih strokovnjakov 
(International Youth Nuclear Congress - IYNC) 
in Severnoameriška mreža mlade generacije 
(North American Young Generation in 
Nuclear - NAYGN) sta soorganizirali sedmi 
Mednarodni kongres mreže mlade generacije  
IYNC 2012. Kongres se je odvijal v mestu 
Charlotte v Severni Karolini v ZDA med 5. in 
11. avgustom 2012, udeležilo se ga je več kot 
600 udeležencev z vsega sveta.

Program IYNC je sestavljalo več raznovrstnih 
plenarnih sekcij, delavnic in 11 strokovnih 
sekcij namenjenih mladim strokovnjakom in 
študentom iz vseh področij jedrske znanosti 
in tehnologije. Nenazadnje ima IYNC tradicijo, 
da lahko sodelujočim ponudi niz enkratnih 
tehničnih ekskurzij (EPRI, pridelovanje goriva 
v Westinghouseu, jedrska elektrarna Duke 
Energy, proizvodnja turbin v Siemensu, 

radiološki medicinski center Palmetto, 
Univerza v Južni Karolini, enota 2 jedrske 
elektrarne V.C. Summer in gradbišče nove 
jedrske elektrarne).

Zahvaljujoč skupni organizaciji z NAYGN 
je letošnji kongres ponujal 11 strokovno 
pripravljenih delavnic in poseben dogodek 
o javnih informacijah. Poleg tega je IYNC 
pripravil 18 manjših interaktivnih delavnic z 
različnih področij.

Sekcije o strokovnem razvoju so bile 
organizirane tako, da so vsem udeležencem 
ponudile možnost razširiti razumevanje 
tematike konference IYNC 2012 – strateško 
načrtovanje. Na sejah so sodelovali 
strokovnjaki, ki so diskutirali o tem, kako se 
strateško načrtovanje uporablja na različnih 
področjih jedrske znanosti in tehnologije.

Za novega predsednika IYNC je bil na sestanku 
upravnega odbora za obdobje 2012/2014 
izvoljen Nicolas Anciaux iz Belgije. Naslednji 
kongres bo gostila španska YGN in se bo 
odvijal v Burgosu leta 2014.

dr. igor vuković, 
Predsednik mednarodnega korporacijskega 
sponzorstva za iYnc 2012,
inetec – inštitut za jedrsko tehnologijo, 
hrvaška

KONfereNca 
wIN glObal – 
pOVezOVaNje IN 
IzObražeVaNje
Konec maja 2012 se je na konferenci WiN 
Global v Kalmarju na Švedskem zbralo okrog 
200 žensk iz 40 držav in vseh celin sveta. WiN 
Global – svetovna neprofitna organizacija 
žensk z jedrskega področja – je dogodek 
organizirala z namenom izobraževanja in 
povezovanja članic in članov.

Vodilna tema konference je bila jedrska 
varnost v celotnem ciklusu, od načrtovanja do 
odložitve radioaktivnih odpadkov. Zanimiva 
so bila poročila o stanju v državah, ki so med 
drugim pokazala, kako različno so se države 
odzvale na nesrečo v Fukušimi. Nekatere, kot 
npr. Nemčija, Švica in Italija, so se povsem 
odrekle jedrski energiji, v drugih načrtujejo 
in gradijo nove objekte. Konference se je 
udeležila tudi Irena Daris (ARAO), ki je v 
svojem poročilu predstavila stanje na jedrskem 
področju v državi ter delovanje WiN Slovenija 
v letih 2011/2012. Udeležbo sta omogočila 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije in 
ARAO.

Ob tej priložnosti je bila za novo predsednico 
svetovnega združenja izvoljena dr. Se-Moon 
Park iz Južne Koreje. Naslednja konferenca 
WiN Global bo leta 2013 v Južnoafriški 
republiki.

irena dariš, arao 

»jeDrsKI KOtIčeK« 
Na slOVeNsKem 
festIValU 
zNaNOstI

V organizaciji Slovenske znanstvene fundacije 
je od 9. do 11. oktobra 2012 v Cankarjevem 
domu potekal že 18. Slovenski festival 
znanosti z mednarodno udeležbo.

