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UVODNIK
Pred kratkim smo praznovali »Dan 
zemlje« in »Dan okolja«. Zemlja je edini 
planet, na katerem se je razvilo življenje. 
Na njej sobivamo raznovrstna bitja med 
katerimi je nadvladal človek. Sami sebe 
radi uvrščamo na vrh piramide kot najvišje 
razvito vrsto na planetu. Mi edina tako 
visoko razvita vrsta, smo si ustvarili 
zelo zmogljiva sredstva in smo v zelo 
kratkem času, sebe in naš čudoviti planet 
uspeli pripeljati do roba prepada. Je res 
kvaliteta življenja človeka danes toliko 
boljša kot pred nekaj desetletji, stoletji ali 
tisočletji? Nam ta sredstva olajšajo delo 
in omogočajo kakovostnejše življenje? Je 
človeška konstitucija sploh grajena tako, 
da osem ur sedimo za računalnikom, 
se odpravimo domov z avtom in se do 
stanovanja pripeljemo z dvigalom? 
Verjetno ne, sicer večerov ne bi bilo treba 
preživeti v fintness centru in delati, za 
to da si vse to sploh lahko privoščimo. 
Najviše razvita vrsta na planetu si je 
tako z napredkom, lahko se vprašamo 
ali je to sploh napredek, sebi in zemlji 
porušila naravno ravnovesje.  Tega se vse 
bolj zavedamo, saj nam narava že vrača 
udarec. Dejstvo je, da bodo nekatere vrste 
na zemlji izumrle, razvijale se bodo nove 
vrste, z napredkom ali brez njega, vendar 
je eno zagotovo res »z napredkom bo 
človek hitreje prišel do svojega kraja«.  

Kaj lahko storimo? Čas bi bil, da bi res 
napredovali v pravem pomenu. Človeku 
je torej dana le enkratna možnost, da 
živi, in če zna odvrniti vse, kar ga sili v 
prepad, bo še napredoval. Uprabimo 
svoje znanje v korist in ne v uničenje.
Dajmo priložnost silam napredka in okolju 
prijaznega življenja! Odločitve odgovornih 
naj vključujejo tudi trajnostni razvoj, 
ki bo temeljil na varnih, nizkoogljičnih 
in konkurenčnih tehnologijah, kakršne 
predstavlja jedrska tehnologija z jedrskimi 
elektrarnami.

Simona Sučić, urednica

ISSN 1855-2900



Naše deJavNoStI02

Seja UpraVNega 
ODbOra DjS

Upravni Odbor (UO) DJS se je sestal 7. 
maja na Reaktorskem centru v Podgorici 
na svoji prvi seji v letu 2009. Pregledali 
in potrdili smo poročilo o delu društva v 
letu 2008. Društvo je bilo v prejšnjem letu 
skupaj z  obema sekcijama Alfa in MMG 
res izjemno aktivno. Poročilo o dejavnostih 
društva v letu 2009 lahko preberete na 
spletni strani društva (www.djs.si/drustvo.
html). 

O finančnem poslovanju društva v 
preteklem letu je Upravnemu odboru 
poročala predsednica Nadzornega Odbora 
DJS, Nadja Železnik. Društvo je v letu 
2008 poslovalo uspešno, Nadzorni Odbor 
na pregledano gradivo ni imel pripomb. 
Upravni Odbor je na seji obravnaval tudi 
vsebinski in finančni program dela DJS za 
leto 2009. Program sledi začrtanim ciljem 
in poslanstvu društva. Še več pozornosti 
bomo namenili obveščanju javnosti in 
članov o strokovnih vprašanjih jedrske 
stroke in popularizaciji jedrskega področja 
med mladimi. UO se je na seji seznanil s 
potekom priprav na največji dogodek DJS, 
konferenco NENE 2009, ki bo v mesecu 
septembru.   

Člani UO smo na seji obravnavali 
Pravilnik o uredništvu Jedrca in nekoliko 
spremenjen Statut društva. Pravilnik o 
uredništvu Jedrca in spremembe Statuta 
je pripravila Statutarna komisija, na seji 
UO je gradivo predstavil njen predsednik, 
g. Lubšina. Pravilnik, ki opredeljuje 
status, pravice in obveznosti uredništva 
društvenega glasila, je potreben zaradi 
vpisa glasila Jedrce v razvid medijev pri 
Ministrstvu za kulturo. Poleg manjših 
redakcijskih popravkov je v Statutu sedaj 
dopolnjen 26. člen, ki nekoliko razširja 
pristojnosti UO v času med obema 
skupščinama. UO je predlagal sprejem 
pravilnika in dopolnjenega Statuta na 
skupščini DJS.

Na seji smo pregledali in potrdili pristopne 
izjave desetih kandidatov za člane DJS. Z 
veseljem ugotavljam, da je članstvo tokrat 
že preseglo številko 300. V društvo sta v 
tem trenutku vključena 302 člana!

Dr. Boštjan Končar, predsednik DJS

reDNa letNa 
SKUpščINa DjS

Redna letna skupščina društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije je bila 27.5.2009 
v Kulturnem domu v Krškem. Skupščine se 
je udeležilo 15 članov društva. Skupščino 
je vodil delovni predsednik g. Igor Fifnja 
(NEK). Po izvolitvi delovnega predsedstva 
skupščine je predsednik društva, dr. 
Boštjan Končar,  poročal o dejavnostih 
društva v letu 2008, ki je podal tudi 
poročilo predsednika sekcije MMG, dr. 
Marka Giacomellija. Poročilo predsednice 
Alfa sekcije, mag. Nadje Železnik je podala 
mag. Tea Bilić Zabric.

Predsednik je predstavil finančno poročilo 
za leto 2008 in povzel, da je društvo 
zaključilo minulo leto s »presežkom 
prihodkov nad odhodki«, kar je rezultat 
konference NENE 2008, ki je bila najbolj 
uspešna v zgodovini konferenc društva. 
Na skupščini so člani potrdili vsebinski in 
finančni načrt DJS za leto 2009. Tudi v tem 
letu bo DJS organiziral številne projekte.  

Največji in že tradicionelen dogodek 
bo redna letna konferenca »Nuclear 
Energy in New Europe 2009«, Bled, 
14.-17. september 2009. Skozi vse leto 
bomo urejali spletne strani društva 
in obeh sekcij. Člane bomo obveščali 
še preko glasila Jedrce. Intenzivno bo 
potekalo uredniško delo na Pojmovniku 
jedrske tehnike in varstva pred sevanji 
– načrtujemo, da bo v letu 2010 izdana 
posodobljena tiskana izdaja Pojmovnika.

Na področju pridobivanja novih kadrov 
bo tudi v tem letu potekal projekt »Mladi 
energetiki 2009«. Natečaj bo organiziran 
skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko 
in Institutom Jožef Stefan.

Vabljeni boste na številna predavanja in 
razprave, ki jih bo organiziralo društvo in 
njegovi sekciji:

  Predstavitev projekta »Jedrska 
elektrarna Krško 2«, Gen energija,  
22. april 2009 (DJS in SJF)

  Okrogla miza v sklopu konference, 14. 
september 2009

  2 predavanji (Alfa sekcija) 

MMG bo tudi v tem letu organizator 
predstavitev DJS in promocije jedrske 
stroke in smo v tem letu že sodelovali na 
sejmu Informativa (marec 2009), udeležili 
pa se bomo še Študenske arene v mesecu 
oktobru.

