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Medtem ko smo čakali na poletje kot
na Godota, so mimo brzeli meseci. Ob
zadnjih pozivih organizatorja konference
NENE za pripravo člankov me je stisnilo
pri srcu, saj sem se zavedela, da so pred
vrati september, konec šolskih počitnic,
jesen in rutina. A četudi letos ni bilo
pravega poletja, nam je vseeno uspelo
dodobra izkoristiti šolske počitnice. Ta
čas ni poseben le za moja šoloobvezna
otroka, temveč tudi zame. Kljub temu da
smo večino poletja preživeli v Ljubljani,
so bili dnevi sproščeni in bogati. Preostali
del leta je običajno bolj organiziran,
težje si je vzeti prosti čas, in zato
manj sproščen. Še vedno pa ostanejo
sobote. Sobotne dopoldneve zelo radi
preživljamo v priljubljenem ljubljanskem
lokalu. Na ta drobni užitek vreme nima
vpliva. Ura običajno ni preveč zgodnja,
takrat kavarno polnijo predvsem mlade
družine z razposajenimi malčki. Družba
je zanesljiva, postrežba dobra, a ko se
razidemo, je svet, ki šviga mimo nas, takoj
nekoliko bolj topel in barvit. Zanimivo je,
kako hitro se napolnimo z energijo, če v
dan vpletemo prijatelje, če pa dodamo še
knjige, glasbo in kak izlet, je mera polna,
in začeti nov teden sploh ni več težko. Tudi
v službi je lahko lepo, če je razpoloženje
med sodelavci prijetno. Tu in tam se
je torej treba prikazati iz pisarne, iti s
sodelavci na kosilo ali z njimi spiti kavo, se
sprehoditi do sosednje pisarne, izmenjati
mnenja. Člani DJS se sicer srečujemo
redko, imamo pa zato glasilo Jedrce, ki je
namenjeno izmenjavi mnenj, informacij
in izkušenj. Je eden izmed uveljavljenih
načinov pisnega komuniciranja med člani.
Kot urednica spoznavam, da smo člani
sprejeli glasilo za svoje, radi ga beremo
in tudi pošiljamo prispevke. Teh si želim
še več, predvsem od avtorjev, ki doslej
v glasilu še niso objavljali. Seveda pa si
je treba, tako kot za vse drugo, tudi za
pripravo članka vzeti čas.
Simona Sučić, urednica
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NENE 2014
V Portorožu je med 8. in 11.
septembrom 2014 potekala že
triindvajseta mednarodna redna
letna konferenca Društva jedrskih
strokovnjakov z naslovom Nuclear
Energy for New Europe 2014. Na
srečanju je bilo 183 udeležencev iz
27 držav.
Predstavljenih je bilo 122 prispevkov,
in sicer tri predavanja vabljenih
predavateljev, 47 ustnih predstavitev
ter 75 posterjev. Obravnavana
področja so segala od teorije delovanja
reaktorjev in varnostnih analiz do
praktičnih težav pri obratovanju
jedrskih objektov, vloge jedrske
energetike v družbi, pa tudi obetov za
uporabo energije fuzije v prihodnosti.
Predavali so trije ugledni vabljeni
predavatelji, in sicer Rauno Rintamaa
iz Finske, Cristophe Behar iz Francije ter
Francesco Romanelli iz Velike Britanije.
Program konference in povzetki
prispevkov so objavljeni na spletni
strani http://www.nss.si/nene2014.
Kot je na naši konferenci že tradicija,
smo podelili tudi nagrade mladim
avtorjem ter nagrade za najboljše
posterje. Nagrajena mlada avtorja sta
Hygreeva Kiran Namburi za članek
TEM Foils Preparation from Irradiated
Austenitic Stainless Steel − An applied

Vabljeni predavatelj Rauno Rintamaa (Finska) s predavanjem Finnish Approach for
Synergistic Effects of Research, Reliability and Safety in Nuclear Energy.

methodology to attain 1 mm sample
(soavtorja Petra Bublíková in Vít
Rosnecký) in Žiga Štancar za članek
Thermal Power Calibration of the TRIGA
Mark II Reactor (soavtor Luka Snoj).
Najboljša posterja pa sta bila
Pressurized Water Small Modular
Reactor (SMR) Modelization and Severe
Accident Analysis using ASTEC code
(avtorji Mirco Di Giuli, Marco Sumini
in Giacomino Bandini) in Validation
of the Neutron and Gamma Flux
Distributions in the JSI TRIGA Reactor
Core (avtorji Gašper Žerovnik, Tanja
Kaiba, Vladimir Radulović, Anže Jazbec,

Skupinska fotografija udeležencev mednarodne konference NENE 2014.

Sebastjan Rupnik, Loic Barbot, Damien
Fourmentel, Luka Snoj in Jean-François
Villard).
Poleg tega, da konferenca prinaša
strokovne prispevke, je pomembna tudi
zaradi navezovanja osebnih stikov med
udeleženci ter njihovega druženja. K
prijetnemu vzdušju je pripomogel tudi
konferenčni izlet v sečoveljske soline.
Tudi naslednja konferenca bo v
Portorožu, in sicer od 14. do 17.
septembra 2015.
Dr. Igor Jenčič, Predsednik Programskega
odbora
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Skrbno in varno
ravnanje z
radioaktivnimi
odpadki v NEK
Proizvodnja električne energije v jedrskih
elektrarnah je povezana z nastajanjem
radioaktivnih stranskih proizvodov. Večina
teh se zadrži v gorivnih elementih, del jih
je v reaktorskem hladilu in se s filtriranjem
ter predelavo iz procesa izločijo.
Skrbno ravnanje z jedrskim gorivom in
kontaminiranim hladilom ter opremo
zagotavlja, da so radioaktivne snovi
vedno pod ustreznim nadzorom. Tudi med
obratovanjem Nuklearne elektrarne Krško
(NEK) nastajajo radioaktivne odpadne
snovi, ki so lahko v plinastem, tekočem
in trdnem agregatnem stanju. Če je
količina radionuklidov nad predpisanimi
vrednostmi ter se ne morejo predelati
in ponovno uporabiti, se take snovi
obravnavajo kot radioaktivni odpadki.
Glede na njihovo specifično aktivnost jih
delimo na nizko- in srednjeradioaktivne
odpadke (NSRAO). Z ustreznimi postopki
jih je treba spremeniti v takšne oblike,
ki zagotavljajo varno hranjenje in

Oprema za meritve bo iz skladišča umaknjena.

transport ter varstvo ljudi in okolja pred
ionizirajočimi sevanji. Skladno s predpisi
in standardi je primarna odgovornost NEK
zagotavljanje jedrske varnosti in s tem
tudi varno začasno skladiščenje NSRAO do
njihovega končnega odlaganja.
Procesi zmanjševanja
prostornine NSRAO
NSRAO delimo tudi glede na izvor,
lastnosti in možnosti za nadaljnje

NEK z začasnim skladiščem NSRAO (v ospredju levo).

