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UVODNIK
Pred približno 60 leti oziroma natančneje
oktobra 1956 je v Veliki Britaniji začela
obratovati prva komercialna jedrska
elektrarna. Generator je imel 49 MW
električne moči, od česar je šlo 35 MW v
elektroenergetski sistem. Bila je plinsko
hlajena z grafitom kot moderatorjem.
Njeno ime Calder Hall-1 daje slutiti, da
je bilo na istem mestu več reaktorjev
oziroma več enot. Štiri podobne enote
so bile narejene, vsako naslednje leto
pa je ena nova prišla v komercialno
obratovanje. Delovale so do 31. marca
2003.
Prve jedrske elektrarne so bile
predhodnice sedanjih in prihodnjih ter so
pomenile potrebo po širšem uveljavljanju
jedrske znanosti in tehnologije v
družbenem razvoju. V ta namen so bila po
svetu ustanovljena društva z namenom
združevanja jedrskih strokovnjakov ter
predstavljanjem pomena in vloge jedrske
znanosti in tehnologije v javnosti.
IZ VSEBINE:
IINTERVJU S PROF. DR.
MARKOM ČEPINOM
STRAN 1
SODELOVANJE DJS
PRI ENERGETSKEM
KONCEPTU SLOVENIJE
STRAN 5
POSKUS PARNE
EKSPLOZIJE NA
ŠVEDSKEM
STRAN 7

V letu osamosvojitve Slovenije smo se tudi
slovenski jedrski strokovnjaki združili ter
ustanovili društvo. Ustanovna skupščina
je bila 5. decembra 1991 v predavalnici
Izobraževalnega centra za jedrsko
tehnologijo na Institutu "Jožef Stefan". Za
prvega predsednika društva je bil izvoljen
dr. Andrej Stritar, za sekretarja društva
pa je bil imenovan dr. Igor Jenčič. Poleg
njiju so bili ustanovni člani društva še
mag. Alenka Loose, dr. Irena Mele, Dušan
Bosnar, dr. Leon Cizelj, Radko Istenič, mag.
Venceslav Kostadinov, dr. Andrej Prošek in
dr. Igor Šalamun.
27. januarja 1992 je bila izdana odločba,
da se Društvo jedrskih strokovnjakov
Slovenije vpiše v register društev z dnem
nastanka, ki sovpada z dnem ustanovne
skupščine. Društvo jedrskih strokovnjakov
Slovenije je torej staro 25 let.
prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS
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AKTUALNO
Pomembno vlogo smo odigrali tudi
leta 1996 ob kampanji za organizacijo
referenduma o predčasnem zaprtju NEK.
Javnost smo takrat intenzivno in strokovno
utemeljeno obveščali o jedrski energiji in
jedrski varnosti. Javno smo polemizirali
s pristaši takojšnjega zaprtja, kadar so
predstavljali zavajajoče argumente.

OSREDNJE
POSLANSTVO
DRUŠTVA JE
POPULARIZACIJA
JEDRSKE
ZNANOSTI
DRUŠTVO JEDRSKIH STROKOVNJAKOV
SLOVENIJE, KI ZDRUŽUJE VEČ
KOT 300 ČLANOV IZ SLOVENSKIH
ZNANSTVENORAZISKOVALNIH,
STROKOVNIH, INDUSTRIJSKIH,
REGULATORNIH IN DRUGIH
ORGANIZACIJ NA PODROČJU
JEDRSKE ENERGIJE IN JEDRSKIH
TEHNOLOGIJ, V LETU 2017 VSTOPA
V 26. LETO SVOJEGA DELOVANJA.
S PREDSEDNIKOM DRUŠTVA PROF.
DR. MARKOM ČEPINOM SMO SE
POGOVARJALI O TEM, KDAJ IN KAKO JE
DRUŠTVO V PRETEKLOSTI ODIGRALO
NEKATERE SVOJE VLOGE TER KATERE
PRILOŽNOSTI ZA DELOVANJE
DRUŠTVA PREPOZNAVA V PRIHODNJE.