Člani DJS bomo svoje prispevke objavljali 
v domačih in tujih glasilih. Udeležili se 
bomo razprav in dogodkov v Sloveniji, kjer 
bo obravnavana energetska in okoljska 
problematika. 

MMG bo tako kot do sedaj tudi letos 
organizator strokovne ekskurzije. 
Načrtujemo še organizacijo športnih 
iger in piknika DJS. Sodelovali bomo 
s številnimi društvi in združenji: SJF, 
SIZ, FEANI in ostalimi tujimi društvi na 
jedrskem področju, predvsem pa z ENS in 
WIN Global.

Mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka DJS

preDaVaNje O 
tehNOlOšKIh 
pOSODObItVah 
NeK
Dne 27. maja 2009 je imel v dvorani 
Kulturnega doma v Krškem predavanje g. 
Janko Cerjak iz Nuklearne elektrarne Krško 
(NEK). Naslov predavanja je bil »Pregled 
izvedenih tehnoloških posodobitev v 
remontu 2009 in planirane posodobitve v 
naslednjem srednjeročnem obdobju«.

Že iz naslova se vidi, da je bilo predavanje 
tematsko razdeljeno na dva dela, na že 
opravljene posodobitve med remontom 
2009 in na načrtovane posodobitve v 
naslednjem srednjeročnem območju, to je 
v remontih 2010 in 2012.

Ker je o posodobitvam v tem remontu že 
govora v tej številki Jedrca v prispevku z 
naslovom »NEK je uspešno izvedla remont«, 
bi le omenili, da je bila z vidika obratovanja 
pomembna zamenjava DEH (Digital Electro 
Hydraulic) s PDEH (Programmable DEH), 
ki je zahtevala še dodatne modifikacije, 
t.j. zamenjavo turbinske nadzorne 
instrumentacije, daljinsko izpihovanje 
generatorja (priporočilo s strani zavarovalnega 
poola), in namestitev neprekinjenega 
napajanja. Zamenjava DEH je bila nujna zaradi 



težav z rezervnimi deli. Predavatelj je poudaril, 
da bi se brez simulatorja v NEK zelo težko 
pripravili na novi sistem PDEH, ki je bil na 
simulator uveden že pred začetkom remonta.

Z vidika jedrske varnosti je bila pomembna 
vgraditev EQ (Environmental Qualification) 
kvalificiranih magnetnih ventilov in končnih 
stikal v reaktorski zgradbi (glej sliko). S tem 
se počasi končuje program za kvalifikacija 
električne opreme in instrumentacije za 
delovanje v nezgodnih stanjih. Kvalifikacije 
opreme za delovanje v nezgodnih stanjih je 
bil namreč eden izmed popravnih ukrepov 
po nezgodi na Otoku treh milj. Ta zahteva je 
po ameriški zakonodaji obvezna tudi za vse 
reaktorje tretje generacije. 

V drugem delu predavanja je g. Janko Cerjak 
na kratko predstavil načrtovane srednjeročne 
projekte. To so zamenjava uporovnih 
temperaturnih detektorjev, zamenjava statorja 
glavnega generatorja, vgradnja tretjega 
dizel generatorja, nanos prevleke na tlačnik 
in zamenjava glave reaktorske posode. 
Na zamenjavo uporovnih temperaturnih 
detektorjev je pomembno vplivalo puščanje v 
letu 2008 ter dejstvo, da je veliko elektrarn v 
ZDA že naredilo to zamenjavo. Zamenjava se 
načrtuje med remontom v letu 2010, podobno 
tudi zamenjava statorja glavnega generatorja 
in nanos prevleke na tlačnik (prelivni 
vod, cevovod prh in cevovod motornih 
razbremenilnih ventilov). Tlačnik je edina 
komponenta, ki ima še material Inconel 600. 
Prevleko se v praksi nanese tako, da se pobrusi 
gornji sloj in navari nov sloj. Glava reaktorske 
posode bo integrirana, kar pomeni, da bodo že 
vgrajena vodila za regulacijske palice, kabli za 
pogon regulacijskih palic se bodo lahko hitro 
sklapljali in razklapljali ipd.

Na koncu smo v diskusiji izvedeli, da je v teku 
program vzdrževanja tlačnih posod, kamor 
sodita tudi tlačnik in reaktorska posoda. Glede 
na podaljšanje obratovanja si NEK prizadeva 
imeti elektrarno v čim boljšem stanju. Zato 
pri vzdrževanju daje prednost zamenjavi pred 
obnovo ali popravilom.

Glede zahtevnosti posameznih modifikacij 
smo izvedeli, da je zamenjava dizel 
generatorja zelo zahtevna zaradi 
multidisciplinarnosti, medtem ko zamenjava 
glave reaktorske posode ni toliko zahtevna 
z vidika vgradnje, je pa zato izdelava 
zahtevnejša. Zamenjava uporovnih 
temperaturnih detektorjev je zahtevna z vidika 
nekaterih varnostnih analiz, ki jih bo potrebno 
pregledati ali celo ponoviti. Od predavatelja 
smo še izvedeli, da je z vidika zamenjave glave 
reaktorske posode pomembna odprtina za 
vnos opreme. Tako bo npr. v sestrski elektrarni 
Angra v Braziliji, ki nima te odprtine, remont 
z zamenjavo uparjalnikov trajal skoraj pet 
mesecev (začel se je 20.1.2009) , ker je bilo 
potrebno v zadrževalni hram narediti ustrezno 
odprtino. V NEK sta bila leta 2000 uparjalnika 

zamenjana v 28 dneh, remont z modernizacijo 
elektrarne pa je trajal le dva meseca.

Na koncu se je predsednik društva dr. Boštjan 
Končar zahvalil g. Janku Cerjaku za zanimivo 
predavanje, prisotni pa smo ga nagradili z 
aplavzom.

Dr. Andrej Prošek, Odsek za reaktorsko 
tehniko, IJS

SKUpščINa eNeN
6. marca 2009 je v prostorih Univerze v 
Manchestru potekala redna letna skupščina 
združenja evropskih jedrskih izobraževalnih 
in raziskovalnih inštitucij ENEN (European 
Nuclear Education Netwok, www.enen-
assoc.org). Po šestih letih delovanja ENEN 
združuje že 31 polnih (univerze) in 16 
pridruženih (industrija, raziskovalni inštituti) 
članic iz držav članic evropske skupnosti. 
V združenju ENEN sodelujejo tudi partnerji 
s sedeži izven Evropske skupnosti: North 
West University, Potchefstroom, Južnoafriška 
republika; Moscow Engineering Physics 
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Priprave na mednarodno konferenco »Nuclear Energy for New Europe 2009«, ki bo letos
potekala na Bledu 14. do 17. septembra, so v polnem teku. Konferenca je osrednji letni dogodek, ki ga 
vsako leto organizira Društvo jedrskih strokovnjakov in je namenjena strokovnjakom s področja jedrskih 
raziskav, izobraževalnih ustanov, jedrskih objektov in upravnih organov.