ravnanje. Tako ločimo koncentrat
izparilnika in usedline zbiralnikov odpadne
reaktorske hladilne vode, izrabljene
ionske izmenjevalnike, izrabljene filtre ter
stisljive in nestisljive odpadke. Nastajajo
tudi specifični odpadki, npr. ob peskanju
strojne opreme, aktivno oglje, ki se
uporablja pri prezračevalnih sistemih,
mazalna olja in različna topila. Konec
leta 2013 je bilo v začasnem skladišču
v NEK uskladiščenih 2250,6 kubičnega
metra teh odpadkov, ki so nastali od
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začetka obratovanja elektrarne leta
1981. S tehničnimi, administrativnimi
in organizacijskimi ukrepi smo uspeli
zmanjšati dinamiko nastajanja NSRAO.
Tako v zadnjem obdobju letno nastane
približno 30 kubičnih metrov tovrstnih
odpadkov. Z različnimi mehanskimi in
kemijskimi metodami zmanjšujemo
tudi njihovo prostornino. S stiskanjem
z nizkotlačno stiskalnico in dodatnim
stiskanjem z visokotlačno stiskalnico
smo močno zmanjšali prostornino paketov
s tkaninami, plastiko, pločevinami, kabli
in drobno opremo. Od leta 1998 sežigamo
gorljive snovi pri zunanjem izvajalcu,
kar je omogočilo do 20-kratno zmanjšanje
njihove prostornine. S taljenjem pa smo
učinkovito zmanjšali prostornino kovinskih
odpadkov.
Prostor za manipulacijo
z opremo in pošiljkami
radioaktivnih tovorov
Ker smo dosegli visoko zasedenost
začasnega skladišča v NEK, je bilo treba
predvideti dodatne rešitve za premostitev
obdobja do izgradnje končnega
odlagališča NSRAO. Med pomembne
projekte tehnološke nadgradnje spada
rekonstrukcija manipulativnega prostora
za radioaktivne odpadke. V novi prostor
bomo namestili dodaten zbiralnik
odpadne reaktorske hladilne vode ter iz
začasnega skladišča prestavili tehnološko
opremo za obdelavo, kot je visokotlačna
stiskalnica, in opremo za meritve
radioaktivnih odpadkov. V sproščeni
prostor bomo skladiščili pakete NSRAO.
Po pridobljenem gradbenem dovoljenju
za izgradnjo manipulativnega prostora
sledijo postopek izbire izvajalca, umik
obstoječega začasnega montažnega
prostora in gradnja, ki bo potekala v
dveh fazah. Predvidevamo, da bo projekt
priprave prostora za manipulacijo z
opremo in pošiljkami radioaktivnih
tovorov zaključen konec leta 2015. Tako
bomo v NEK zagotovili premostitev
obdobja do začetka obratovanja končnega
odlagališča, ki je po julija potrjenem
investicijskem programu predviden leta
2020.
Nuklearna elektrarna Krško

aktualno
JE Jedrska
energija v
zatonu?
Ključna ugotovitev poročila The World
Nuclear Industry Status Report 2014, ki sta
ga pripravila neodvisna strokovnjaka Mycle
Schneider iz Pariza in Antony Froggatt iz
Londona, naj bi bila, da je jedrska energija
v zatonu. Takšen sklep naj bi postavila na
podlagi velike količine podatkov, ki sta jih
avtorja zbrala in obdelala v poročilu, ki ga v
celoti najdete tudi na spletu.
Vsekakor je treba avtorjema čestitati za skoraj
neverjetno količino zbranih in razmeroma
podrobno analiziranih podatkov. Prijatelj iz
evropske jedrske industrije je ob pogledu na
poročilo in njegov naslov sicer nemudoma
vzkliknil: »Če že govorijo o industriji, bi
industrijo morda lahko tudi kaj povprašali.«
A če odmislimo njegovo nekoliko šaljivo
pripombo, se lahko s podatki in sklepi poročila
v glavnem strinjamo. Tudi z ugotovitvijo,
da so razlogi za morebitni zaton jedrske
energije veliko bolj politični kot pa tehnični. V
nadaljevanju na kratko komentiram nekatere
pomembnejše okoliščine, ki so pripomogle k
takšnemu stanju.
Stoletje jedrskih elektrarn
Jedrske elektrarne spadajo med kompleksne
tehnologije, zato so zanje značilni razmeroma
dolgi roki in visoki stroški že pri gradnji. Že od
začetkov komercialne rabe jedrske energije je
namreč potrebno upoštevati, da gradnja traja
kar nekaj let ali celo desetletje. V Krškem je
od temeljnega kamna (l. 1974) do začetka
komercialnega obratovanja (l. 1984) preteklo
celih deset let, stroški gradnje pa so se glede
na pogodbo praktično podvojili. Današnje
jedrske elektrarne so še bolj kompleksne,
izkušenih graditeljev pa je na voljo manj kot v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Strahovi pred sevanjem, ki jih s pridom
izkoriščajo politiki in tisti, ki lahko zaslužijo z
drugimi viri energije, so zagotovo pripomogli
tudi k boljši varnosti elektrarn. Več varnosti pa
seveda pomeni tudi več zahtevanega znanja,
več raziskav, več načrtovanja, več umeščanja
v prostor, več dovoljenj in dostikrat tudi večji
odpor prebivalstva. Zato je desetletje priprav
na gradnjo elektrarne stalnica. Morda se
je, v primerjavi z začetki uporabe jedrske

energije, težišče dejavnosti preneslo z raziskav
in znanosti na lobiranje in pridobivanje
dovoljenj. Spomnimo, da je raziskovalni
reaktor Instituta "Jožef Stefan" v Brinju pri
Ljubljani začel obratovati leta 1966, torej
skoraj desetletje pred temeljnim kamnom za
elektrarno v Krškem (l. 1974).
Pričakovana obratovalna doba današnjih
jedrskih elektrarn, starih in novih, je skoraj
brez izjeme 60 let, vse več pa je tudi raziskav
v prid podaljšanju na 80 let. Tehnično znanje
je potrebno torej vzdrževati in nadgrajevati
prek več generacij zaposlenih. Robustna
zasnova in majhne količine goriva (v Krškem
ga vsakih 18 mesecev zamenjajo dobrih
18 ton) pa pomenijo, da velik del stroškov
nastane že med gradnjo. Imamo torej opraviti
z ogromno investicijo, ki se odplačuje skoraj
stoletje. Naj spomnim, da je bila v zadnjem
stoletju npr. Ljubljana kar v osmih različnih
državah. Obvladovanje kadrovskih, tržnih,
političnih in še kakšnih tveganj prek celega
stoletja vsekakor zahteva posebno znanje in
spretnosti.
Izobilje poceni elektrike?
Trenutna cena električne energije v razvitem
svetu jasno nakazuje obilje poceni elektrike.
Zelo verjetno je, da je to posledica močno
subvencionirane obnovljive energije in
cenenih fosilnih goriv (npr. zemeljskega plina
iz skrilavcev v ZDA in lignita v Nemčiji). Že
amortizirane jedrske elektrarne zato lastniki že
zapirajo iz povsem ekonomskih razlogov. Že
res, da jih utegnemo že čez nekaj let močno
potrebovati. A to ni razmislek, ki bi zlahka
vzdržal na današnjem trgu električne energije.
Razmere so povsem drugačne na Daljnem
vzhodu. Kitajska nujno potrebuje več energije.
Elektrika iz jedrskih elektrarn se zdi edina
dosegljiva možnost. Razvoju kadrov in
lastni izdelavi nukleark že nekaj desetletij
posvečajo izjemno pozornost. Leta 2014
so z dogovarjanjem za gradnjo 3. bloka v
Romunski Černavodi začeli tudi prodor na
svetovno tržišče.
Japonci so se po velikem potresu leta 2011
odločili za popolno prenovo uprave za jedrsko
varnost. Odrekli so se precejšnjemu delu
administrativnega kadra. Nadomestili so ga z
raziskovalci in strokovnjaki, ki so prej delovali
v organizaciji za znanstveno in tehnično
podporo upravnemu organu (Japan Nuclear
Energy Safety Organisation, JNES). S tem so
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več kot 10 kvadratnih kilometrih. To je več,
kot je površina celotne občine Trzin. Podobno
površino bi zavzela tudi fotovoltaična
elektrarna primerljive proizvodnje, ki bi morala
imeti instalirano moč okoli 7 GW. Seveda bi za
noči brez vetra potrebovali tudi shranjevalnike
električne energije ali pa nadomestne
elektrarne na fosilna goriva.
Poučno je današnje energente primerjati
tudi glede na izpuste toplogrednih plinov
(slika, vir: IPPC) in ocenjene žrtve (slika,
vir: splet The Next Big Future). Za ocenjene
žrtve sem uporabil podatke, ki jih je le dva
dni po velikem japonskem potresu objavil
spletni blog The Next Big Future. Tam so zelo
pregledno objavljeni vsi podatki in način
izračuna, kar zahtevnejšemu bralcu seveda
omogoči tudi preverjanje in prilagajanje ocene
morebitnim drugačnim podatkom.
Iz obeh slik je mogoče sklepati, da jedrska
energija spada med zdravju in okolju najbolj
prijazne energente.
Ali jedrsko energijo
potrebujemo?