Jedrsko področje so podobno kot lani celovito 
predstavili NEK, Gen energija, Izobraževalni 
center za jedrsko tehnologijo (ICJT) in ARAO, 
ki so za odlično integrirano predstavitev 
tematike o radioaktivnosti, jedrski energiji ter 
ozaveščanju javnosti na tem področju prejeli 
posebno priznanje Zvezda 18. slovenskega 

Skupinska fotografija udeležencev mednarodnega kongresa mreže mlade generacije 
društev jedrskih strokovnjakov (international Youth nuclear congress - iYnc) 
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festivala znanosti. ARAO je sodelovala s 
predavanjem dr. Nadje Železnik »Ravnanje 
z radioaktivnimi odpadki« in predavanjem 
dr. Metke Kralj »Vplivi ionizirajočega sevanja 
na človeka«, poleg tega pa so strokovnjaki 
agencije vse dni prikazovali eksperimente 
o radioaktivnosti in k izvajanju poskusov 
spodbujali obiskovalce. Letos jih je bilo okrog 
2000, predvsem so bili to osnovnošolci in 
dijaki.

Obiskovalci so izvedeli, da je svet okrog nas 
radioaktiven, vendar nizke doze sevanja 
človeka in živih bitij ne ogrožajo. Človek je 
izpostavljen na primer sevanju iz vesolja 

ter radonu, ki izhaja iz zemeljske skorje in 
se zadržuje v kletnih prostorih in pozemnih 
jamah. Radioaktivni so lahko kamni in 
kosi rude, ki jih najdemo v naravi, nekoliko 
radioaktivni so mnogi predmeti iz vsakdanjega 
življenja, npr. keramični izdelki, pa tudi voda, 
hrana in živa bitja sama.

Obiskovalci so se lahko sami z 
eksperimentiranjem in merjenjem prepričali, 
da radioaktivni viri oddajajo ionizirajoče 
sevanje, ki ga človek s svojimi čutili ne 
zaznava, mogoče pa ga je izmeriti z merilnimi 
instrumenti. Spoznali so tudi, da se je pred 
ionizirajočim sevanjem mogoče zaščititi in 

ga glede na njegove lastnosti delimo na več 
vrst. Zaščitimo se že tako, da se umaknemo 
od virov sevanja, saj jakost sevanja pojema 
z oddaljenostjo, poleg tega pa ionizirajoče 
sevanje zadržijo tudi razni ščiti. Sevanje alfa, 
ki je najmanj prodorno, zadrži že list papirja. 
Sevanje beta zadrži nekaj milimetrov debela 
plošča iz gostega materiala, bodisi iz plastike, 
kovine ali betona, sevanje gama, ki je najbolj 
prodorno, pa zadrži debelejša svinčena plošča 
ali približno meter debel betonski zid.

Slovenski festival znanosti je osrednja 
nacionalna prireditev predstavljanja in 
komuniciranja znanosti. Namenjen je 
osvajanju novih znanstvenih spoznanj, 
vpogledu v proces znanstvenega raziskovanja, 
srečevanju z raziskovalci in povezovanju z 
njimi. Festivalski dogodki potekajo v obliki 
delavnic, razgovorov, predavanj, sejma 
eksperimentov, razstav ter obiskov institucij 
znanja ter muzejev.

irena dariš in leon kegel, arao

araO OD pOletja 
z NOVIm 
UpraVNIm 
ODbOrOm IN V.D. 
DIreKtOrja 

Upravni odbor Agencije za radioaktivne 
odpadke (ARAO) ima v skladu s statutom 
agencije pet članov, od katerih tri člane 
imenuje ustanovitelj, enega Nuklearna 
elektrarna Krško (NEK), enega pa izvolijo 
delavci agencije. Vlada RS kot ustanoviteljica 
ARAO je po razrešitvi prejšnjih članov v 
upravni odbor 26. julija 2012 imenovala 
Julijana Fortunata, dr. Andreja Stritarja in 
Emanuela Čerčka. NEK je v upravni odbor 
imenoval mag. Božidarja Krajnca, zaposleni 
v agenciji pa so za svojo predstavnico izvolili 
Janjo Špiler.

Vlada RS je 2. avgusta 2012 sprejela sklep, 
s katerim soglaša z imenovanjem Vladislava 
Krošlja za vršilca dolžnosti direktorja od 
1. avgusta. Krošelj bo v.d. do imenovanja 
novega direktorja oziroma za obdobje največ 
šestih mesecev.

irena dariš, arao

eksperiment je najboljši način učenja.

zanimanje za vpliv ionizirajočega sevanja na človeka je bilo precejšnje.
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zaKljUčeN 
remONt 
NUKlearNe 
eleKtrarNe 
KršKO

14. aprila 2012 se je z zaključkom 25. 
obratovalnega cikla pričel redni remont 
Nuklearne elektrarne Krško (NEK).  
Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je 
opravljala upravni nadzor nad izvajanjem 
remontnih dejavnosti kakor tudi nad 
zagotavljanjem jedrske varnosti med 
zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred 
remontom pregledala in odobrila izvedbo 
določenih dejavnosti med remontom. 
Strokovno pomoč pri nadzoru so nudili 
strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih 
organizacij. 