Med temeljnimi cilji delovanja društva
sta najprej zapisani skrb za aktivno
obveščanje javnosti o strokovnih
vprašanjih ter popularizacija jedrske
znanosti in tehnologije za uporabo v
miroljubne namene. Kako bi ocenili
dosedanje uresničevanje tega cilja?
»V preteklosti smo člani DJS pogosto
obveščali javnost, na primer v letih po
osamosvojitvi, ko so se pojavili politični
pritiski za predčasno zaprtje Nuklearne
elektrarne Krško. Okoljski in ekonomski
interesi državljanov Slovenije so takrat
močno podpirali naša prizadevanja za
nadaljevanje varnega obratovanja NEK.

Naj omenim še leto 1999, ko smo po
strokovni plati intenzivno spremljali
zamenjavo uparjalnikov v NEK. Del tega
je bil tudi prevoz uparjalnikov po cesti
iz Kopra v Krško. Ta je bil po celotni poti
posebna atrakcija za medije, nevladne
organizacije in državljane. Kompozicija,
težka več kot 600 ton, je s hitrostjo okoli
pet kilometrov na uro več dni potovala po
Sloveniji.«
Kakšne so po vašem mnenju aktivnosti
društva v podporo NEK?
»Sedanje stanje NEK, ki po tehničnih
in varnostnih parametrih spada med
boljše jedrske elektrarne v svetu, kaže,
da imamo člani DJS prav, ko podpiramo
varno obratovanje elektrarne, in da smo
imeli prav že v preteklosti, ko so jo nekateri
pred malo več kot 20 leti želeli predčasno
zapreti. Konkurenčna cena električne
energije, ki letno v količinah od pet do šest
milijard kWh prihaja iz NEK, prispeva tudi
h konkurenčnosti slovenskih gospodarskih
družb. Zato še danes podpiramo varno
obratovanje NEK, ki poteka praktično brez
izpustov škodljivih snovi in ogljikovega
dioksida.«

eno tistih, kjer moramo v korak s časom in
zasnove novih reaktorjev v tujini prinašajo
precej novih izrazov, za katere moramo
najti mesto v prihodnji izdaji pojmovnika.
Že vsa leta delovanja društva redno
izdajamo glasilo Jedrce, ki ga poleg članov
prejemajo še odločevalci, predstavniki širše
strokovne javnosti in mediji ter je dostopno
na spletnih straneh društva www.djs.si/
4jedrce/jedrce.html.«
Društvo je vpeto tudi v mednarodne
tokove. Kateri so skozi leta delovanja
društva pustili najmočnejši pečat?
»Vključeni smo v Evropsko jedrsko društvo
(European Nuclear Society − ENS). V
letih od 2013 do 2015 sem bil njegov
podpredsednik, v letih od 2011 do 2013
in od 2015 do 2017 pa član upravnega
odbora. Prof. dr. Leon Cizelj je član
znanstvenega sveta ENS. V letih 2002 in
2003 je bil predsednik ENS tudi nekdanji
predsednik DJS in njegov ustanovni član
dr. Andrej Stritar.
Podpisane imamo bilateralne sporazume
o sodelovanju z več društvi v tujini, tudi z
ZDA in Kanado.

Pomembna cilja delovanja društva sta
tudi vzdrževanje visoke ravni kakovosti
strokovne dejavnosti ter skrb za prenos
znanja in tehnologij. Kakšne so po
vašem mnenju društvene aktivnosti na
tem področju?

Med aktivnostmi v zadnjih letih bi še
posebej izpostavil vključitev društva v
globalno pobudo Nuclear for Climate
(www.nuclearforclimate.org), ki poteka pod
okriljem ENS in INSC (International Nuclear
Societies Council). Pobudo podpira že več
kot 140 regionalnih in nacionalnih združenj
ter strokovnih društev, temelji pa na
dejstvu, da na svetovni ravni potrebujemo
precejšnje povečanje zmogljivosti
za proizvodnjo električne energije iz
jedrske energije, če želimo do leta 2050
doseči 80-odstotno znižanje izpustov
toplogrednih plinov.