vsaj posredno priznali, da za dober nadzor
nad varnostjo jedrskih elektrarn potrebujejo
bistveno več tehničnega znanja. Novi upravni
organ je pripravil nova pravila. Pred nekaj
meseci so začeli pregledovati tudi zahteve za
nova obratovalna dovoljenja. Do konca leta
2014 lahko pričakujemo vnovični zagon prvih
japonskih jedrskih elektrarn.

elektrarne Fukušima Daiči. Vzrok za zaton
jedrske energije v razvitih državah utegne
biti ravno obilje poceni elektrike. In ravno
pomanjkanje poceni elektrike na Daljnem
vzhodu najmočneje spodbuja vlaganja v
jedrsko energijo.

Žal le redko slišimo kaj več o ogromnih
stroških zaustavljenih japonskih jedrskih
elektrarn. Ti znašajo približno milijardo
dolarjev letno za vsako zaustavljeno
elektrarno. To so stroški vzdrževanja in obnove
elektrarne ter nadomestne energije, ki jo
pridobivajo predvsem iz fosilnih virov. Skupni
stroški triletne zaustavitve 48 elektrarn znašajo
150 milijard dolarjev in bodo v približno
petih letih presegli ocenjene stroške sanacije

Jedrski reaktorji so najbolj zgoščeni viri
energije, ki jih danes uporabljamo v
komercialne namene. Elektrarna v Krškem z
močjo 700 MW letno proizvede približno 5,5
TWh električne energije. Prostor, ki ga zaseda
skupaj z bodočim odlagališčem radioaktivnih
odpadkov, je manjši od kvadratnega
kilometra. Če bi jo zamenjali z vetrnicami,
bi za proizvodnjo 5,5 TWh potrebovali okoli
700 vetrnic po 5 MW, ki bi se raztezale na

Jedrska energija in okolje

Strateške finančne in politične odločitve, ki
so pripeljale do izobilja poceni fosilnih in
obnovljivih energentov, so hkrati povzročile
tudi stagnacijo in morebiten zaton energenta,
ki spada med tiste z najmanjšim vplivom na
zdravje in okolje. Razlogi za zaton jedrske
energije torej zares niso niti v tehniki niti v
njenih vplivih na zdravje in okolje. Jedrska
energija se je, predvsem zaradi svoje
dolgoročnosti (z jedrsko elektrarno sobivamo
stoletje), po skoraj pol stoletja uspešnega
delovanja izkazala kot občutljiva na hitre
spremembe na trgu. Neprijetno vprašanje, ali
smo zaradi kratkoročnega zaslužka pripravljeni
žrtvovati energent z najmanjšim vplivom na
zdravje in okolje, pa žal ostaja neodgovorjeno.
In kako naprej? Zelo dober odgovor je pred
nekaj dnevi ponudil švedski minister za
izobraževanje Jan Bjorklund. Po poročanju
agencije Reuters je namreč napovedal gradnjo
novega raziskovalnega reaktorja, vrednega
dobrih 200 milijonov evrov. Več znanja, torej
tudi več raziskav, lahko prinese boljše strateško
odločanje. In Skandinavci so med Evropejci
pregovorno najbolj premišljeni strategi.
(Besedilo je bilo objavljeno tudi na portalu
energetika.net.)
Prof. dr. Leon Cizelj, IJS
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Simulacije toka v
gorivnih svežnjih
sodelavcev IJS
med najbolj
natančnimi v
mednarodnem
preizkusu
V nedavno objavljenem članku
v mednarodni reviji Nuclear
Engineering and Design so
predstavljeni primerjalni rezultati
slepih simulacij eksperimenta
turbulentnega toka v gorivnih
svežnjih jedrske elektrarne.
Simulacije, ki smo jih prispevali
sodelavci Odseka za reaktorsko
tehniko Instituta "Jožef Stefan", so
bile v kar nekaj kategorijah najbolj
natančne med simulacijami 25
organizacij iz 12 držav.

Numerične simulacije turbulentnih tokov v
kanalih gorivnih svežnjev jedrskih elektrarn
so pomembno orodje pri njihovi zasnovi
ter pri analizi vzrokov morebitnih poškodb
med obratovanjem. Tovrstne simulacije so
zelo kompleksne, zahtevajo veliko znanja in
izkušenj ter neposredno eksperimentalno
verifikacijo. Zaradi varovanja industrijske
lastnine dobaviteljev goriva so podrobnosti o
gorivnih svežnjih največkrat nedostopne tako
upravljavcem elektrarne kot tudi raziskovalnim
inštitutom, pooblaščenim organizacijam in ne
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nazadnje tudi upravnim organom, ki v državah
skrbijo za nadzor jedrske varnosti.
Organizacija OECD/NEA je v letu 2012
organizirala mednarodni preizkus t. i.
slepih simulacij eksperimenta MATiS-H
(Measurement and Analysis of Turbulent
Mixing in Subchannels – Horizontal), ki so ga
pripravili in opravili v Južni Koreji. Na
prvi pogled bi tovrstne raziskave morale
zanimati le dobavitelje goriva, ki jih je danes
v svetu manj kot pet. Vseeno je pri preizkusu
slepih simulacij sodelovalo kar 48 organizacij
iz 22 držav. Izjemno zanimanje za
eksperiment in simulacije kaže na velik
pomen, ki ga tovrstnemu znanju in izkušnjam
namenjajo države uporabnice jedrske
tehnologije. V dogovorjenem roku (1 leto)
je simulacije prispevalo 25 organizacij iz
12 držav. Udeleženci preizkusa smo
imeli na voljo podrobne geometrijske
podatke o gorivnem svežnju s pasivnimi
mešali in obratovalne pogoje
eksperimenta.
V poročilu NEA/CSNI1 in v nedavno
objavljenem članku v mednarodni reviji
Nuclear Engineering and Design2 so
predstavljeni primerjalni rezultati slepih
simulacij. Simulacije sodelavcev Odseka za
reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan"
(v članku označene kot Sp12) so bile med
najbolj natančnimi. Naše napovedi profilov
hitrosti in turbulentnih fluktuacij tik za rešetko
s pasivnimi mešali so bile najbolj natančne
med vsemi, v preostalih kategorijah pa smo
se uvrstili na tretje ali četrto mesto med 25
sodelujočimi.