27. maja 2012 ob 9.35 je bila NEK ponovno 
vključena v elektroenergetsko omrežje.

Med letošnjim remontom so bila izvedena 
vsa načrtovana dela v zvezi s preverjanjem 
stanja opreme, menjava jedrskega goriva in 
uvedba sprememb, ki zagotavljajo visok nivo 
jedrske varnosti. Med najpomembnejšimi 
spremembami so bile zamenjava rotorja 
glavnega električnega generatorja, zamenjava 
glave reaktorske posode, izboljšava 
varnostnega napajanja s priključitvijo novega 
dizelskega generatorja in rekonstrukcija 
400-kilovoltnega stikališča NEK. Nepredvidena 
dela na zamenjavi glave reaktorske posode 
in dodatna testiranja so remont podaljšala za 
nekaj dni.

URSJV je spremljala izvajanje remontnih 
del s posebnim poudarkom na delih, ki so 
pomembna za zagotavljanje visokega nivoja 
jedrske varnosti. Strokovne podlage za oceno 
nekaterih remontnih aktivnosti so pripravile 
pooblaščene organizacije, ki niso imele 
pripomb na kvaliteto izvedenih del.

URSJV ocenjuje, da je elektrarna sposobna 
varno obratovati do naslednjega remonta.

več na www.ursjv.gov.si

stresNI testI 
jeDrsKIh 
eleKtrarN

26. aprila 2012 je posvetovalna skupina 
evropskih upravnih organov ENSREG potrdila 
zaključno poročilo o mednarodnem pregledu 
vseh nacionalnih poročil o t.i. stresnih testih 
jedrskih elektrarn po lanski nesreči v Fukušimi 
na Japonskem. Skupno poročilo je objavljeno 
na spletni strani ENSREG-a, tam pa so tudi 
poročila o pregledih 17 nacionalnih poročil. 
Poročilo ugotavlja, da so vse države naredile 
veliko za izboljšanje jedrske varnosti svojih 
jedrskih elektrarn. ENSREG je prepoznal 
štiri področja, v kateri bodo države usmerile 
prizadevanja v prihodnosti:

1. priprava skupnih meril za izboljšanje in 
poenotenje ukrepov v primeru izredno 
resnih nesreč, kakršna je bila v Fukušimi, 

2. dosledno izvedbo obdobnih varnostnih 
pregledov jedrskih elektrarn vsakih deset 
let, med katerimi mora biti poudarek tudi 
na izrednih naravnih nesrečah (to prakso v 
Sloveniji že izvajamo), 

3. dodatni ukrepi za zagotovitev ohranjanja 
celovitosti zadrževalnih hramov okoli 
reaktorjev (za NEK je tovrsten ukrep 
že predviden v programu izboljšav v 
naslednjih letih), in 

4. zagotovitev pripravljenosti na ukrepanje 
tudi med najmanj verjetnimi zunanjimi 
dogodki (v Sloveniji tovrstne postopke že 
imamo, bodo pa še izboljšani). 

V državah EU smo takoj po katastrofalnem 
potresu marca 2011 na Japonskem in 
po jedrski nesreči v Fukušimi pričeli s 
sistematičnim pregledom odpornosti jedrskih 
elektrarn na zunanje dogodke. Procesa se 
je prijelo angleško ime Stress Tests. V vseh 
jedrskih državah EU ter v Švici in Ukrajini so 
upravljavci objektov pregledali obstoječe 
rešitve in pripravili izboljšave. Na podlagi 
njihovega dela so jedrski upravni organi 
do 31. decembra 2011 pripravili in objavili 
nacionalna poročila. Slovensko poročilo smo 
objavili 23. decembra 2011. 

ENSREG je medtem organiziral skupino 
80 strokovnjakov, med katerimi sta bila tudi 
dva sodelavca URSJV, ki so od januarja do 
aprila podrobno pregledali vsa nacionalna 
poročila, poslušali predstavitve nacionalnih 
upravnih organov ter opravili obiske v 

vseh sodelujočih državah in njihovih 
elektrarnah. Rezultat teh pregledov so bila 
nacionalna poročila o pregledih stresnih 
testov, med katerimi je tudi poročilo o 
pregledu slovenskih stresnih testov. Skupne 
ugotovitve, izhajajoče iz nacionalnih poročil, 
so strnjene v skupnem Peer review report; 
Stress tests performed on European nuclear 
power plants. 