»V okviru izobraževalnih dejavnosti v
društvu občasno organiziramo predavanja
in razprave o aktualnih temah, povezanih
z jedrsko znanostjo in tehnologijo. V
preteklosti smo občasno izdajali strokovno
literaturo in skrbeli za tehnično izrazoslovje
v maternem jeziku. Izpostavil bi Pojmovnik
jedrske tehnike in varstva pred sevanji, ki je
v treh izdajah nastajal v okviru društva in je
prosto dostopen na naših spletnih straneh.
Področje izdajanja strokovne literature je

Jedrska energija je skupaj z napredkom
pri povečanju količine obnovljivih
virov energije pomemben del rešitve
pri oblikovanju trajnostne energetske
prihodnosti v Sloveniji in Evropi ter tudi
na globalni ravni. Ima namreč številne
prednosti pred nekaterimi drugimi
viri energije oziroma tehnologijami za
proizvodnjo električne energije na fosilna
goriva, in sicer s podnebno-okoljskega,
ekonomskega in družbenega zornega
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kota. Namen kampanje je predstavitev
teh prednosti, zato smo jo v društvu
prepoznali kot relevantno in njena sporočila
pomagamo širiti med slovenskimi mediji.«

ki deluje v okviru Instituta "Jožef Stefan",
in predsednika mednarodnega združenja
ENEN (European Nuclear Education
Network).

Nizkoogljičnost je pomembna
predpostavka tudi pri nastajanju
Energetskega koncepta Slovenije. Se
društvo vključuje v njegovo pripravo?
Kako?

Obetamo si lahko vabljena predavanja
svetovno uveljavljenih znanstvenikov. Na
konferenci bodo predstavitve referatov
raziskovalcev iz visokošolskih organizacij in
raziskovalnih inštitutov ter strokovnjakov
iz industrije, regulatornih organov in
drugih ustanov. Konferenco bodo popestrili
posterji, ki spodbujajo medsebojno
komunikacijo vseh udeležencev konference.
Prišli bodo znanstveniki, ki izpopolnjujejo
obstoječe in razvijajo nove metode,
strokovnjaki iz industrije, ki se ukvarjajo
z dejansko problematiko obratovanja
sistemov in uporabe razvitih metod v
praksi, ter predstavniki upravnih organov,
ki skrbijo za neodvisni nadzor in regulatorni
okvir s to tematiko povezanih aktivnosti.
Upam na dobro udeležbo mladih avtorjev
referatov, ki sodelujejo na tekmovanju za
najboljši referat, saj so prav oni med najbolj
inovativnimi in njihova prisotnost potrjuje
pomen področja. Pričakujem udeležbo
strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Če
sodimo po preteklih konferencah, lahko
pričakujemo zastopanost strokovnjakov iz
vsaj 25 držav.«

»Od leta 2015 sodelujemo pri pripravi
Energetskega koncepta Slovenije. Med
posvetovanjem o usmeritvah za pripravo
EKS smo pripravili pisno stališče in ga
posredovali pripravljavcem koncepta na
ministrstvo za infrastrukturo. Naše stališče
je dostopno na spletnih straneh društva.
S predlaganimi usmeritvami dokumenta
se v glavnem strinjamo. Menimo, da so
odlične obratovalne izkušnje NEK z vsemi
sodelujočimi podjetji in organizacijami,
odlična infrastruktura ter raziskave in
visokošolsko izobraževanje izjemno
pomembni dejavniki odgovornega
odločanja o možnih virih in tehnologijah
za prihodnjo oskrbo z energijo. Menimo, da
bi bilo treba to še bolj neposredno vključiti
v Energetski koncept Slovenije, in to smo v
stališču društva tudi zapisali.
Lani pa smo sodelovali na posvetovalnih
delavnicah za pripravo energetskega
koncepta, ki jih je organiziralo ministrstvo
na temo virov energije, omrežij, toplote in
prometa.«
Osrednji vsakoletni jesenski dogodek
DJS je mednarodna konferenca
Jedrska energija za novo Evropo
(Nuclear Energy for New Europe). Kaj
napovedujete za leto 2017?
»Konferenca je res že tradicionalni
dogodek, saj jo od leta 1991 organiziramo
vsako leto. Postala je prepoznaven
dogodek v regiji in širše, udeleži se je od
150 do 200 jedrskih strokovnjakov, od
tega okoli polovica iz tujine. Leta 2016 je
25. konferenco (www.nss.si/nene2016)
vodil doc. dr. Luka Snoj, sicer vodja
raziskovalnega jedrskega reaktorja TRIGA.
Leta 2017 pa bo konferenca www.nss.si/
nene2017 v organizaciji prof. dr. Leona
Cizlja, vodje Odseka za reaktorsko tehniko,