B. L. Smith, C.-H. Song, S. K. Chang, J. R. Lee,
J. W. Kim, Report of the OECD/NEA KAERI Rod
Bundle CFD Bencmark Exercise, Nuclear Energy
Agency, Committee on the Saffety of Nuclear
Installations (NEA/CSNI), julij 2013.
1

J. R. Lee, J. W. Kim, C.-H. Song, Synthesis
of the turbulent mixing in a rod bundle with
vaned spacer grids based on the OECD-KAERI
CFD benchmark exercise, Nuclear Engineering
and Design, april 2014 (v tisku). Povezava: DOI:
10.1016/j.nucengdes.2014.03.008
2

Dr. Boštjan Končar, prof. dr. Leon Cizelj,
prof. dr. Iztok Tiselj, Samo Košmrlj,
Odsek za reaktorsko tehniko, Institut "Jožef
Stefan"

Zanimivosti iz
preteklosti:
planinci in
»uranska
mrzlica«
pred 60 leti
V petdesetih letih 20. stoletja je svet preživljal
svojevrstno »uransko mrzlico« in takratna
Jugoslavija ni bila izjema. Iskanje urana je
zahtevalo interdisciplinarno sodelovanje
še posebej glede dela na terenu, pri čemer
se je pričakovalo celo dejavno sodelovanje
gozdarjev, lovcev in planincev. V tistem času je
bila natisnjena tudi geološka karta Jugoslavije,
vendar je bila zaščitena kot vojaška skrivnost.
Zanimivo je, da sta Hrvaška in Slovenija
že takrat kazali znamenja »sovražnega

Izsek iz računske mreže in izbrani posnetek simuliranega hitrostnega polja v kanalih gorivnega svežnja.
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separatizma«, saj sta hoteli izdati karte
vsaka zase, kar pa so jima uspešno preprečili.
V tistem obdobju je bila jedrska energija
moderna oziroma jo je vsak, ki je dal kaj nase,
moral imeti. A pot od jedrske energije do
atomske bombe ni ravno dolga. Vsaj tako so
takrat razmišljali. Seveda so vsi javno izjavljali,
da bodo jedrsko energijo uporabljali izključno
v miroljubne namene.
Kljub temu da na Hrvaškem ni bilo veliko
lokacij s povečanim naravnim sevanjem, so
takratne oblasti poskušale v iskanje zalog
urana vključiti celo planince. O tem priča
tudi dopis, ki ga je 9. februarja 1954 Hrvaška
planinska zveza poslala vsem planinskim
društvom na Hrvaškem. V dopisu, ki so ga
našli v arhivu planincev iz Jastrebarskega,
planinsko društvo naproša, da določi »enega
zaupanja vrednega člana«, ki se bo v Zagrebu
udeležil usposabljanja o tem, kako se ravna
z Geiger-Müllerjevim števcem, in bo potem
sodeloval pri terenskih raziskavah.
Glede na dostopne informacije v o
menjenem planinskem društvu ni bilo
zainteresiranih članov za iskanje urana in je
vse ostalo zgolj pri tem dopisu. Prav tako ni
znano, kakšen je bil odziv drugih
planinskih društev na Hrvaškem in ali je
obstajala podobna pobuda tudi v
Sloveniji.
Povzeto po glasilu Hrvaške planinske zveze
(Hrvatski planinar 03/2014, dostopno na
http://www.hps.hr/hp-arhiva/201403.pdf, avtor
Ivo Karača, HPD Jastrebarsko), prevedel
mag. Boris Sučić, IJS.

Krepitev
koncepta
nadzora
radioaktivnih
virov »od zibelke
do groba«
V Pretorii v Južnoafriški republiki je
pred kratkim potekalo medregionalno
usposabljanje s področja ravnanja z
odsluženimi zaprtimi viri sevanja kategorij 1 in
2 (disused sealed radioactive sources − DSRS).
Usposabljanje je organizirala Mednarodna
agencija za jedrsko energijo (International
Atomic Energy Agency, IAEA) v sodelovanju
z Nuclear Energy Corporation of South Africa
(NECSA). Dogodek je potekal med 8. in 12.

Dopis, ki so ga našli v arhivu planincev iz Jastrebarskega, planinsko društvo
naproša, da določi »enega zaupanja vrednega člana«, ki se bo v Zagrebu
udeležil usposabljanja o tem, kako se ravna z Geiger-Müllerjevim števcem, in
bo potem sodeloval pri terenskih raziskavah.

septembrom 2014 v sklopu tehničnega
sodelovanja projekta INT/9/176 z naslovom
Krepitev koncepta nadzora radioaktivnih
virov od zibelke do groba v sredozemski regiji
(angl. Strengthening Cradle-to-grave Control
of Radioactive Sources in the Mediterranean
Region).
Namen dogodka je bil udeležencem
zagotoviti praktično usposabljanje ravnanja
z odsluženimi visokoaktivnimi zaprtimi viri
sevanja kategorij 1 in 2. Šestnajst tečajnikov
iz enajstih držav Afrike, Azije in Evrope je s
tem dobilo edinstveno priložnost prisostvovati
operaciji priprave (conditioning) zaprtih
virov sevanj z uporabo mobilne vroče
celice na lokaciji NECSA. Usposabljanje so
opravili tehnični vodja projekta INT/9/176
v sodelovanju z dvema mednarodnima
strokovnjakoma in strokovnim osebjem
NECSA.

Program petdnevnega usposabljanja je
vključeval predavanja vrhunskih
mednarodnih strokovnjakov o ravnanju z
visokoaktivnimi viri, seznanitev z delovnimi
postopki mobilne vroče celice, praktično
uporabo mobilne vroče celice ter skupinsko
delo pri reševanju zastavljenih problemov.
Skupinsko delo je bilo pomemben sestavni
del usposabljanja, zato so bili udeleženci
razdeljeni v skupine in tako reševali
probleme ter predstavljali strateške rešitve
drugim skupinam. Udeleženci so
predstavili tudi inventar zaprtih virov
kategorij 1 in 2 v državah, iz katerih prihajajo,
sedanje ravnanje z viri in njihove načrte.
Na sklepni seji so opredelili potrebe
držav imetnic zaprtih visokoaktivnih
virov in priporočila za pripravo akcijskega
načrta za nadaljevanje projekta
INT/9/176.
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Načrt
geološkega
odlaganja v
Veliki Britaniji
Britanska vlada je julija 2014 v dokumentu z
naslovom Implementing Geological Disposal
objavila obnovljen postopek za umeščanje
geološkega odlagališča. S tem vlada ostaja
zavezana cilju končnega geološkega odlaganja
kot temelju skupne državne politike za
dolgoročno, varno in zanesljivo ravnanje
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom.