Poročilo o pregledu slovenskih stresnih testov 
ugotavlja, da smo se v naši državi ustrezno 
odzvali, že izvedli precej izboljšav in tudi 
pripravili načrt izboljšav v prihodnosti. V 
poročilu je tudi nekaj nasvetov, med katerimi 
velja omeniti priporočilo, da naj pri vseh 
bodočih izboljšavah kot projektno osnovo za 
novo opremo upoštevamo dvakrat močnejši 
potres kot do sedaj.

Direktor URSJV dr. Andrej Stritar je kot 
predsedujoči ENSREG-a 14. 6. 2012 
v Strasbourgu poslancem Evropskega 
parlamenta predstavil izvedbo in rezultate 
evropskih stresnih testov jedrskih elektrarn. V 
svoji predstavitvi je opisal nastanek, izvedbo, 
mednarodni pregled in rezultate te obsežne 
kampanje, ki je trajala od marca 2011, ko se 
je zgodila jedrska nesreča v Fukušimi, pa do 
aprila 2012. Poslanci so po predavanju dr. 
Stritarju zastavili vrsto vprašanj, med drugim 
o stanju pripravljenosti na zunanje dogodke 
pred Fukušimo, o vključenosti javnosti v 
preglede rezultatov, o pripravljenosti na padce 
letal ter o stroških izvedbe stresnih testov in 
stroških bodočih izboljšav.

3. julija 2012 je v Bruslju Skupina evropskih 
upravnih organov za jedrsko varnost ENSREG 
obravnavala predlog akcijskega načrta, ki 
predvideva, da bodo upravni organi v vseh 
evropskih jedrskih državah pripravili svoje 
konkretne akcijske načrte, izhajajoče iz 
priporočil po stresnih testih. Na seji ENSREG-a 
je svoje skoraj petletno predsedovanje tej 
skupini zaključil direktor URSJV dr. Andrej 
Stritar. Zamenjal ga je direktor sorodnega 
finskega upravnega organa Tero  
Varjoranta.

več na www.ursjv.gov.si
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NeK NajbOlje 
prIpraVljeNa Na 
IzreDNe DOgODKe 

Evropska komisija je 4. 10. 2012 objavila 
poročilo o zaključku izrednih pregledov 
evropskih jedrskih elektrarn, ti. stresnih testov. 
Komisija je poročilo pripravila na podlagi 
zaključkov pregledov elektrarn, ki jih je že 
aprila letos pripravila skupina evropskih 
upravnih organov za jedrsko varnost ENSREG. 
ENSREG je ugotovil, da vse jedrske elektrarne 
izpolnjujejo veljavne varnostne standarde, da 
pa bi se dalo pri marsikateri še kaj izboljšati 
v luči naukov po nesreči v Fukušimi na 
Japonskem marca 2011. Komisija je v svojem 
poročilu dala poudarek prav tem možnim 
varnostnim izboljšavam, kar je po Evropi 
sprožilo precej medijskega zanimanja še pred 
uradno objavo.

Slovenska jedrska stroka pa je bila pozitivno 
presenečena nad preglednico s seznamom 
vseh evropskih jedrskih elektrarn, objavljeno 
v spremnem dokumentu. Za vsako elektrarno 
je ocenjeno, kako izpolnjuje 11 različnih 
ukrepov, ki so bili med izvedbo stresnih testov 
prepoznani kot koristni in potrebni za blaženje 
posledic izrednih naravnih in podobnih nesreč 
v okolici objekta. Iz preglednice izhaja, da je 
Nuklearna elektrarna Krško najboljša v Evropi, 
saj je edina v kateri so že izvedli ali pa bodo v 
kratkem izvedli prav vseh 11 ukrepov! To lahko 
štejemo kot potrditev, da smo  se v Sloveniji 
pravočasno in ustrezno odzvali.

NE Krško in URSJV sta že takoj po nesreči 
v Fukušimi marca 2011 začele z zbiranjem 
informacij in idej, kaj bi se dalo pri nas še 
izboljšati. Vgradnja dolgo načrtovanega 
tretjega dizel generatorja in dvig 
protipoplavnih nasipov ob Savi sta bili akciji, 
ki sta se začeli že več let prej in so ju zaključili 
v letu po nesreči v Fukušimi. Poleg tega je 
NEK že v nekaj tednih nabavila še dodatno 
mobilno opremo za blaženje posledic težkih 
nesreč in na zahtevo URSJV pripravila plan 
večletnih večjih investicij. Kot smo že poročali, 
bodo do leta 2016 izvedli več večjih in dragih 
nadgradenj varnosti, ki bodo vse bistveno 
zmanjšale tveganje zaradi velikih naravnih 
nesreč.