Ali nam morda lahko namignete, katere
aktivnosti društva lahko pričakujemo v
prihodnje?
»Popularizacija jedrske znanosti je eno od
osrednjih poslanstev društva, ki ga bomo
poskušali v prihodnje še okrepiti, pri tem
pa upoštevati stanje in perspektive jedrske
energetike ter uporabe jedrske energije in
tehnologije na različnih področjih, kot so
medicina, raziskave in industrija.
Pregled delovanja društva skozi 25 let kaže
na kontinuiteto dobrega dela na jedrskem
področju v Sloveniji. V dejavnosti društva
so vpeti člani, ki prihajajo iz različnih
organizacij. Prizadevali si bomo, da se bo
naša dejavnost uspešno nadaljevala tudi
v prihodnje, pri tem pa si bom v svojem
mandatu, ki traja do leta 2018, prizadeval
predvsem za okrepitev aktivnosti na
področju sodobnega komuniciranja, s
katerim bomo lahko dosegli širšo
javnost.
mag. Mojca Drevenšek, Consensus
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VOŠČILO
DRUŠTVU − ZA
PRETEKLIH IN
PRIHODNJIH 25
LET
ČLANE UPRAVNEGA ODBORA
DJS SMO VPRAŠALI, KAKO
VIDIJO VLOGO DRUŠTVA DANES,
PO 25 LETIH NJEGOVEGA
DELOVANJA, PREDVSEM PA,
KAKO PREPOZNAVAJO NJEGOVO
VLOGO V PRIHODNJE, TOREJ
V NASLEDNJEM LETU IN V
PRIHODNJIH 25 LETIH. ZANIMALO
NAS JE PA TUDI, ZA URESNIČITEV
KATERIH CILJEV SI BODO V
SVOJEM MANDATU ŠE POSEBEJ
PRIZADEVALI.

Matjaž Žvar:
»Pred četrt stoletja
ustanovljeno
društvo je v vsem
obdobju delovalo
kot povezovalni člen
med strokovno in laično javnostjo.
Med drugim je skrbelo za objektivno
informiranje javnosti in razumljivo
razlagalo zapletene jedrske procese.
Poslanstvo dvigovanja razumevanja
delovanja jedrske elektrarne med
laično javnostjo bomo ohranjali tudi
v prihodnje. Za uspešno sobivanje
z jedrskim objektom mora javnost
vedeti, kaj jedrski objekt sploh je.
Neznanje in nerazumevanje namreč
povzročata strah in odpor.
Zato si želim, da bi bilo v prihodnje
med državljani čim manj neznanja o
jedrski energiji. To je ena od nalog, za
katero se zavzemam v okviru DJS in se
bom tudi v prihodnje.«
dr. Luka Štrubelj:
»V prihodnjem letu
želim Društvu jedrskih
strokovnjakov Slovenije
vsega, kar izraža
njegovo ime. Da bo
društvo, kjer se druži, poteka razprava,
se delijo informacije, sklepajo nova
poznanstva in obnavljajo stara; tako
znotraj društva kot tudi navzven, z
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novodobnimi komunikacijskimi kanali
in tudi s »staromodnim« druženjem v
živo. Društvu želim jedrskih predavanj,
veliko novic z jedrskega področja in
veliko prispevkov za Jedrce. Ravno
tako mu želim več strokovnjakov,
več mladih, ki jih jedrsko področje
zanima, oziroma več članov, ki aktivno
sodelujejo pri delovanju društva. Ne
nazadnje pa želim uspešno izvedbo
ene od pomembnejših konferenc
znotraj Slovenije ter s tem predstavitev
slovenskega znanja, izkušenj in
sodelovanja s strokovnjaki podobnih
društev v Evropi in širše.
PREDSEDNIK DRUŠTVA PROF.
DR. MARKO ČEPIN JE SVOJA
STALIŠČA GLEDE PRETEKLIH
IN PRIHODNJIH IZKUŠENJ
ZAPISAL V PRISPEVKU Z
NASLOVOM »25 LET DRUŠTVA
JEDRSKIH STROKOVNJAKOV«,
OBJAVLJENEM 5. DECEMBRA
2016 NA SPLETNI STRANI
DUŠTVA (HTTP://WWW.DJS.
SI/1NOVICE/25.LET.DJS.HTM)
..., ZAJETA PA SO TUDI V
INTERVJUJU NA PREJŠNJIH
STRANEH JEDRCA