Programski odbor konference NENE 2009 je že pregledal prispele prispevke in pripravil program 
konference. Na letošnji konferenci bosta organizirani dve okrogli mizi, predavalo bo šest vabljenih 
predavateljev. Tudi letos bo poleg nagrade za najboljši prispevek mladega strokovnjaka podeljena tudi 
nagrada za najboljši poster.

NENE 2008 - Pomembni datumi: 
 Zgodnja registracija: 31.7.2009, 
 Rok za oddajo člankov: 31.8.2009, 
 Znani rezultati pregledovalcev: 30.9.2009,
 Izdelana končna oblika člankov: 31.10.2008.

Več informacij o programu in ostalem v zvezi s konferenco NENE 2009 si lahko ogledate na spletnih straneh 
konference:  http://www.djs.si/bled2009/

Na spletnih straneh je že pripravljena podloga za članke, ter obrazci za registracijo in rezervacijo 
hotela. Prijavite se čim prej, v roku zgodnje registracije je kotizacija znižana!

Organizacijski odbor NENE 2009

Z vidika jedrske varnosti je 
bila pomembna vgraditev EQ 
(Environmental Qualification) 
kvalificiranih magnetnih ventilov in 
končnih stikal v reaktorski zgradbi.
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Institute (MEPhI), Rusija, ter Tokyo Institute 
of Technology (TokyoTech) in Japan Atomic 
Energy Agency iz Japonske. Sporazum 
o sodelovanju je podpisal tudi sekretar 
Evropskega jedrskega združenja (ENS, 
European Nuclear Society) g. Santiago 
San Antonio (na sliki 
je z njim predsednik 
ENEN prof.dr. Joseph 
Safieh (desno)).

Osnovni cilj 
neprofitnega združenja 
ENEN je ohranjanje 
in razvijanje visokega 
šolstva ter vrhunskega 
znanja na področju 
jedrske tehnike. Za 
doseganje tega cilja
je združenje kot 
prioritetne projekte 
zastavilo:

  Podeljevanje naslova Evropski magister 
jedrske tehnike in vzpodbujanje 
doktorskega študija. V ta namen 
združenje ENEN na podlagi usklajenih 
in medsebojno preverjenih vsebin 
predmetov ter kriterijev za učitelje skrbi 
za vzajemno priznavanje kreditnih točk 
in diplom. 

  Spodbujanje izmenjave študentov in 
učiteljev med članicami združenja. 
Glavna skrb in odgovornost za razvoj 
učiteljev in infrastrukture seveda še 
naprej ostajata v domeni vlad članic 
Evropske Unije. Združenje ENEN pa 
z izmenjavo študentov in učiteljev 
omogoča predvsem dostop do študija 
v različnih kulturnih okoljih in olajšuje 
tudi dostop do zahtevne in drage 
raziskovalne infrastrukture. 

  Spodbujanje in utrjevanja sodelovanja 
med univerzami, raziskovalnimi 
inštituti, upravnimi organi in industrijo. 
Članstvo v združenju omogoča vpliv 
na načrtovanje študijskih vsebin 
in soustvarjanje celovite ponudbe 
vsebin vseživljenjskega strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja. 

Med pomembnejše dosežke tokratne 
skupščine sodi reorganizacija organov in 
delovanja združenja. Članom upravnega 
odbora smo mandat skrajšali na dve leti z 
možnostjo ene ponovne izvolitve. Volitve 
polovice upravnega odbora (4 člani) bodo 
tako v prihodnje vsako leto. Zaradi uskladitve 
z novimi pravili je odstopila polovica članov 

upravnega odbora, med njimi tudi prof.
dr. B. Mavko (Fakulteta za matematiko in 
fiziko Univerze v Ljubljani). Med nove člane 
upravnega odbora je bil izvoljen predstavnik 
IJS prof.dr. L. Cizelj.

Stalne delovne odbore za posamezna 
področja delovanja združenja so nadomestile 
bistveno bolj fleksibilne delovne skupine, ki 
so imenovane za čas trajanja posameznih 
aktivnosti. Ključni poudarki aktivnosti 
združenja v letu 2009 pa bodo redna podelitev 
naslova Evropski magister jedrske tehnike, 
prva revizija evropskega magistrskega 
programa jedrske tehnike, tekmovanje 
avtorjev najboljših doktorskih del in izvedba 
seminarja po konferenci FISA 2009 (Praga, 
junij 2009).

Prof. dr. Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko 
tehniko, IJS

SVet eVrOpSKe 
UNIje O pOtrebah 
pO zNaNjU 
Na jeDrSKem 
pODrOčjU
Svet Evropske unije (Svet) je v zasedbi 
ministrov za konkurenčnost držav članic EU na 
zasedanju 1. in 2.12.2008 sprejel dokument 
o potrebah po znanjih na jedrskem področju. 
Med najpomembnejše poudarke dokumenta 
uvrščam:

  Svet pozdravlja sodelovanje 
pri jedrskem izobraževanju in 
usposabljanju v Evropski uniji, ki ga 
izvaja združenje ENEN in ki vodi do 
poklicnih kvalifikacij, priznanih v celotni 

EU. Svet pričakuje, da bo združenje 
ENEN s pomočjo Evropske unije svoje 
delo nadaljevalo in razvijalo tudi v 
prihodnosti.

  Svet meni, da je potrebno vseživljenjsko 
izobraževanje na jedrskem področju 
okrepiti s povečano mobilnostjo 
strokovnjakov med jedrskimi delodajalci 
(industrija, regulatorji, raziskovalne in 
izobraževalne institucije).

  Svet vztraja pri zagotovitvi mobilnosti 
učiteljev, ki povečuje dostopnost znanja 
mlajšim generacijam.

  Svet poudarja pomembnost 
usposabljanja z raziskovanjem, ki naj 
vodi v povečanje raziskovalnih naporov 
EU in držav članic s ciljem povečevanja 
varnosti in spodbujanjem dolgoročnega 
napredka jedrskih dejavnosti. 
Ob tem poudarja velik pomen 
raziskovalne infrastrukture, ki mora biti 
raziskovalcem in izobraževalcem tudi 
dostopna.

  Svet meni, da mora tudi privatni 
sektor finančno spodbujati in podpirati 
iniciative na področju poklicnega 
in vseživljenjskega izobraževanja. 
Spodbuja države članice, da podprejo 
javno zasebna partnerstva na tem 
področju.

  Svet opozarja, da je potrebno spodbujati 
izobraževanje jedrskih strokovnjakov 
iz tretjih držav. Hkrati pa je potrebno 
preprečiti odliv možganov iz tretjih 
držav v EU in iz EU v tretje države.

S sprejemom dokumenta je najvišja politična 
raven v EU potrdila nujnost okrepitve raziskav 
in izobraževanja na jedrskem področju znotraj 
EU in vseh njenih članic. Potrdila je tudi 
pravilnost večletnih prizadevanj združenja 
ENEN, ki danes združuje že preko 50 univerz, 
raziskovalnih inštitutov in podjetij. Ustanovna 
člana združenja ENEN sta tudi Institut »Jožef 
Stefan« in Fakulteta za matematiko in fiziko 
Univerze v Ljubljani, idejna pobudnika 
združenja pa sta bila prof. dr. Michel Giot 
(Université catholique, Louvain, Belgija) in 
prof. dr. Borut Mavko (Institut »Jožef Stefan« 
in Univerza v Ljubljani).