Ugotovitev Evropske komisije, da so se v NEK 
lotili vsega, kar se danes smatra za smiselno in 
potrebno s stališča jedrske varnosti, je velika 

potrditev domači jedrski stroki, da gre po 
pravi poti in dela vse, kar je možno za varnost 
prebivalstva pred jedrsko nesrečo.

Kljub zadovoljstvu pa ne smemo pozabiti, 
da so stres testi pregledovali zgolj en 
vidik jedrske varnosti, to je obrambo pred 
velikimi zunanjimi naravnimi ali drugačnimi 
nesrečami. Drugi, še bolj pomemben vidik, je 
zagotavljanje visoke obratovalne varnost, tj. 
obratovanje brez okvar ali nesreč, ki bi lahko 
privedle do ogrožanja prebivalstva. Zato pa je 
potrebno stalno vzdrževanje visoke varnostne 
kulture med vsemi, ki delajo v ali za jedrsko 
elektrarno. 

URSJV bo še naprej pozorno spremljala vse 
vidike jedrske varnosti in ukrepala, če bi 
zaznala slabšanje razmer.

več na www.ursjv.gov.si

slOVeNIja 
IzpOlNjUje 
ObVezNOstI 
Iz sKUpNe 
KONVeNcIje 

Na redni pregledovalni konferenci po Skupni 
konvenciji o ravnanju z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom je 
slovenska delegacija 18. maja 2012 uspešno 
predstavila stanje na tem področju v naši 
državi. Z enourno predstavitvijo se je okoli 30 

predstavnikov držav pogodbenic konvencije 
seznanilo z glavnimi poudarki iz poročila. V 
nadaljevanju so naši predstavniki odgovarjali 
na podrobna vprašanja drugih delegatov. 
Pogodbenice so ugotovile, da ima Slovenija 
urejen sistem ravnanja z RAO in izrabljenim 
jedrskim gorivom.

Kot primeri dobre prakse so bila izpostavljena 
naslednja tematska področja:

  Učinkovit nadzor nad viri sevanja, vključno 
z ionizacijskimi javljalniki požara 

  Potrjena lokacija za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov 

  Vzpostavljen učinkovit upravni okvir, 
vključujoč neodvisni upravni organ 

  Uveden certificiran sistem vodenja in 
upravljanja (ISO) 

  Uspešno izvedena mednarodna presoja 
delovanja Uprave RS za jedrsko varnost 

  Učinkovit sistem za nadzor pošiljk 
odpadnih kovin 

Prepoznani so bili tudi izzivi za prihodnost:
  Izdaja ustreznih dovoljenj, izgradnja in 

obratovanje bodočega odlagališča nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov 

  Priprava revizije nacionalnega programa 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom 

  Potrditev revizije programa razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško  

  Zaprtje odlagališča hidrometalurške 
jalovine Boršt 

  Dogovor s Hrvaško glede odlaganja 
radioaktivnih odpadkov

več na www.ursjv.gov.si

nuklearna elektrarna krško je edina v kateri so že izvedli ali pa bodo v kratkem izvedli 
prav vseh 11 ukrepov, ki so bili med izvedbo stresnih testov prepoznani kot koristni in 
potrebni za blaženje posledic izrednih naravnih in podobnih nesreč v okolici objekta.  
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eVrOpsKI 
parlameNt 
O rezUltatIh 
ObremeNItVeNIh 
testOV eVrOpsKIh 
jeDrsKIh 
eleKtrarN 