V naslednjih 25 letih, torej do
abrahama, želim društvu in članom
dobro podporno okolje, kar vključuje
varno in zanesljivo obratovanje
jedrske elektrarne, ki že obratuje, pa
tudi gradnjo nove, ki bi omogočala
dolgoročno rabo jedrske energije in
s tem zadostitev potreb po električni
energiji v Sloveniji cenovno ugodno
in z najmanjšimi možnimi vplivi na
okolje. Ravno tako želim izgradnjo
in obratovanje odlagališča NSRAO,
vrhunske raziskave in izobraževanje,
uspešno sledenje mednarodnim
priporočilom in nadzor ter kakovostno
slovensko jedrsko gospodarstvo.«
doc. dr. Luka Snoj:
»Kot zelo pomembno
vlogo DJS vidim
združevanje jedrskih
strokovnjakov v
Sloveniji in njihovo
povezovanje. Kot drugo pomembno
vlogo prepoznavam družbeno vlogo
DJS kot skupine ljudi, ki si prizadeva

za seznanitev širšega kroga ljudi
z vsemi vidiki jedrske energije, od
radioaktivnosti, radioaktivnih odpadkov
in raziskav do uporabe jedrske energije
v miroljubne namene.
Društvu želim v prihodnje več
aktivnosti in izrazitejšo vlogo pri
povezovanju različnih deležnikov na
področju jedrske energije, od raziskav
do uporabe in nadzora. Prav tako mu
želim povečanje aktivnosti na področju
objektivnega poročanja in razlaganja
dogajanja ter pojavov na področju
jedrskih tehnologij. Osebno si bom
prizadeval za krepitev omenjenih
področij.«
doc. dr. Igor Lengar:
»Društvo je vsekakor
stanovska organizacija
z ugledom v Sloveniji
in partnerskih državah.
Strokovna javnost
na področju jedrske energetike je
uspešno vpeta v dejavnosti DJS prek
letnih konferenc Nuclear Energy for
New Europe, strokovnih predavanj za
člane društva in občasnih ekskurzij.
V prihodnosti bi se bilo treba še bolj
posvetiti povezanosti društva s splošno
javnostjo in ozaveščanju o temah, ki
se navezujejo na jedrsko energetiko.
Zaupanje javnosti v izjave članov
o strokovnih temah je v splošnem
veliko, z nastopi v medijih in z javnimi
predavanji ga je treba negovati.
Čez četrt stoletja vidim društvo kot
prepoznavno ustanovo za podajanje
strokovnih mnenj, ki jim splošna
javnost zaupa.
V prihodnjem delovanju bi morali
izkoristiti potencial mladih članov
z novimi idejami, saj ti tudi najlaže
nagovarjajo svoje vrstnike. Prav ti
bodo čez četrt stoletja vodili politiko
na področju jedrske energetike. Do
takrat tudi verjamem, da se bo društvo
dejavno vključilo v nekaj največjih
projektov, ki jih pričakujemo v Sloveniji;
kratkoročno je to nujno potreben
začetek gradnje odlagališča za nizkoin srednjeradioaktivne odpadke,
dolgoročno pa gradnja drugega bloka
jedrske elektrarne.«