Dokument je v celoti dostopen na spletni 
strani http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/08/st15/st15406.en08.pdf.

Prof. dr. Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko 
tehniko, IJS

Sekretar European Nuclear Society g. Santiago San 
Antonio (levo) in predsednik European Nuclear 
Education Network prof.dr. Joseph Safieh podpisujeta 
sporazum o sodelovanju.



SodobNe JedrSke 
elektrarNe II IN III 
geNeracIJe lahko 
koNkUreNčNo IN 
zaNeSlJIvo obratUJeJo 
v NačINU SledeNJa 
bremeNU v dNevNo-
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SODObNe jeDrSKe eleKtrarNe lahKO 
ObratUjejO fleKSIbIlNO! 

SodobNe JedrSke elektrarNe II IN III geNeracIJe lahko 
koNkUreNčNo IN zaNeSlJIvo obratUJeJo v NačINU SledeNJa 
bremeNU v dNevNo-NočNem IN tedeNSkem režImU v območJU od 
100% do 50% alI celo do 25%. tako lahko zagotavlJaJo od 500 do 
več kot 800 mW trapezNe močI v eNI SamI eNotI.

Elektrarne priključene v omrežje morajo proizvajati elektriko v skladu z dnevnim povpraševanjem 
po električni energiji. In kot je razvidno iz slike 1, se to povpraševanje tipično spreminja iz ure v 
uro in je različno v različnih obdobjih leta. 

Iz podatkov dnevnega nihanja porabe električne energije v Sloveniji je razvidno, da dosega 
razlika med dnevnim in nočnim režimom velikost do 808 MW v letu 2007 in 748 MW v letu 2008 
(Slika 1). Upoštevajoč analize rasti porabe električne energije v prihodnosti lahko pričakujemo 
njeno povečanje. Ne glede kateri scenarij večanja porabe se uresniči in navkljub uvajanju in 
aktivnostim okrog URE, bo s koncem obdobja recesije poraba električne energije rasla v razmerju 
rasti BDP. Z rastjo porabe pa se bo verjetno povečevala tudi razlika med maksimumi in minimumi 
dnevne porabe. 

Variabilno porabo upravljavec elektro-energetskega sistema pokriva s spreminjanjem 
proizvodnje v elektrarnah. Pri čemer pa se ne spreminja moč vseh elektrarn hkrati. Del elektrarn 
obratuje ves čas na konstantni moči, s temi elektrarnami pokriva pasovno porabo, oziroma del, 
porabe, ki se ne spreminja. Preostale elektrarne pa obratujejo variabilno, oziroma trapezno, v 
dnevno nočnem režimu. Podnevi obratujejo na večji moči, ponoči na manjši ali pa se jih celo 
zaustavi.

V slovenskih elektro-energetskih krogih prevladuje mnenje, da so jedrske elektrarne (JE) v 
nasprotju s termoelektrarnami (TE) toge in neprilagodljive in ne zmorejo obratovati v načinu 
sledenja bremenu, kakor to velja za TE. Iz zapisanih mnenj in člankov pa je razvidno, da se 
stroka bolj ali manj strinja, da jedrska tehnologija ob danih predpostavkah nima konkurenta kot 
pasovni proizvajalec električne energije. Podatki, ki jih navajajo proizvajalci sodobnih JE III in III+ 
generacije, pa kažejo zelo učinkovito sposobnost obratovanja s sledenjem bremenu, ki je lahko 
sočasna z regulacijo frekvence, ki jo JE omogoča. 

Ker je vprašanje zmožnosti obratovanja v načinu sledenja bremena (load-follow) za različne 
elektrarne danes strokovno zelo pomembno, je prav, da opišemo podatke o zmožnostih takšnega 
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Slika 1:  Prikaz dnevnega nihanja porabe električne energije po mesecih 
               za leto 2008 v Sloveniji, vir: UCTE

Aleš Buršič, dr. Tomaž Žagar
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obratovanja tudi za sodobne jedrske elektrarne. Ti podatki so še posebej pomembni sedaj, ko 
se odloča o prihodnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. Za načrtovanje proizvodnih 
objektov v državi je potrebno pravilno in čim širše poznavanje možnosti, ki jih ponujajo 
najsodobnejše tehnologije v svetovnem merilu. Zato v nadaljevanju navajam tehnične podatke o 
možnostih obratovanja v trapeznem načinu za nekatere sodobne jedrske elektrarne, ki so danes 
na voljo na svetovnem tržišču. 

Jedrska elektrarna ATMEA 1 francosko-japonskega proizvajalca ATMEA omogoča obratovalne 
tranziente v intervalu 25% do 100% nazivne električne moči 1100 MWe. Hitrost spremembe 
nastopa v intervalu velikosti 1 do 3%  nazivne moči na minuto. Omogoča tudi nenapovedano 
vrnitev na 100% moč s 5%/min v 80% gorivnega cikla. ATMEA 1 je sposobna slediti bremenu 
oz. zahtevam omrežja v intervalu 825 MWe. 

Tudi AP1000, jedrska elektrarna ameriškega proizvajalca Westinghouse omogoča dnevno 
spremembo moči  v intervalu 100-50-100%. Sledenje bremenu se izvaja s kontrolo oziroma 
spreminjanjem moči reaktorja s t.i. »sivimi kontrolnimi palicami« in ne s spremembo 
koncentracije borove kisline  v primarnem sistemu. Takšen način sledenja bremena ima več 
prednosti, med drugim je takšen način obratovanja tudi prijazen do okolja, saj pri tem nastane 
manj odpadkov, kot pri spreminjanju koncentracije borove kisline. Sprememba poteka zvezno s 
5% spremembo moči na minuto. Pod podanimi parametri AP1000 sledi bremenu v intervalu 550 
MWe (Slika 2). 

EPR, jedrska elektrarna francoskega proizvajalca AREVA, ki je trenutno v gradnji v Franciji in na 
Finskem, omogoča obratovalne tranziente v intervalu 25 do 100% nazivne moči 1600 MWe. 
Nadzor reaktorske sredice t.i. »Tmode«  omogoča prilagajanje znotraj 60% do 100% s hitrostjo 
sledenja 5% na minuto, med 25% in 60% pa se prilagaja z 2,5%/min. Dnevna Sprememba moči 
lahko poteka pri tej elektrarni v intervalu 1200 MWe. 

Ko govorimo o obratovalnih sposobnostih delujočih sodobnih JE moramo poleg sledenja 
bremenu omeniti tudi regulacijo frekvence, regulacijo napetosti, pomemben vpliv na stabilnost 
elektroenergetskega sistema (EES) ter nenazadnje ključno vlogo pri ponovni vzpostavitvi EE 
omrežja po razpadu. Naštete obratovalne sposobnosti so upoštevane pri optimizaciji proizvodnje 
in rezerv v EES (Slika 3).