 
Po nesreči, ki je marca lani prizadela japonsko 
jedrsko elektrarno Fukušima Daiči, je Evropska 
komisija skupaj z nacionalnimi regulatorji 
in Skupino evropskih regulatorjev za jedrsko 
varnost (ENSREG) pripravila načrt izvajanja 
obremenitvenih testov jedrskih elektrarn po 
celotni Evropski uniji. Obremenitveni testi 
so potekali eno leto, pri čemer je sodelovalo 
29 držav (15 držav članic EU z jedrskimi 
kapacitetami, 6 držav članic EU brez jedrskih 
kapacitet, dve tretji državi z jedrskimi 
kapacitetami in 6 držav opazovalk). Zajeti so 
bili trije glavni kriteriji: nevarnost naravnih 
nesreč, odpoved varnostnega sistema in 
upravljanje ob resnih nesrečah. Tako so prvič v 
zgodovini vsi akterji v EU prostovoljno vstopili 
v celosten in koordiniran proces preverjanja 
varnosti in zanesljivosti jedrskih reaktorjev. 
V juniju 2012 je ENSREG pripravil poročilo, 
ki vsebuje tudi dva sklopa priporočil. 
Prvi se nanaša na raven EU, drugi pa na 
sedemnajst poročil za prav toliko držav. 
Rezultati in priporočila so bili predstavljeni 
tudi v Evropskem parlamentu v pristojnem 
Odboru za Energetiko (ITRE). »Ključna ideja 
obremenitvenih testov je bila, da se na 
ravni EU približajo varnostni standardi,« je v 
razpravi, ki je sledila predstavitvi rezultatov, 
povedala dr. Romana Jordan, slovenska 
poslanka v Evropskem parlamentu. Hkrati 
je opozorila tudi na problematiko zaupanja 
javnosti v jedrsko energijo. Zaupanje lahko 
namreč dosežemo s korektno komunikacijo 
in predstavitvijo rezultatov obremenitvenih 
testov splošni javnosti ter s krepitvijo ugleda 
nacionalnih regulatorjev.

V razpravi, ki je v odboru ITRE sledila 
predstavitvi poročila ENSREG, so poslanci 
pozvali k še natančnejšemu poročanju o 
tveganjih v jedrskih elektrarnah v Evropi. 
Predlagali so, da je potrebno še natančnejše 
poročilo, ki bi pokazalo točno, katere reaktorje 
je treba zaradi varnostnih razlogov zapreti. 
Prav tako bi bilo po mnenju nekaterih 
poslancev treba sestaviti seznam vseh jedrskih 

elektrarn in natančno zapisati, katere so 
varnejše in pri katerih je stopnja tveganja višja. 
Izpostavljeno je bilo vprašanje potrebe po 
pasivnih sistemih varnosti za primere, ko je v 
primeru nesreče nemogoče ukrepati od zunaj.
Evropska komisija bo na podlagi pridobljenih 
rezultatov ter priporočil ENSREG najkasneje 
do novembra letos predstavila poročilo o 
morebitnih dopolnitvah zakonodaje na 
področju jedrske varnosti v Evropi in širše. 
Evropski komisar za energetiko Günther 
Oettinger je še napovedal, da bo Evropska 
komisija do februarja 2013 predstavila tudi 
konkreten zakonodajni predlog v obliki 
osnutka nove Direktive o jedrski varnosti.
špela majcen, asistentka slovenske poslanke v 
evropskem parlamentu dr. romane jordan

praKtIčNe 
smerNIce 
O VsebINI 
VarNOstNega 
pOrOčIla za 
ODlagalIšče 

V praktičnih smernicah »PS 1.03: Vsebina 
varnostnega poročila za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov« so podrobno 
pojasnjena pričakovanja, kaj in kako naj bo 
opisano v varnostnem poročilu odlagališča. 
Smernice bodo v pomoč pripravljavcem 
takega poročila. V Sloveniji je to ARAO, ki 
pripravlja gradnjo odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri 
Krškem. 
  
Varnostno poročilo je obvezen dokument za 
dokazovanje varnosti jedrskega objekta v fazi 
pridobivanja gradbenega dovoljenja in v vseh 
kasnejših obdobjih. Varnostno poročilo je 
kompleksen in vsebinsko obsežen dokument, 
ki med drugim prikazuje splošen opis objekta 
in okolice, njun medsebojni vpliv ter vpliv 
objekta na ljudi in okolico pri normalnem in 
nenormalnem obratovanju ter ob predvidenih 
izrednih dogodkih. V varnostnem poročilu 
morajo biti opisani vhodni podatki v varnostne 
analize in njihovi rezultati, vključno z 
uporabljeno metodologijo. Vsebina in obseg 
varnostnega poročila sta odvisna od vrste 
jedrskega objekta. URSJV je najprej pripravila 
smernice za odlagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov, katerega gradnja je 
sedaj aktualna. URSJV je z osnutkom seznanila 

vpletene organe in organizacije ter Strokovni 
svet za vprašanja jedrske in sevalne varnosti, ki 
se je z njeno vsebino strinjal.  
več na www.ursjv.gov.si

maae je 
OpraVIla letNI 
pregleD sVOjIh 
DejaVNOstI

Slovenska delegacija se je od 17. - 21. 
septembra na Dunaju udeležila rednega 56. 
zasedanja generalne konference Mednarodne 
agencije za atomsko energijo (MAAE). Več kot 
3000 delegatov in opazovalcev iz 155 držav je 
pregledalo delo v preteklem letu in pripravilo 
smernice dela MAAE v prihodnjem letu. 