Mobilno vročo celico se lahko transportira kamorkoli na svetu z namenom, da
se tam opravi priprava zaprtih virov. Pred transportom se jo razstavi in zapakira
v dva ladijska kontejnerja. Ponovna sestava traja približno en teden.

Uspešno organiziran dogodek v Pretorii
pomeni velik dosežek in mejnik v delovnem
načrtu projekta. Državam članicam IAEA je
zagotovil priložnost, da si pridobijo vrhunsko
teoretično in praktično znanje pri uporabi
mobilne vroče celice, da bi visokoaktivne vire
ustrezno pripravili in izolirali od okolja ter jih s
tem zavarovali pred izgubo ali krajo.
Poleg tega se ta dejavnost IAEA opira na
delo, ki že poteka, na nadgradnjo mobilne
vroče celice, ki bo omogočila neposredno
odlaganje zaprtih virov sevanja v vrtine, tj.
tako imenovana metodologija BOSS (Borehole
Disposal of Disused Sealed Sources).
Ozadje
Mobilna vroča celica je zaščitna komora, ki
operaterje in okolico ščiti pred radioaktivnim
sevanjem. Leta 2007 so jo po zasnovi IAEA
izdelali v NECSA v Južnoafriški republiki. Je
prva naprava te vrste na svetu, pozneje sta bila
razvita še dva iterativna modela.
Mobilna vroča celica služi za popravila,
manipulacijo, pripravo za skladiščenje ali
odlaganje visokoaktivnih zaprtih virov
(kategorij 1 in 2) v varnih pogojih. Lahko se jo
transportira kamorkoli na svetu z namenom,
da se tam opravi priprava zaprtih virov. Še
posebej je primerna za uporabo v državah,
ki manj uporabljajo jedrsko tehnologijo, saj
večina teh držav nima ustrezne in običajno
zelo drage specializirane opreme za predelavo
radioaktivnih virov.

Z uporabo mobilne vroče celice so že opravili
pripravo visokoaktivnih zaprtih virov v Sudanu,
Tanzaniji, Urugvaju, na Filipinih in v Kostariki.
Kot edina udeleženka tega usposabljanja iz
Slovenije lahko prispevek sklenem z vtisom
o dogodku, ki je bil pripravljen vrhunsko.
Mobilna vroča celica je fascinantno zasnovana
in izdelana, prav tako je navdušujoč strokovni
tim, ki z njo ravna in upravlja z zaprtimi
visokoaktivnimi viri. Predavatelji, ki jih je IAEA
pritegnil k temu dogodku, so dobri poznavalci
inventarja in razmer pri ravnanju z zaprtimi viri
sevanja v vseh državah članicah in so izjemni
praktiki. Praktična usposabljanja, kot je bilo to
in nedavno v Črni gori, organizirano v okviru
istega projekta, so resnično najboljši način za
pridobivanje uporabnega znanja za zaposlene
na področju izvajanja javne službe ravnanja
z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki.
Takšnih priložnosti ni veliko, zato ARAO svoje
zaposlene podpira pri udeležbi na dogodkih
v okviru projekta INT/9/176 Strengthening
Cradle-to-grave Control of Radioactive Sources
in the Mediterranean Region, še posebej
tistih, ki ponujajo praktična usposabljanja.
Tako izobražuje svoje strokovnjake in prenaša
znanje ter dobro prakso v državo.
Povzeto po novici objavljeni na spletni strani
IAEA 17. septembra 2014 (http://www.iaea.
org/newscenter/news/2014/dsrs.html), avtorji
Juan Carlos Benítez, IAEA Department of
Nuclear Energy, Manuel Recio in Alberto
Millan, IAEA Department of Technical
Cooperation.
Prevedla in komentirala Simona Sučić, ARAO

Obnovljen postopek za umeščanje geološkega
odlagališča opisuje pristop, ki temelji na delu
z zainteresiranimi skupnostmi, ta pa se začne
z izvajanjem dve leti trajajočih ukrepov, ki jih
nadzira vlada in ki so namenjeni reševanju
vprašanj, ki se javnosti in zainteresiranim
udeležencem zdijo posebej pomembni.
Dokument opredeljuje dolgoročno usmeritev
britanske vlade na področju umeščanja
geološkega odlagališča, skupaj z izvajanjem
raziskav in vmesnim skladiščenjem, kar
zagotavlja trajen okvir za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom.
Za iskanje lokacij, kjer bi bilo mogoče umestiti
odlagališče, se je britanska vlada odločila
izbrati kombiniran pristop, ki poleg tehničnega
vrednotenja prostora temelji na delu s
skupnostmi, ki so pripravljene sodelovati v
postopku izbire lokacije.
Dokument določa splošna pravila o ravnanju
z že obstoječim in prihodnjim inventarjem
radioaktivnih odpadkov, pa tudi z drugim
jedrskim materialom, ki utegne biti v
prihodnje kategoriziran kot radioaktivni
odpad in bo odložen v takem odlagališču.
V dokumentu so navedene določbe o tem,
kaj je končno geološko odlaganje, tako z
vidika njegove zasnove, gradnje in upravnih
postopkov kot vloge in odgovornosti
organizacij, vključenih v izvajanje projekta.
Uradne razprave med zainteresiranimi
skupnostmi in izvajalci projekta se ne bodo
začele pred letom 2016, vse dokler ne
bodo uresničeni začetni cilji, ki so: tehnično
geološko vrednotenje lokacij, vzpostavitev
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Nuklearna
elektrarna
Krško uspešno
prestala
desetletno
varnostno
preverjanje

Po treh letih intenzivnega pregledovanja
vseh pomembnih varnostnih vidikov NE
Krško je URSJV maja z odločbo potrdil,
da je jedrska varnost zagotovljena in
da lahko NEK nadaljuje obratovanje. S
tem je izpolnjen pogoj iz obratovalnega
dovoljenja, po katerem se tovrstni pregled
zahteva vsakih deset let. To je že drugi
varnostni pregled NE Krško, prvi je bil
opravljen pred desetimi leti.
URSJV je že pred dobrimi tremi leti odobril
program tega varnostnega pregleda.
V njem je NEK predlagal pregled vseh
podrobnosti, ki vplivajo na jedrsko varnost,
v skladu z mednarodnimi standardi in
najboljšimi primerljivimi praksami. Pregled
je opravilo več deset strokovnjakov iz
NEK in njenih podizvajalcev. Ugotovitve
je pregledala mednarodna skupina
neodvisnih izvedencev, pregled
dostavljenega gradiva na URSJV pa je trajal
več mesecev.