Zaključimo lahko, da so sodobne JE, obratujoče in tiste v gradnji tehnično izjemno dobro 
pripravljene na trapezno obratovanje in prilagajanje tudi zelo turbulentnim razmeram v omrežju. 
Poglobljena študija primerjave obratovalnih zmožnosti različnih tehnologij v EES bi lahko 
korektno osvetlila problematiko in olajšala delo odgovornim za prihodnost slovenske energetike, 
katerih odločitve bodo morale vključevati tudi trajnostni razvoj, ki bo temeljil na varnih, 
nizkoogljičnih in konkurenčnih tehnologijah kakršne predstavlja jedrska tehnologija z jedrskimi 
elektrarnami.

Slika 2: Prikaz spremembe moči reaktorja AP1000 (Core Power) ob 
minimalen osnem odmiku razporeditve moči v sredici reaktorja 
(Axial Offset) ter ob konstantni koncentraciji borove kisline

pogloblJeNa 
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tehNologIJ v eeS bI 
lahko korektNo 
oSvetlIla problematIko 
IN olaJšala delo 
odgovorNIm za 
prIhodNoSt SloveNSke 
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eNS YgN: eUrOpeaN 
NUclear YOUNg 
geNeratION fOrUm 
2009 

Med 19. in 23. majem 2009 se je v Cordobi 
odvijal tretji evropski jedrski forum mlade 
generacije (ENYGF 09). Forum je, v prostorih 
Cordobske univerze, organizirala v imenu 
ENS YGN španska mlada generacija (Jóvenes 
Nucleares). 

Forum je vključeval dva dneva konference in 
tehnično ekskurzijo z ogledom odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v El 
Cabrilu. Poudarek foruma je bil na vprašanju o 
nujnosti jedrske energije in njene pomembne 
vloge v prihodnosti. Povabljeni predavatelji so 
za zagotovitev energetske prihodnosti Evrope 
izpostavili pomembnost skupne platforme za 
jedrsko energijo in obnovljive vire energije. 

Prvo plenarno zasedanje je bilo posvečeno 
vlogi interesnih skupin pri uporabi jedrske 
energije v Evropi. Glavni sklep zasedanja je bil, 
da jedrsko energijo čaka svetla prihodnost, če 
se bodo povečale kapacitete ter bodo obstoječi 
reaktorji obratovali varno in brez incidentov. 

Popoldanska seja se je osredotočila na 
»sprejemljivost jedrske energije« in povezave 
med informiranjem javnosti in sprejemljivostjo 

jedrske energije v javnosti. Predstavitve 
Fennovoima, SKB, FORATOM, SCK-CEN in 
španskega YGN so opozorile, da na javno 
percepcijo o jedrski varnosti vplivajo zapisi 
o varnem delovanju jedrskih elektrarn in 
njihova obveza za reševanje vprašanja jedrskih 
odpadkov. Po mnenju FORATOM-a je jedrska 
energija predmet podzavesti, kar je glavni 

foruma je na voljo na spletni strani: 
http://enygf09.org/. 

24. maja je potekal tudi ENS YGN Core 
Committee sestanek na katerem so delegati 
izvolili novo vodstvo. Novi predsednik ENS YGN 
je postal Edouard Hourcade iz Francije in novi 
podpredsednik Andrej Goicea iz Romunije.  

Dr. Igor Vuković, predsednik ENS YGN

eleKtrIKa – SKrItI 
zaKlaD Iz pOSaVja  

Dubaj je danes sinonim za prestiž, bogastvo 
in razkošje. Danes vsi poznamo mesto, ki 
ga je neverjetno hiter gospodarski razvoj 
spremenil v sanjsko destinacijo turističnih 
agencij celega sveta. Še pred desetletji za 
mesto na robu puščave ni vedel nihče, dokler 
niso v bližini odkrili bogata ležišča nafte. In 
dobre podjetniške ideje, podprte z velikimi 
količinami »črnega zlata« so mesto iz puščave 
vzdignile in ga umestile ob bok Londonu, 
Parizu in drugim znamenitostim sveta. Nihče 
ne oporeka dejstvu, da razvoj Dubaja temelji 
na energetskem potencialu nafte, ki se nahaja 
pod površjem arabske puščave. 

V Sloveniji nimamo naftnih polj in zalog 
črnega zlata, kljub temu pa energetika 
oziroma elektro-energetika predstavlja 

pomemben razvojni potencial. 
To posebej velja za proizvodne 
objekte, ki proizvajajo električno 
energijo po konkurenčni ceni. 
Kot primer lahko navedem 
primer iz Posavja, kjer imata 
sedež tako drugi steber 
slovenske proizvodnje elektrike 
GEN energija, kot tudi naša 
edina jedrska elektrarna. V letu 
2007 so štiri energetske družbe 
s sedežem v Posavju; GEN 
energija, Nuklearna elektrarna 
Krško, GEN-I in Termoelektrarna 
Brestanica proizvedle skupaj 
45 milijonov € dobička. Vse 
ostale gospodarske družbe v 
Posavju skupaj (teh je 981) 

pa 43 milijonov € dobička. V Posavju torej 
dobro polovico vsega dobička gospodarskih 
družb proizvedejo v samo štirih podjetjih, 
ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo 
električne energije. Mogoče nimamo črnega 
zlata, namesto tega pa imamo proizvodnjo 
električne energije, ki lahko prinaša v državo 
razvojni potencial in perspektivo. In prav 

razlog, zakaj je na javno mnenje o jedrski 
energiji mogoče zlahka vplivati. Španska YGN 
je obravnavala dejavnosti, ki o namenjene 
pridobivanju javne podpore v zvezi z jedrsko 
energijo v Španiji.

Dan se je zaključil z obiskom Cordobske 
mošeje in večerjo, popestreno s flamenkom, 
kitaro in vinsko kletjo. V četrtek so 
organizatorji predvideli tehnično ekskurzijo 
v El Cabril. Tamkajšnje odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov sprejme 
približno 2000 m3 radioaktivnih odpadkov na 
leto in zagotavlja odlaganje odpadkov do leta 
2020. 

Zadnji dan konference je potekal v znamenju 
predstavitve posterjev. Na plenarnem 
zasedanju z naslovom »Getting stronger: 
Crucial lessons«  so bili predstavljeni 
primeri zahtevnih nalog in kako so bile le te 
rešene s strani industrije: CEZ, EDF in tudi 
organizacije, kot so CEA in EPRI. Kandidatke za 
tehnologije, ki zagotavljajo prihodnost jedrske 
energije v Evropi so EPR (AREVA), AP 1000 
(Westinghouse) in APWR (Mitsubishi). Na 
zadnjem zasedanju se je razpravljalo o etiki in 
fiziki z vidika univerzitetnih profesorjev. Nizke 
doze sevanja namreč spodbujajo zaščitne 
mehanizme, ki prispevajo k popravilu škode 
in odpravljanju hudo poškodovanih celic. 
Udeleženci tega zasedanja so sklenili, da bi ob 

ustreznem komuniciranju, ta hipoteza lahko 
prispevala k zbijanju mita o negativnih učinkih 
sevanja. 