Glavne teme letošnje generalne konference 
so vključevale obravnavo naporov za nenehno 
krepitev jedrske varnosti, izvajanje akcijskega 
načrta jedrske varnosti po nesreči v Fukušimi, 
ukrepe za varstvo pred mednarodnim jedrskim 
terorizmom, ustanovitev učnega centra za 
rakave bolezni v laboratorijskem kompleksu 
Seibersdorf, okrepljeno varovanje jedrskih 
materialov, tehnično sodelovanje ter jedrski 
program v Iranu, DLR Koreji in Siriji.
 
Vodja slovenske delegacije dr. Andrej Stritar je 
v svojem govoru poudaril prizadevanja naše 
države za čim bolj varno obratovanje jedrskih 
objektov, podprl mednarodna prizadevanja 
proti širjenju jedrskega orožja in poudaril 
pomen projektov tehničnega sodelovanja in 
pomoči v sklopu MAAE. 

Kot spremljajoča dejavnost je potekal 
znanstveni forum o zagotavljanju hrane, ki 
je poudaril ključno vlogo MAAE v državah v 
razvoju pri uvajanju in uporabi jedrskih tehnik 
pri pridelavi zadostnih količin hrane, boju 
proti rastlinskim in živalskim škodljivcem 
in zagotavljanju varnih prehrambenih 
izdelkov. Ob robu konference so podpisali 
tudi pomemben sporazum o sodelovanju 
med MAAE in svetovnim združenjem jedrskih 
upravljavcev (WANO World Association 
of Nuclear Operators), ki bo podlaga za 
neposredno izmenjavo podatkov, pomembnih 
za zagotavljanje jedrske varnosti. 

Ob robu generalne konference sta dr. Andrej 
Stritar in predsednik Državne jedrske agencije 
Republike Albanije g. Milo Kuneshka v torek 
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Brezplačen izvod

18. septembra podpisala memorandum o 
soglasju o izmenjavi informacij med obema 
upravnima organoma. 

Med konferenco so se predstavniki 
upravnih organov za jedrsko varnost iz 
Slovenije, Slovaške, Češke in Madžarske (t.i. 
kvadrilaterala) sestali na delovnem kosilu, 
kjer so si izmenjali informacije o najnovejših 
dogajanjih v svojih državah.
 
V petek, 21.9., zadnji dan konference, so bile 
sprejete resolucije o krepitvi dela MAAE na 
področju  mednarodnega sodelovanja pri 
jedrski, sevalni in transportni varnosti ter 
varnosti ravnanja z odpadki, jedrske znanosti 
in tehnologije, tehničnega sodelovanja ter 
varovanja jedrskih materialov.

več na www.ursjv.gov.si

pOrOčIlO O 
VarstVU preD 
IONIzIrajOčImI 
seVaNjI IN jeDrsKI 
VarNOstI 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 27. 
6. 2012 obravnavala Poročilo o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v 
Republiki Sloveniji leta 2011, ki ga je pripravila 
URSJV, ga sprejela in ga posredovala v 
obravnavo tudi Državnemu zboru RS. 
Leto 2011 je bilo na področju jedrske varnosti 
eno najzahtevnejših let v zgodovini. Na 
srečo ne zaradi kakršnih koli ogrožanj ljudi v 
Sloveniji ali Evropi, pač pa zaradi izrednega 
potresa in cunamija na Japonskem ter za 
njima še jedrske nesreče v elektrarni Fukušima. 
Od 11. marca 2011 dalje se je celotna jedrska 
stroka po svetu in pri nas intenzivno ukvarjala 
s posledicami, predvsem pa z nauki iz tega 
dogodka. V Evropi smo se lotili t. i. stresnih 
testov jedrskih elektrarn in z njimi skušali 
predvideti vse naravne nesreče in izboljšati 
pripravljenost jedrskih elektrarn nanje. 
NEK je medtem obratovala brez večjih 
motenj, razen enega izpada zaradi napake 
na daljnovodu. Izpad elektrarne ni povzročil 
nikakršnih posledic v okolju. 