Prikaz različnih globin podzemnih objektov odlagališča.
Z globokim geološkim odlaganjem dosežemo primerno zaščito radioaktivnih odpadkov
pred spremenljivimi vplivi okolja na površju dokler radioaktivnost ne razpade po naravni
poti.
Da bi preprečili širjenje radioaktivnih snovi odpadke odložimo v sistem več zaporednih
inženirskih in naravnih pregrad. Na ta način se doseže potrebna zaščita ljudi in okolja.
Odlagališče bo imelo tako objekte na površini kot pod zemljo. Med seboj bodo povezani
z dostopnimi tuneli oz. jaški, odvisno od končne zasnove odlagališča. Globina podzemnih
odlagalnih objektov in razdalje med njimi bodo odvisne od lastnosti geološkega okolja
na izbrani lokaciji in predvidenega inventarja odpadkov za odlaganje. V odlagališče bodo
v ločenih enotah in vsebnikih odloženi tako visoko radioaktivni odpadki in izrabljeno
gorivo, ki še oddajajo zaostalo toploto, kot tudi srednje radioaktivni odpadki.
Slika je objavljena v dokumentu Implementing Geological Disposal - A Framework
for the long-term management of higher activity radioactive waste, ki ga je objavila
Britanska vlada, julija 2014. Celoten dokument je dostopen na spletni povezavi
https://www.gov.uk/government/publications/implementing-geological-disposal.

okvira načrtovanja odločitev pri projektu in
razvoj postopka dela z lokalnimi skupnostmi.
Nov postopek umeščanja bo lokalnim
skupnostim ponudil več informacij o
projektu, še preden bodo uradno povabljene
k sodelovanju pri umeščanju odlagališča. Po
zaslugi boljše preglednosti glede geoloških

vprašanj in razvojnih vplivov projekta
na skupnost bodo lahko zainteresirane
skupnosti sodelovale v postopku umeščanja
z več zaupanja, kar bo omogočilo uspešno
izpeljan postopek umeščanja in začetek
obratovanja tega pomembnega državnega
infrastrukturnega projekta.
Leon Kegel, ARAO

Pomemben rezultat pregleda je izvedbeni
načrt, ki vsebuje obsežen seznam dodatnih
preverjanj, analiz in izboljšav, ki jih mora
NE Krško opraviti v naslednjih petih letih.
Drugi občasni varnostni pregled je sovpadel
z intenzivnim dogajanjem po jedrski
nesreči v Fukušimi na Japonskem leta
2011. Po njej so, tako kot v drugih jedrskih
državah, tudi v NEK opravili t. i. stresne
teste, ki so bili zelo podobni rednemu
občasnemu pregledu, le da je bil poudarek
predvsem na zmožnosti obvladovanja
morebitne težke nesreče. Rezultat stresnih
testov je bil program nadgradnje varnosti,
ki je že delno uresničen, dokončanje pa bo
trajalo še nekaj let.
Pred iztekom naslednjega desetletnega
obdobja, ki sovpada s koncem projektne
in obratovalne dobe, bo moral NEK
opraviti že tretji občasni varnostni pregled.
Pozitivna ocena tega pregleda je pogoj za
podaljšanje obratovanja objekta.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
sporocila_za_medije/
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Nov zagon
PRI projektu
odlagališča
NSRAO
Minister za infrastrukturo in prostor Samo
Omrzel je 8. julija 2014 v imenu investitorja,
tj. Republike Slovenije oziroma Vlade RS,
potrdil investicijski program za odlagališče
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov
(NSRAO) in s tem odobril investicijo. Po tem je
ARAO začel urejati vse potrebno za pridobitev
gradbenega dovoljenja za odlagališče
pripovršinskega tipa, ki bo zgrajeno v Vrbini, tj.
v neposredni bližini jedrske elektrarne.
Celotna investicija, od pridobitve lokacije
do začetka obratovanja, skupaj z razgradnjo
in zapiranjem odlagališča, bo stala 157,5
milijona evrov po stalnih cenah oz. 175
milijonov evrov po tekočih cenah. Denar
je zagotovljen. Sklad NEK bo prispeval
80,72 % sredstev, saj večino nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov, ki bodo
shranjeni v odlagališču, predstavlja polovica
radioaktivnih odpadkov iz NEK, za katero
je dolžna poskrbeti Slovenija. Iz proračuna
države bo prišlo 19,28 % sredstev, kolikor
znaša sorazmerni delež za odložene nizko- in
srednjeradioaktivne odpadke, ki izvirajo iz
medicine, raziskav in industrije.
Gradbeno dovoljenje bo predvidoma
pridobljeno do leta 2017, pred tem bo
poskrbljeno za pripravljalna dela in
infrastrukturne priključke na lokaciji. Gradnja
bo potekala od leta 2017 do 2019. Poskusno
obratovanje odlagališča je predvideno leta
2020.
ARAO kot pooblaščeni zastopnik RS
za izvajanje projekta do pridobitve
gradbenega dovoljenja pospešeno pripravlja
dokumentacijo in vodi postopke za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Opravlja tudi
nadgradnjo varnostnih analiz in načrtuje
izdelavo okoljske dokumentacije. Oktobra
bo končan javni razpis za izdelavo projektne
dokumentacije, od julija 2014 se nadaljujejo
terenske raziskave neposredno na lokaciji
bodočega odlagališča, ki bodo predvidoma
končane še letos. Od avgusta poteka
parcelacija zemljišč in še letos se bo začel
tudi odkup zemljišč. Večina dejavnosti se bo
nadaljevala tudi v letu 2015.
Irena Dariš, ARAO

Terenske raziskave na lokaciji odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne
odpadke, začete že novembra lani in nato začasno prekinjene, so julija vnovič
stekle in bodo predvidoma končane letos.

Sestanka
pogodbenic KJV in
SKRAO
Od 24. marca do 4. aprila 2014 je na Dunaju
potekal 6. pregledovalni sestanek pogodbenic
Konvencije o jedrski varnosti (KJV). Težišče
je bilo predvsem na pregledu izboljšav
jedrske varnosti glede na izkušnje po nesreči
v Fukušimi leta 2011. Mednarodna agencija
za atomsko energijo (IAEA) opravlja svoj
akcijski plan za krepitev jedrske varnosti, ki
so ga zasnovali konec leta 2011. V Evropi
smo opravili stresne teste, veliko držav pa je
sprejelo svoje programe za izboljšanje jedrske
varnosti.
Glavni cilj omenjene konvencije je zaveza
držav pogodbenic, da bodo v svojih jedrskih
elektrarnah vzdrževale visoko raven jedrske
varnosti. Obveznosti pogodbenic so v veliki
meri zasnovane na načelih, ki so zapisana v
dokumentu IAEA z naslovom Temeljna načela
varnosti (SF-1). Konvencija ima spodbujevalni
namen, saj ne predvideva nadzora nad
izpolnjevanjem obveznosti in morebitnih
sankcij, ampak temelji na skupnem interesu
pogodbenic, da bi dosegle višjo raven jedrske
varnosti. Konvencija zavezuje pogodbenice,
da predložijo poročila o izpolnjevanju
svojih obveznosti, ki jih prej pregledajo in
komentirajo druge pogodbenice, vse skupaj pa
se konča s pregledovalnim sestankom vsaka
tri leta.