dr. Mitja Uršič:
»Osnovna dejavnost
društva, ki jo izvajamo
že od ustanovitve, je
povezana s podporo
varni uporabi jedrske
tehnologije in varstvu okolja. V zadnjih
letih smo s pridružitvijo globalni
pobudi Nuclear for Climate podkrepili
svojo podporo jedrski tehnologiji kot
enemu glavnih virov nizkoogljične
energije. V prihodnjih letih
pričakujem, da bo podpora društva
vse bolj povezana tudi z dolgoročnim
sobivanjem jedrske energije s
preostalimi nizkoogljičnimi ter za
okolje sprejemljivimi viri energije.
Istočasnost dolgoročne, varne in
okolju prijazne izrabe jedrske energije
zahteva znanstvene raziskave trenutne
tehnologije jedrskih reaktorjev,
inovativnih tehnologij reaktorjev četrte
generacije in fuzije. Nujno potrebna
sta kakovostno interdisciplinarno
izobraževanje ter učinkovito in korektno
ozaveščanje javnosti.
Vse to ne bo mogoče brez spodbujanja
radovednosti mladih za jedrsko
tehnologijo. Zato menim, da bi
moralo društvo v prihodnjih letih
vse bolj podpirati tudi dejavnosti,
ki bodo spodbujale in pripomogle
k dolgoročnemu in stabilnemu
financiranju znanosti ter k nadgradnji
jedrskega študija.«
Bruno Glaser:
»25 let delovanja
DJS je za dosedanje
obratovanje NEK
zagotovo pomenilo
pozitiven doprinos s
strokovnega in z javnomnenjskega
zornega kota. Letne konference, ki
jih organizira DJS, so postale resen
izziv za sodelavce NEK, da lahko svoje
strokovno delo predstavimo in ga
delimo s strokovnjaki in znanstveniki
iz Slovenije in tujine. Po drugi strani pa
na konferencah črpamo znanja, ki jih
večkrat uporabimo pri svojem delu.
Od začetka obratovanja elektrarne v
80. letih pa vse do danes je zaznati
pozitiven trend javnega mnenja o
jedrski energetiki. Vsi večji industrijski
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jedrski dogodki v tem času so bili
izziv za stroko v Sloveniji, pri tem
pa so imeli pomembno vlogo tudi
društvo in njegovi posamezniki, ki so
strokovno pripomogli k razumevanju in
pozitivnemu odnosu javnosti.
Društvo sestavljamo člani z različnih
področij slovenske jedrske stroke,
kar je pozitivno predvsem s stališča
stika znanstvenih, univerzitetnih
ter operativnih izkušenj in znanja.
Verjamem, da bo društvo svoje
poslanstvo izpolnjevalo tudi v
prihodnje ter se uspešno postavljalo
v položaj promotorja jedrske stroke in
razvoja na področju jedrske energetike
v razburkanih časih zagotavljanja
zanesljive in konkurenčne oskrbe z
električno energijo.
zbrala in uredila: mag. Mojca Drevenšek,
Consensus

PRI ENERGETSKEM
KONCEPTU
SLOVENIJE
SODELUJE TUDI
DJS
V letu 2015 in 2016 sta v Sloveniji
potekali razprava in priprava
Energetskega koncepta Slovenije.
Junija 2015 je direktorat za energijo
pripravil javno razpravo o smernicah
za pripravo Energetskega koncepta
Slovenije na Fakulteti za elektrotehniko,
kjer so sodelovali tudi člani DJS.
Pripravljavci dokumenta so predstavili
predlog usmeritev za pripravo
Energetskega koncepta Slovenije –
jedrnat in ključen dokument, ki temelji
na stebrih trajnostne energetike
(podnebna sprejemljivost, zanesljivost
oskrbe in konkurenčnost). Dokument
predlaga cilje:
izboljšati energetsko učinkovitost za
vsaj 35 % do leta 2035,
prehod v nizkoogljično proizvodnjo
električne energije do leta 2055,
zmanjšati izpuste toplogrednih
plinov iz prometa za 35 % do
leta 2035 ter zmanjšati izpuste
toplogrednih plinov do leta 2055
za vsaj 70 % s 100-odstotno
elektromobilnostjo v osebnem in
javnem prometu ter