V petek je bila organizirana poslovilna večerja 
v čudovitem ambientu grada Almodovar 
in v soboto še ogled nekaterih španskih 
zgodovinskih znamenitosti. Celoten program 

Udeleženci tretjega evropskega jedrskega foruma mlade generacije (ENYGF 09) pred 
rektoratom cordobske univerze.
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elektrika je energija prihodnosti, kajti večina 
sodobnih, čistih in okolju prijaznih tehnologij 
uporablja za delovanje tudi elektriko. 
Povpraševanje po čistih, okolju prijaznih in 
domačih virih električne energije se povečuje. 
Ravno s takšnimi viri razpolaga drugi steber 
slovenske elektro-energetike - GEN energija. 
Poleg tega je proizvodnja elektrike v jedrski 
elektrarni in v hidroelektrarnah že danes 
konkurenčnejša od proizvodnje električne 
energije iz fosilnih virov, kot je na primer 
premog. Prav konkurenčna prednost teh virov 
pa omogoča poslovanje teh družb z dobičkom. 
Konkurenčnost proizvodnje električne 
energije v jedrskih elektrarnah v primerjavi 
s termoelektrarnami se bo po letu 2012 še 
izboljšala, saj bodo morale termoelektrarne 
kupovati dovolilnice za izpuste ogljikovega 
dioksida (CO2), s tem pa se bodo njihovi 
dobički zmanjšali. Prihodki družb skupine 
GEN se po letu 2012 ne bodo zmanjšali, saj 
ob proizvodnji elektrike v jedrski elektrarni 
ne nastaja CO2 in zato ne bo potrebno 
kupovati dovolilnic. Takšni obeti zagotavljajo 
dolgoročne poslovne priložnosti za celo 
Posavje, ki lahko svoj razvoj načrtuje na osnovi 
proizvodnje elektrike v jedrski elektrarni. 

Verjamem, da bo razvita družba prihodnosti 
temeljila na čistih in do okolja prijaznih 
nizko-ogljičnih tehnologijah. Električno 
energijo, nujno potrebno za delovanje in 
sodobne družbe, bomo v vedno večji meri 
proizvajali na osnovi jedrske tehnologije in 
tehnologije obnovljivih virov. Država, ki zna 
sobivati s proizvodnimi objekti trajnostne 
in konkurenčne energetike, lahko tudi v 
proizvodnji elektrike odkrije svoj zaklad in 
načrtuje smel razvoj ter obilo priložnosti 
za zaposlitve in udejstvovanje vseh svojih 
prebivalcev.  

Dr. Tomaž Žagar, GEN energija

NeK je USpešNO 
IzVeDla reDNI 
remONt

V začetku maja se je s priključitvijo elektrarne 
na omrežje v Nuklearni elektrarni Krško 
začel 24. gorivni ciklus. Izjemno velik obseg 
del v kratkem obdobju je bil največji izziv 
enomesečnega remonta. Pri opravljanju del 
je poleg zaposlenih v elektrarni sodelovalo 
okvirno 2000 zunanjih sodelavcev. Dela so 
opravili profesionalno in učinkovito. Med 
remontom so bila opravljena vsa načrtovana 
dela: preverjanje stanja materialov primarne 

Izgradnja objekta novega 110 kV polja lastne rabe NEK.

Del novega digitalnega sistema za upravljanje in nadzor turbine in 
generatorja.
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opreme, preventivno vzdrževanje opreme, 
pregled in obnova sekundarnih cevovodov, 
stikalne opreme, črpalk, motornih pogonov in 
ventilov v skladu s programom. V reaktorsko 
sredico je bilo vloženih 56 svežih gorivnih 
elementov. 

Med remontno zaustavitvijo so bile izvedene 
tudi modifikacije, ki obsegajo izboljšave, 
dopolnitve ali spremembe opreme in 
tehnoloških sistemov elektrarne. Izhajajo 
iz svetovne prakse ali lastnih zahtev po 
zvišanju nivoja jedrske varnosti, zanesljivosti 
obratovanja in lažjega upravljanja z opremo. 
Namenjene so predvsem dvigu razpoložljivosti 
varnostne opreme in elektrarne v celoti in s 
tem tudi kakovosti in zanesljivosti obratovanja. 
Letos je bilo na področju tehnološke 
nadgradnje uvedenih 32 novih rešitev 
pretežno iz področja krmiljenja in regulacije, 
električne opreme in merilnih naprav. Med 
njimi:
  zamenjava relejne zaščite bloka 

generator-transformator,
  zamenjava sistema za regulacijo turbine 

z novim digitalnim sistemom,
  posodobitev sistema za spremljanje 

delovanja  turbine in generatorja,
  prestavitev in modernizacija 

110-kilovoltnega polja lastne rabe, 
  zamenjava tekočinskih radioloških 

monitorjev in s tem zaključek projekta 
zamenjave analognega sistema 
radiološkega monitoringa,

  zamenjava sekundarnih cevovodov 
na sistemih odvzemne pare in drenaž 
turbine,

  zamenjava opreme za vzorčenje hladila,
  izdelava dostopov in podestov v 

reaktorski zgradbi,
  nadgradnja seizmične zaščite polarnega 

dvigala v reaktorski zgradbi.

Postopek ponovnega zagona elektrarne s 
priključitvijo na omrežje je bil zaradi obsega 
del končan nekoliko kasneje od prvotno 
načrtovanega. Med remontom ni bilo odkritih 
nepričakovanih posebnosti, stanje opreme je 
dobro, kar je  skupaj s tehnološko nadgradnjo 
ustrezna osnova za varno in stabilno 
obratovanje elektrarne v prihodnje.

Nuklearna elektrarna Krško 

mlaDI SO 
SpremINjalI 
NaVaDe, 
VeDeNje IN 
prIhODNOSt 

5. junija, na svetovni dan 
okolja, se je s podelitvijo 
nagrad najboljšim sklenil 
natečaj za srednješolce 
Spreminjam navade, vedenje 
in prihodnost, ki ga je 
razpisal Sklad za financiranje 
razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz 
NEK (Sklad NEK). Odziv nad 
natečajem, v okviru katerega je 
strokovna žirija iskala najboljše 
kratke filme, plakate 
ali fotografije, je organizatorje prijetno 
presenetil, saj so do roka prejeli dela več kot 
šestdesetih avtorjev.

Žirija je odločila, da si je prvo nagrado za 
odlično animacijo Energija je povsod prislužil 
dijak ljubljanske Gimnazije Vič Luka Ivartnik, 
druga nagrada je pripadla Vidu Zdovcu, dijaku 
I. gimnazije Celje, ki je posnel kratki film 
Varčuj in prihrani, za izvirno fotografijo pa se 
s tretjo nagrado natečaja lahko pohvali Tilen 
Šubic Krpič, ki gimnazijo obiskuje v Škofji Loki. 
Nagrade je podelila predsednica Upravnega 
odbora Sklada NEK dr. Romana Jordan Cizelj, 
ki je v pozdravnem nagovoru poudarila tudi 
pomen razmišljanja o varčevanju z energijo in 
njeni učinkoviti rabi ter razvoju virov energije,  

ki ne povzročajo izpustov toplogrednih plinov.