V Sloveniji smo po nesreči v Fukušimi sprejeli
obsežen akcijski načrt posodobitev, ki bodo
še izboljšale varnost NE Krško ob izrednih
naravnih in drugih nesrečah. Osrednji del tega
načrta je Program nadgradnje varnosti NEK.
V sklopu tega programa so, poleg dodatne
mobilne opreme, ki je bila kupljena kmalu
po nesreči v Fukušimi, med remontom lansko
jesen že vgradili dodaten sistem za filtrirano
odzračevanje zadrževalnega hrama ob jedrski
nesreči ter pasivni sistem za vezavo vodika v
zadrževalnem hramu. Do leta 2018 pa je med
ostalim predvidena vgradnja dodatnih črpalk
za varnostno vbrizgavanje, dodatnega vira
vode za hlajenje sredice v izrednih razmerah
in pomožne komandne sobe za upravljanje
odziva v primeru najhujših nesreč. Vse te
dodatne izboljšave so oz. bodo projektirane za
primer še večje potresne obremenitve. S temi
ukrepi se bo NE Krško s svojo pripravljenostjo
na izredne dogodke približala najsodobnejšim
rešitvam v Evropi.
Najbolj zanimiv del sestanka so bile
predstavitve ukrepov, ki so jih države sprejele
za izboljšanje jedrske varnosti na podlagi
izsledkov po nesreči v Fukušimi. Po treh letih
so se izkristalizirale glavne usmeritve, med
drugim: izboljšanje zagotavljanja celovitosti
zadrževalnega hrama med težko nesrečo
z vgradnjo sistemov za filtrirano tlačno
razbremenitev in sistemov za nadzor vodika
v zadrževalnem hramu, zagotovitev dodatnih
zalog vode za hlajenje v skrajnih primerih,

jedrske novice
zagotovitev dodatnih črpalk za varnostno
vbrizgavanje vode v reaktor v primeru težke
nesreče, zagotovitev možnosti upravljanja
objekta med težko nesrečo iz pomožne
komandne sobe, zaščitene pred zunanjimi
vplivi, itd.
Vse države so predstavile svoja poročila, kakor
predpisuje konvencija. Slovensko poročilo
je bilo dobro sprejeto, program nadgradnje
varnosti v NE Krško pa je bil prepoznan kot
osrednji izziv za naslednjih nekaj let. Med
sestankom so udeleženci sprejeli več dopolnil
dokumentov, razpravljali pa so tudi o predlogu
Švice za nov člen v besedilu konvencije,
s katerim bi v jedrskih elektrarnah držav
podpisnic zahtevali še boljše zagotavljanje
celovitosti zadrževalnih hramov v primeru
težkih nesreč.
Med 12. in 15. majem 2014 sta na sedežu
Mednarodne agencije za jedrsko energijo
na Dunaju potekala izredni in organizacijski
sestanek pogodbenic Skupne konvencije o
varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in
varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki
(SKRAO).
V okviru izrednega sestanka so se države
pogodbenice dogovorile za spremembe
treh smernic, ki bodo pripomogle k večji
učinkovitosti prihodnjih pregledovalnih
sestankov. Smernice določajo poslovnik in
finančna pravila, potek pregledovalnega
sestanka in vsebino ter strukturo državnega
poročila. Pogodbenice se zavedajo, da je
uspeh pregledovalnega sestanka odvisen od
zaveze vsake države pogodbenice, da kritično
pregleda svoj program ravnanja z izrabljenim
gorivom in radioaktivnimi odpadki ter o
zadevah odkrito in iskreno poroča.
Organizacijski sestanek je bil namenjen
opredelitvi organizacijskih zadev, ki se
nanašajo na naslednji, tj. 5. pregledovalni
sestanek pogodbenic Skupne konvencije, ki
bo na Dunaju maja 2015. Pripravo poročila, ki
že poteka, koordinira URSJV. Na Mednarodno
agencijo za jedrsko energijo mora biti
poročilo posredovano najkasneje do
10. oktobra 2014.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
sporocila_za_medije/

Sprejete Praktične
smernice o uporabi
referenčne
dokumentacije v
upravnih postopkih
Uprava RS za jedrsko varnost je na svoji spletni
strani objavila praktične smernice PS 1.05
Uporaba splošne referenčne dokumentacije
v upravnih postopkih, v katerih je podan
okvir za uporabo mednarodnih oziroma tujih
standardov, tehničnih navodil, priporočene
prakse in drugih dokumentov v zvezi s sevalno
ali jedrsko varnostjo. S temi smernicami skuša
URSJV svojim strankam olajšati pripravo vlog,
svojim sodelavcem pa njihovo reševanje.
Slovenska zakonodaja določa, da mora
upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta
ali investitor novega tovrstnega objekta
prek upravnih postopkov od URSJV pridobiti
odobritev (dovoljenje) za izvajanje določenih
dejavnosti. Zakonodaja predpisuje osnovne
pogoje, ki jih mora vlagatelj izpolniti, da mu
URSJV vlogo odobri, tj. izda dovoljenje. Ker
pa je področje jedrske in sevalne varnosti zelo
široko, slovenska zakonodaja ne predpisuje
vseh zahtev in podrobnosti posameznih
tehničnih rešitev, pač pa presojo o njihovi
ustreznosti prepušča organom URSJV in
pooblaščenim izvedencem za sevalno in
jedrsko varnost glede na posamezni primer.
Z dolgoletnimi izkušnjami se je uveljavila
nenapisana praksa, po kateri vlagatelj pripravi
svojo vlogo v skladu z domačo in mednarodno
priznano splošno referenčno dokumentacijo
ali na podlagi vzorov iz tujine. Pooblaščeni
izvedenci in delavci URSJV strokovno presodijo
ustreznost predlaganih rešitev, nato pa URSJV
izda ustrezno dovoljenje ali pa ne.
URSJV pri reševanju vlog najprej preveri
skladnost z veljavno zakonodajo. V podporo
odločanju pa sprejema tudi sklicevanje na
splošno referenčno dokumentacijo, opisano
v teh smernicah. Pri tem pričakuje, da bo
vlagatelj predlagal uporabo dokumentov, ki so
mednarodno čim bolj priznani in uveljavljeni.
Praviloma naj bi bile v splošni referenčni
dokumentaciji podrobneje opredeljene
zahteve, kakršne izhajajo iz slovenskih
predpisov.
Splošna referenčna dokumentacija je lahko
kateri koli tuji ali domači dokument, v katerem
so predpisane tehnične ali drugačne zahteve
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in/ali merila za njihovo izpolnjevanje v zvezi z
jedrskimi ali sevalnimi objekti. Tak dokument
je lahko npr. mednarodni ali domači standard,
standard ali smernica strokovnega združenja,
predpis druge države, poročilo o projektni
rešitvi podobnega objekta v tujini, znanstveni
članek ali knjiga in podobno. Z novimi
smernicami PS 1.05 skuša URSJV pojasniti
uporabo mednarodno priznane splošne
referenčne dokumentacije in iz nje izhajajočih
zahtev pri odločanju v upravnih postopkih v
zvezi z jedrskimi ali sevalnimi objekti.
Praktične smernice so pravno nezavezujoča
navodila, kakršna poznajo tudi sorodni organi
v tujini (npr. ameriški Regulatory Guides).
V Praktičnih smernicah opisane vsebine ne
nadomeščajo in ne razširjajo zahtev iz zakonov
in podzakonskih aktov. V njih je opisano, kaj
URSJV prepoznava kot dobro izpolnjevanje
zakonskih zahtev. Stranke pa lahko tudi na
druge načine uresničujejo svoje pravice in
pravne koristi ali zaveze iz predpisov, vendar
morajo pri tem upoštevati, da bo URSJV v
takem primeru potreboval več časa za
presojo ustreznosti in zahteval več dopolnilnih
razlag.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
sporocila_za_medije/