prehod na ogrevanje z izključno
uporabo nizkoogljičnih virov do leta
2055.
Pri proizvodnji električne energije
je pomembna vloga, namenjena
jedrski energiji, saj je prepoznana
kot nizkoogljični vir in je predvidena
dolgoročna raba tudi po izteku
življenjske dobe elektrarne NEK.
Poleg tega je pomembno zagotoviti
varno obratovanje, prav tako pa
ustrezno strategijo in zadostne vire za
odgovorno in gospodarno ravnanje
z radioaktivnimi odpadki. Več lahko
najdete na spletni strani http://www.
energetika-portal.si/dokumenti/
strateski-razvojni-dokumenti/
energetski-koncept-slovenije/.
Direktorat za energijo je nato sprejemal
vprašanja, komentarje in predloge
na predlog usmeritev za pripravo
Energetskega koncepta Slovenije do
septembra 2015. Stališče je pripravilo
tudi DJS (preberete si ga lahko na
spletu: http://www.djs.si/1novice/eks.
djs.2015), ki podpira dolgoročno rabo
jedrske energije v Sloveniji, saj imamo
osnovno infrastrukturo za jedrsko
energetiko. V stališčih je poudarjena
tudi vključenost DJS v globalno pobudo
»Nuclear4Climate«, o kateri je DJS že
objavljalo http://www.djs.si/1novice/
novicapodnebne.htm.
Direktorat za energijo je vse prispele
komentarje analiziral, s čimer je
imel veliko dela, saj je dobil 1101
komentar od 751 pripombodajalcev
(podjetij, nevladnih organizacij in
posameznikov), kar kaže na veliko
zanimanje za energetsko prihodnost
Slovenije. Organizirali so štiri delavnice,
kamor so povabili predstavnike
organizacij, ki so podali pripombe na
naslednje tematike:
1. Viri energije za trajnostno oskrbo
Slovenije
2. (Pametna) elektroenergetska
omrežja
3. Toplota in povezani sistemi
4. Promet
Predstavniki društva jedrskih
strokovnjakov smo se udeležili 1. in 4.
delavnice (Luka Štrubelj) ter
3. delavnice (Tomaž Ploj). Na

delavnicah so kratkemu uvodu
pripravljavcev energetskega koncepta
Slovenije (direktorat za energijo) sledili
še predstavitev Sveta za energetiko
Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, nato pa interaktivne
delavnice s približno 35 udeleženci. Na
delavnicah je bilo velikokrat treba najti
skupno stališče, tudi med deležniki z
zelo različnimi mnenji, kakršen je tudi
proces priprave Energetskega koncepta
Slovenije.
Na prvi delavnici, ki je bila maja 2016,
je potekala razprava o virih energije
za trajnostno oskrbo Slovenije. Ta
delavnica je bila najpomembnejša za
DJS, saj je jedrska energija energetski
vir, ki ga društvo podpira in v njem
vidi največ koristi v najširšem pomenu.
Na delavnici smo iskali odgovore
na vprašanje, kateri viri mešanice
energije so v Sloveniji razpoložljivi
in sprejemljivi ter v kakšni energijski
mešanici jih prepoznavamo za
prihodnjo, trajnostno oskrbo Slovenije
z energijo. Odprla so se vprašanja o
naslednjih temah:
ustreznost navedenih kriterijev
presojanja sprejemljivosti
virov energije oziroma njihova
razširitev (na primer »podnebna
sprejemljivost« naj zajema tudi
širšo okoljsko sprejemljivost;
»konkurenčnost« naj zajema ceno
energije iz posameznega vira in tudi
njegove širše, makroekonomske
učinke),
pomen razpoložljive infrastrukture
oziroma razvoja infrastrukture za
oskrbo z energijo,
pomen strokovnih podlag za oceno
prihodnjega povpraševanja po
energiji ter
izzivi medgeneracijske solidarnosti
oziroma odgovornosti do prihodnjih
generacij, na katere bodo vplivale
odločitve, ki jih o energetski
prihodnosti sprejemamo danes.
Jedrska energija je bila predstavljena
kot nizkoogljičen vir, z minimalnimi
vplivi na okolje in zdravje ljudi ter
najmanjšim številom žrtev zaradi
nesreč. Na koncu delavnice smo
v skupinah pripravili energetsko
mešanico za leti 2035 in 2055.
Kljub veliki zastopanosti nevladnih
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organizacij, ki nasprotujejo nadaljnji
uporabi jedrske energije, so skoraj
vse energetske mešanice (8 od 10)
vsebovale jedrsko energijo.
Naslednje delavnice so bile jeseni
2016. Na drugi delavnici je diskusija
potekala o elektroenergetskih omrežjih,
kjer so bile izpostavljene ključne teme:
zanesljivost obratovanja omrežij,
vloga hrambe električne energije,
upravljanje z omrežji in podatki, ki
so za to potrebni,
potrebnost investicij v omrežja.
Na tretji delavnici je potekala razprava
o toploti in povezanih sistemih. Kot
ključne teme so bile izpostavljene:
zagotavljanje zanesljivosti in
učinkovitosti daljinskih sistemov,
določitev prednostnih virov
ogrevanja in vloga občin pri
izpolnjevanju ciljev,
težava zagotavljanja kakovosti
zraka,
vloga odvečne toplote iz
industrijskih procesov in
termoelektrarn (tudi jedrske),
možnost ločenega upravljanja
toplotnih omrežij od ponudnikov
toplote.
Na četrti delavnici je potekala razprava
o prometu. Kot ključne teme prehoda
na nizkoogljičen promet so bile
izpostavljene teme:
ozaveščenost ljudi, usklajenost
politik (prometne, energetske,
davčne in druge) ter dolgoročna
vizija države,