 

Slovesni podelitvi nagrad, ki je potekala na 
Fakulteti za energetiko v Krškem, je sledilo 
multimedijsko predavanje mag. Vide Ogorelec 
Wagner Podnebno sporočilo, ki na izviren in 
zanimiv način prikazuje vzroke spreminjanja 
podnebja ter vplive podnebnih sprememb na 
globalni in lokalni ravni. Navzoči so se med 
drugim lahko naučili, kako izračunati svoj 
CO2 odtis, ki pove, koliko emisij v povprečju 
ustvarijo. Ali ste vedeli: Vsak Slovenec letno 
v okolje izpusti okoli osem ton ogljikovega 
dioksida. 

Nagrajena dela si lahko ogledate na spletni 
strani www.sklad-nek.si.

Sklad NEK

Nekaj prizorov iz animacije Luke Ivartnika Energija je povsod, ki je 
prejela prvo nagrado.

Srednješolci so razmišljali o energetski varčnosti 
in prihodnosti.
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ODprtO le še 
VprašaNje DrUŽbeNe 
SprejemljIVOStI 

Postopek izbora lokacije in priprave državnega 
prostorskega načrta (DPN) v občini Krško 
je v zaključni fazi. Potem, ko je skupina 
neodvisnih mednarodnih strokovnjakov 
potrdila, da je varianta odlagališča z 
vkopanimi silosi za lokacijo Vrbina v Krškem 
dolgoročno najustreznejša rešitev in so  bile 
javnosti predstavljene spremenjene rešitve za 
odlagališče, pripravljene na podlagi sprejetih 
pripomb in predlogov, podanih na javni 
razgrnitvi prostorske dokumentacije, ostaja 
praktično odprto le še vprašanje družbene 
sprejemljivosti odlagališča.

ARAO je z namenom kar najbolj verodostojno 
ugotoviti odnos lokalne skupnosti do 
odlagališča, v maju naročil osebno anketiranje 
vseh gospodinjstev v 1500-metrskem pasu 
okrog potencialne lokacije in telefonsko 
anketiranje vzorca na širšem območju občine. 
Agencija izhaja iz prepričanja, da je družbena 
sprejemljivost v bistvu zapleten odnos 
posameznika in skupnosti do odlagališča, 
ki se skozi čas in pod vplivom številnih 
dejavnikov spreminja. Takšni dejavniki so 
med drugimi zaznavanje tveganj, poznavanje 
dejstev, zaupanje v ključne akterje, stopnja 
vključenosti v odločevalski proces, pričakovane 
koristi in spodbude. Ta odnos se ne izraža le z 
besedama DA ali NE, pač pa ga bolje odraža 
niz odgovorov, ki so s tematiko odlagališča 
povezani neposredno in posredno.

V istem času se je v lokalni skupnosti pojavila 
tudi zahteva po izvedbi posvetovalnega 
referenduma, ki je bila slednjič posredovna 
v presojo upravnemu sodišču, ki o zadevi 
še ni odločilo. V vsakem primeru pa končna 
odločitev o lokaciji ostaja na ramenih 
svetnikov občine Krško.

Irena Dariš, ARAO

SSSjV ODObrIl 
OSNUtKa praVIl-
NIKOV O SeValNI IN 
jeDrSKI VarNOStI   

StrokovNI Svet za SevalNo 
IN JedrSko varNoSt odobrIl 
oSNUtka pravIlNIkov o SevalNI 
IN JedrSkI varNoStI. 
 
Po večletnih pripravah in strokovnih razpravah 
se je 6. maja 2009 zaključil strokovni del 

postopka za pripravo Pravilnika o dejavnikih 
jedrske varnosti (JV5) in Pravilnika o 
zagotavljanju varnosti po začetku
obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov 
(JV9). Vsebini pravilnikov je namreč potrdil 
Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost. 

Pravilnika je URSJV pripravljal več let. Z njima 
so pokrite skoraj vse sodobne zahteve za 
varnost jedrskih elektrarn, izhajajoče iz tako 
imenovanih »reference levels« evropskega 
združenja WENRA. Vse evropske države so se 
obvezale, da bodo svojo zakonodajo uskladile 
s temi zahtevami do konca leta 2010. Slovenija 
s tem ostaja med državami z najsodobnejšo 
jedrsko zakonodajo. 

Pravilnika morata še skozi postopek 
usklajevanja na Ministrstvu za okolje in 
prostor, potem pa bosta objavljena v Uradnem 
listu in začela veljati.

vir: www.ursjv.gov.si

8. Seja eNSreg  

8. SeJa eNSreg Je potekala 
15. aprIla. poSvečeNa Je 
bIla pregledU Napredka 
prI IzvaJaNJU programa 
dela eNSreg IN orgaNIzacIJI 
prIprave poročIla evropSkemU 
parlameNtU IN evropSkemU 
SvetU.
 
Delovne skupine so predstavile nekaj novih ali 
dokončanih poročil, še posebno:
  končno poročilo o vplivu zakonskih 

inštrumentov EU na področju jedrske 
varnosti;

  pregled IRRT in IRRS misij IAEA (misije, 
ki ocenijo stanje upravne infrastrukture 
in organiziranost in delovanje upravnih 
organov s področja jedrske varnosti), ki 
so bile izvedene po letu 1998 v državah 
članicah;

  predlog, kako izboljšati izmenjavo informacij 
o izkušnjah na področju varnosti ravnanja z 
odpadki;

  predlog o pregledih in ocenah varnosti 
ravnanja z odpadki v novih jedrskih 
elektrarnah;

  pregled odprtosti do javnosti, ki izhaja 
iz zahtev zakonodaje Skupnosti in 
mednarodne zakonodaje, na jedrskem 
področju.

Člani so se strinjali, da se omogoči dostop 
javnosti do zgornjih dokumentov skupaj s 

sprejetim zapisnikom seje, na CIRCA spletni 
strani. Člani so bili obveščeni, da je stran o 
ENSREG že razpoložljiva, narejena v skladu s 
tekstom, ki ga je pripravila delovna skupina za 
odprtost - WG3. WG3 je dokončala tehnične 
specifikacije za razvoj specifične ENSREG 
spletne strani in je začela delati na njeni 
vsebini. 

Člani so se tudi sporazumeli o vsebini poročila 
Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu. 
Osnutek poročila bo ENSREG sprejela na svoji 
naslednji seji 2. julija. Namen je, da bi poročilo 
dostavili evropskim institucijam do 17. julija 
2009. 

Da bi izboljšali odprtost do javnosti je 
skupina revidirala svoj poslovnik, da bi s 
tem omogočila hitrejše sprejetje zapisnikov, 
kar bi pospešilo njihovo objavo na javnosti 
dostopnih straneh CIRCA. Poleg tega sta bili 
pripravljeni dve predstavitvi, in sicer o možnih 
skupnih dejavnostih za nadzor nad uvozom 
kontaminiranih izdelkov v EU in o delu skupine 
ekspertov po 31. členu sporazuma Euratom.
Naslednji sestanek bo 2. julija tega leta in bo 
predvsem posvečen sprejetju poročila ENSREG 
Evropskemu parlamentu in Evropskemu 
svetu.

vir: www.ursjv.gov.si

prVa praKtIčNa 
SmerNIca UrSjV  

UrSJv želI SvoJIm StraNkam 
olaJšatI poStopke prIdobIvaNJa 
dovolJeNJ, za katere Je 
po SloveNSkI zakoNodaJI 
prIStoJNa. zato Je prIčela S 
prIpravo praktIčNIh SmerNIc.