Objavljena
poročila o varstvu
pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski
varnosti v RS
leta 2013
Uprava RS za jedrsko varnost je 3. junija
2013 objavila osnutek Poročila o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v
Republiki Sloveniji leta 2013. Vlada Republike
Slovenije je na 64. redni seji 3. julija 2014
obravnavala omenjeno poročilo, ga sprejela,
v nadaljevanju pa bo poročilo obravnaval tudi
Državni zbor RS. Na spletni strani URSJV je
poleg omenjenega poročila objavljeno tudi
Razširjeno letno poročilo ter prevod letnega
poročila v angleški jezik.
Leta 2013 v Republiki Sloveniji ni bilo
dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo.
Precej zanimanja javnosti so vzbudile
nepredvidene težave med remontom v
Nuklearni elektrarni Krško. Doživeli smo tudi
odmevnejši neljubi dogodek, ko sta bila bolj,
kot dovoljuje zakon, obsevana dva delavca
pri opravljanju radiografije na gradbišču
termoelektrarne Šoštanj.
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V Nuklearni elektrarni Krško so med jesenskim
remontom vgradili dodatna sistema za nadzor
vodika v zadrževalnem hramu in za filtrirano
tlačno razbremenjevanje zadrževalnega
hrama med hudo nesrečo. To sta bili prvi večji
izboljšavi na podlagi izsledkov po nesreči v
Fukušimi leta 2011. Med remontom so tudi
posodobili sistem za meritev temperature
primarne vode.
V začetku leta se je elektrarna samodejno
zaustavila zaradi zloma ventila na glavnem
parovodu. Veliko pozornost javnosti so
vzbudile poškodbe jedrskega goriva, za katere
se je med jesenskim remontom izkazalo,
da so obsežnejše, kot je bilo pričakovano.
Zaradi zahtevnega iskanja vzrokov in odprave
posledic se je remont podaljšal za dva tedna.
Nekaj dni po remontu pa se je elektrarna
vnovič zaustavila zaradi narobe delujočega
elektronskega dela novega sistema za meritev
temperature primarne vode.
Izvajanje programa nadgradnje varnosti po
Fukušimi je bilo prestavljeno na poznejši čas.
Izkazalo se je, da je načrt izboljšav preobsežen
in ga ne bi bilo mogoče izpeljati do prvotno
načrtovanega remonta leta 2016, zato bo
opravljen leta 2018.
Med preverjanjem kakovosti zvarov z
industrijsko radiografijo v novogradnji
termoelektrarne Šoštanj 6 sta bila dva
delavca izpostavljena prevelikemu odmerku
sevanja. Podjetje, ki je opravljalo meritve, ni
dovolj skrbno upoštevalo zahtev zakonodaje
in svojega dovoljenja za izvajanje sevalnih
dejavnosti, zato je bilo oglobljeno. Ker
prekoračitev dovoljenega odmerka ni bila
velika, delavca nista utrpela neposrednih
zdravstvenih posledic.
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki v državi je
potekalo brez zapletov. Žal pa še vedno ni bilo
vidnega napredka pri postopkih načrtovanja
in pridobivanja dovoljenj za gradnjo končnega
odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov. Vlada Republike Slovenije, ki je
investitor projekta, tudi v letu 2013 ni potrdila
investicijskega programa, kar bi omogočilo
nadaljevanje financiranja projekta odlagališča
NSRAO, ki ga v imenu države in za državo
opravlja ARAO, ampak je agenciji naložila
njegovo revizijo. Ta jo je opravila decembra
2013.
Stoji tudi sanacija nekdanjega rudnika urana
Žirovski vrh. Na odlagališču hidrometalurške

jedrske novice
jalovine Boršt zaradi pomanjkanja sredstev
niso bile opravljene dejavnosti, s katerimi
bi dolgoročno preprečili plazenje hribine.
Postopki zapiranja odlagališča Jazbec, na
katerem je bila sanacija končana že pred nekaj
leti, leta 2013 niso bili dokončani. Zato ARAO
ni mogel prevzeti dolgoročnega nadzora in
vzdrževanja odlagališča. Zagotovljena sta
bila nadzor in vzdrževanje, ki ju je opravljalo
podjetje Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
Meddržavna slovensko-hrvaška komisija,
ki bi morala spremljati izvajanje pogodbe o
lastništvu Nuklearne elektrarne Krško, se ni
sestala že od leta 2010. To že povzroča zamude
pri sprejemanju pomembnih odločitev.
Državni zbor je sprejel Resolucijo o sevalni
in jedrski varnosti kot temeljni strateški in
politični dokument države Slovenije.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
sporocila_za_medije/

Objavljeno
prvo slovensko
poročilo o
izvajanju evropske
direktive o jedrski
varnosti
Uprava RS za jedrsko varnost je pripravila
poročilo o jedrski varnosti v Sloveniji, kakršno
zahteva evropska Direktiva o jedrski varnosti
(tj. Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne
25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti
za jedrsko varnost jedrskih objektov).
Poročilo za vsak vsebinski člen direktive
opisuje, kako ga je Slovenija prenesla v
svojo prakso in kako izpolnjuje zaveze, ki se
nanašajo na zakonodajni okvir, pristojnosti
upravnega organa, dolžnosti imetnika
dovoljenja ter zahteve za izobraževanje
in obveščanje javnosti. Slovenija v celoti
izpolnjuje vse zahteve.
Direktiva od držav članic zahteva, da Evropski
komisiji poročajo o izvajanju določb direktive
do 22. julija 2014. Vlada RS se je 3. julija 2014
seznanila s tem poročilom in s tem dala zeleno
luč, da se ga pošlje v Bruselj.
Omenjena direktiva pa je prav te dni doživela
uradno dopolnitev z izboljšavami na podlagi
izsledkov po nesreči v Fukušimi.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
sporocila_za_medije/

Skupščina
DRUŠTVA JEDRSKIH
STROKOVNJAKOV
- volitve
predsednika in
članov Upravnega
ter nadzornega
odbora
Skupščina DJS je bila 26. maja 2014 na
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo
Instituta "Jožef Stefan". Sprejeto je bilo
poročilo o opravljenem delu in načrti za v
prihodnje, ki vsebujejo predvsem nadaljevanje
dosedanjih dejavnosti. Skupščina je bila
volilna. Predsednik društva je za obdobje
2014−2018 postal Marko Čepin, ki je dobil
precej več glasov kot drugi kandidat Miroslav
Gregorič. Izvolili smo tri člane upravnega
odbora društva. To so Bruno Glaser, Mitja Uršič
in Igor Lengar. Izvolili smo tudi dve članici
nadzornega odbora. To sta Marija Kostanjšek
Božin in Melita Lenošek Kavčič.
Zapisnik skupščine je v celoti objavljen na
spletnih straneh društva.
Prof. dr. Marko Čepin, Predsednik DJS

Vse člane DJS vljudno vabimo k
sodelovanju pri pripravi naslednjih izdaj
glasila Jedrce. Prispevke pošljite s pomočjo
elektronske pošte glavni urednici.
UREDNIŠTVO GLASILA JEDRCE
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