Nauki nesreče v Fukušimi so bili še dodatna 
spodbuda, da so v NEK še enkrat temeljito 
preverili pripravljenost elektrarne na potrese, 
poplave in podobne zunanje dogodke. Prav 

v tem času sta se zaključevala projekta, 
ki sta se začela že pred leti: vgradnja 
tretjega dizelskega generatorja in povišanje 
protipoplavnih nasipov ob Savi. Obe izboljšavi 
bosta bistveno zmanjšali verjetnost za izpuste 
v okolico v primeru potresov ali poplav. Glede 
na nauke Fukušime so v elektrarni nabavili 
več dodatnih mobilnih dizelskih generatorjev, 
kompresorjev za stisnjeni zrak, črpalk, 
dodatno gasilsko opremo in pripravili dodatna 
priključna mesta za dobavo hladilne vode ali 
električnega napajanja v primerih, če bi med 
najhujšimi naravnimi katastrofami odpovedala 
vgrajena oprema. Pripravili so tudi načrte za 
obsežnejše izboljšave v naslednjih letih. 

Med obratovanjem drugih jedrskih in sevalnih 
objektov in izvajalcev sevalnih dejavnosti ni 
bilo večjih posebnosti. Okolje ni bilo čezmerno 
radiološko obremenjeno. 

Po več letih priprav je bila poleti v državnem 
zboru sprejeta dopolnitev zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti. 
Večina sprememb predstavlja odpravo 
manjših nedoslednosti in pomanjkljivosti, 
ki so se pokazale v času uporabe zakona. 
Uvedena je omejitev stavke za ključno osebje 
jedrskih objektov, dopolnjene so bile določbe 
o fizičnem varovanju jedrskih in sevalnih 
objektov ter nekoliko poenostavljeni postopki 
za pridobivanje dovoljenj. 

S spremembo zakona je Slovenija tudi 
uskladila svoj pravni red z Direktivo EU o 
jedrski varnosti, sprejeto poleti 2009. V 
Bruslju so poleti 2011 sprejeli tudi direktivo 
o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim jedrskim gorivom, s katero se je 
treba uskladiti v dveh letih. Večjih težav v zvezi 
s tem ne pričakujemo. 

Spomladi 2011 je Slovenija postala 
polnopravna članica Nuclear Energy Agency 
(NEA), Organizacije za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj (OECD), kjer smo bili že dobro 
desetletje opazovalci. 

Uprava RS za jedrsko varnost je jeseni gostila 
mednarodno misijo IRRS, ki je deset dni 
pregledovala našo upravno infrastrukturo s 
področja jedrske varnosti in jo primerjala z 
mednarodnimi standardi. Pohvalila je našo 
ureditev in naše dejavnosti, pripravila pa je 
tudi več priporočil za izboljšave. 

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki v državi je 
potekalo brez zapletov. Na žalost pa čedalje 

bolj zamuja gradnja končnega odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 
Odkar je bil konec leta 2009 sprejet državni 
prostorski načrt za lokacijo odlagališča v 
Vrbini pri Krškem, postopki skorajda stojijo. 
Agencija za radioaktivne odpadke je izdelala 
investicijski program prihodnjega odlagališča, 
ki pa še ni bil odobren, ne odkupujejo se 
zemljišča, pa tudi priprava poročila o vplivih 
na okolje se še ni začela. Prav tako zamuja 
priprava nove izdaje načrta za razgradnjo 
nuklearne elektrarne Krško, ki ga morata 
skupaj pripraviti solastnici, država Slovenija 
in država Hrvaška. Z zamudo izgradnje 
odlagališča se povečuje stiska v NEK, kjer v 
skladišču radioaktivnih odpadkov zmanjkuje 
prostora. Vendar neposredne nevarnosti za 
okolico zaradi tega ni. 

Do zamude prihaja tudi pri dokončni 
sanaciji nekdanjega rudnika Žirovski vrh. Na 
odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt 
so zaključili vsa sanacijska dela, vendar se 
hribina pod njim ni umirila in se plazi bolj, 
kakor je to sprejemljivo glede na opredelitev 
v varnostnem poročilu. Zato bo treba bodisi 
opraviti dodatna sanacijska dela ali pa 
dodatne analize, s katerimi bo preverjeno, 
če bi tudi v primeru najslabšega razvoja 
dogodkov posledice za okoliško prebivalstvo 
ostale znotraj sprejemljivih meja glede 
splošne varnosti in izpostavljenosti sevanju. 
Tudi v tem primeru ni neposrednega ogrožanja 
okoliškega prebivalstva.

več na www.ursjv.gov.si