Zahteve pridobivanja dovoljenj so vsebovane 
v predpisih (zakoni, mednarodne pogodbe, 
uredbe in pravilniki), vendar mora stranka 
večkrat za določeno dovoljenje izpolniti 
zahteve več predpisov hkrati. Poleg tega lahko 
pri uporabi predpisov prihaja do različnega 
razumevanja. URSJV želi zato s praktičnimi 
smernicami, kjer je to potrebno, omogočiti 
strankam popolno in pravilno razumevanje 
zahtev ter s tem olajšati komunikacijo s 
strankami in omogočiti hitrejšo izvedbo 
upravnih postopkov. 

V praktičnih smernicah opisane vsebine 
ne nadomeščajo niti ne razširjajo zahtev iz 
predpisov in zato niso obvezujoče. V njih je 
opisano, kaj URSJV prepoznava kot dobro 
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izpolnjevanje zakonskih zahtev. Stranke pa 
lahko tudi na druge načine uresničujejo svoje 
pravice in pravne koristi ali izvajajo zaveze iz 
predpisov, vendar morajo pri tem računati, da 
bo URSJV v takem primeru potrebovala več 
časa za presojo ustreznosti in zahtevala več 
dopolnilnih razlag. 

Veljavna zakonodaja Republike Slovenije 
neposredno ne zahteva izdajanja praktičnih 
smernic, zato tudi niso zakonsko 
obvezujoče.
vir: www.ursjv.gov.si 

pOmOč fIlIpINOm prI 
razgraDNjI razISKO-
ValNega reaKtOrja  

Direktorja URSJV dr. Andreja Stritarja je 
Mednarodna agencija za atomsko energijo 
(MAAE) poslala svetovati filipinskemu 
upravnemu organu, kako varno razgraditi 
tamkajšnji raziskovalni reaktor. V Manili 
imajo namreč raziskovalni reaktor, ki je precej 
podoben našemu v Brinju pri Ljubljani, le da 
že dvajset let ne obratuje. Ker so šele pred 
kratkim ustanovili upravni organ in še nimajo 
ustreznih izkušenj, so zaprosili MAAE za 
pomoč. MAAE je poiskala eksperta v Sloveniji, 
saj velja, da imamo pri nas ustrezno urejen 
tovrstni upravni nadzor.

Dr. Stritar je filipinskim kolegom v petih 
dneh razložil, kako je treba predvsem 
skrbno analizirati in razumeti vse konkretne 
probleme na terenu, premisliti in predlagati 
varnostne rešitve, potem pa pripraviti ustrezne 
dokumente in poskrbeti za pridobitev 
ustreznih dovoljenj. Toda bistveno je, da se 
nikoli ne pozabi glavnega namena celotnega 
početja – varstva ljudi pred neželenimi 
posledicami ionizirajočega sevanja.
vir: www.ursjv.gov.si 

SlOVeNIja USpešNO 
ObVlaDUje SVOje  
raO 

Na redni pregledovalni konferenci po skupni 
konvenciji o ravnanju z radioaktivnimi odpadki 
(RAO) in izrabljenim jedrskim gorivom (IJG) je 
slovenska delegacija 11. maja 2009 uspešno 
predstavila stanje na tem področju v naši 
državi. Z enourno predstavitvijo (ppt) se je 
okoli 50 predstavnikov držav pogodbenic 
konvencije seznanilo z glavnimi poudarki v 
poročilu (pdf ) o stanju pri nas. V nadaljevanju 
so naši predstvaniki odgovarjali na podrobna 

vprašanja drugih delegatov. 

V končnem poročilu, ki so ga udeleženci 
sprejeli na koncu predstavitve, so ugotovili:
  da ima Slovenija urejen sistem ravnanja 

z RAO in izrabljenim jedrskim gorivom 
(nacionalni program, Agencijo ARAO kot 
nosilca dejavnosti, URSJV in URSVS kot 
upravne organe);

  da je od zadnjega pregledovalnega sestanka 
pred tremi leti viden napredek pri iskanju 
lokacije za odlagališče za nizko in srednje 

radioaktivne odpadke, da se s Hrvaško 
dela na izpolnjevanju zahtev meddržavne 
pogodbe o NE Krško, da je posodobljeno 
Centralno skladišče za radioaktivne odpadke 
v Brinju pri Ljubljani, da je zaključena 
sanacija odlagališča jamske jalovine 
na Jazbecu v Žirovskem vrhu in da je 
posodobljena vroča celica v Brinju;

  da se v sodelovanju s Hrvaško pripravlja 
posodobitev programa razgradnje NE Krško;

  da je Slovenija uvedla originalen sistem za 
nadzor radioaktivnosti pošiljk odpadnih 
kovin.

Poročilo tudi prepoznava izzive za prihodnost:
  pridobitev soglasja lokalne skupnosti za 

odlagališče NSRAO in njegova gradnja;
  dogovor s Hrvaško o ravnanju z RAO iz NE 

Krško;
  zaključek sanacije objektov rudnika Žirovski 

vrh.

vir: www.ursjv.gov.si

VljUDNOStNI ObISK 
DelegacIje japONSKe 
KOmISIje za jeDrSKO 
eNergIjO Na UrSjV   

Dne 19. marca 2009 je v prostorih URSJV 
potekal vljudnostni obisk delegacije japonske 
Komisije za jedrsko energijo (Japan Atomic 

Energy Commission). Japonsko delegacijo je 
vodila komisarka dr. Takako Hirose. 

V kratkem vljudnostnem pogovoru sta 
strani izmenjali informacije o regulatorni 
ureditvi jedrskega področja v obeh državah. 
Japonska komisija za jedrsko energijo se 
ukvarja predvsem s promocijo jedrske energije 
(politiko, proračunom, sodeluje in presoja 
odločitve drugih vladnih agencij), medtem 
ko je za jedrsko varnost pristojna Komisija 
za jedrsko varnost. Japonska delegacija je 

obiskala IAEA, v 
Sloveniji pa bo še 
MG in JE Krško, 
nato pa nadaljuje 
obisk na Hrvaškem 
in v Bolgarijo. 
Japonsko stran 
je zanimala 
predvsem ureditev 
in delovanje 
deljenega lastništva 
Jedrske elektrarne 
Krško, izobraževalni 

program za osebje v JE Krško, periodični 
remonti in s tem povezana učinkovitost 
pridobivanja jedrske energije, trajanje 
gorivnega cikla, potresna varnost, dobava 
jedrskega goriva, ravnanje in shranjevanje 
radioaktivnih odpadkov ter javno mnenje v 
povezavi z delovanjem jedrskih objektov. Ob 
koncu obiska je japonska stran povprašala tudi 
o možnosti sodelovanja z URJSV.

vir: www.ursjv.gov.si 

Redna pregledovalna konferenca po skupni konvenciji 
o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
jedrskim gorivom.