AKTUALNO
trajnosten javni prevoz in druge
skupne oblike trajnostne mobilnosti,
nujnost spodbud za prehod na
alternativna goriva v prometu,
ustrezna davčna politika.
Društvo jedrskih strokovnjakov si je
med pripravo energetskega koncepta
ves čas prizadevalo za primerno in
enakopravno vključitev jedrske energije
med nizkoogljične vire slovenske
energetske prihodnosti. V nadaljevanju
sledijo priprava dokumenta Energetski
koncept Slovenije in javne razprave o
tem dokumentu.
dr. Luka Štrubelj, član upravnega odbora
DJS

IZLET V NIKOLI
ZAGNANO
JEDRSKO
ELEKTRARNO
ZWENTENDORF
11. in 12. novembra 2016 smo odšli
na izlet v Avstrijo, ki ga je organiziralo
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije.
Udeleženci izleta so bili zaposleni iz
NEK, Gen energije, IJS, RIC, URSJV,
ZEL-EN ... V petek, 11. novembra, smo si
ogledali mednarodno središče – Vienna
International Center – VIC, ki je na otoku
med rečnim rokavom stare Donave in nove
Donave. V njem je eden od štirih sedežev
Organizacije Združenih narodov (poleg
New Yorka, Ženeve in Nairobija), ki so ga
odprli januarja 1980. V tem sedežu so

V Spodnji Avstriji je jedrska elektrarna Zwentendorf, ki ni
nikoli obratovala.

poleg Mednarodne agencije za atomsko
energijo (IAEA) še organizacija Pogodbe
o celoviti prepovedi jedrskih poskusov,
urad za droge in kriminal, organizacija
za industrijski razvoj in urad za zadeve
vesolja. V njihovi stavbi, zgrajeni iz več
skupaj sestavljenih polkrožnih oblik, smo
si ogledali razstave njihovih umetnin,
razstavo vesoljskih modulov, katere
glavna zanimivost je kamen z Lune,
predstavitev vseh jedrskih poskusov skozi
leta in konferenčne prostore, kjer je takrat
potekala konferenca Nuclear Knowledge
Management. Ogled smo sklenili s
predavanjem Jeffa Donovana, ki nam je
predstavil zgodovino in sedanja delovna
področja agencije IAEA.
Popoldne smo se sprehodili po središču
Dunaja, v katerem je bilo kljub prvi polovici
novembra že predbožično vzdušje.
V soboto zjutraj smo se odpravili v
60 kilometrov od Dunaja oddaljen kraj
Zwentendorf v Spodnji Avstriji, kjer je
avstrijska jedrska elektrarna Zwentendorf,
ki ni nikoli obratovala. Elektrarno so
zgradili leta 1978 in pred zagonom je
avstrijska vlada 5. novembra 1978 razpisala
referendum o tem, ali naj začne veljati
zakon, ki dovoljuje obratovanje jedrskih
elektrarn v Avstriji in posledično priklop v
omrežje elektrarne Zwentendorf. Takratni
avstrijski kancler Bruno Kreisky je obljubil,
da bo odstopil, če referendum ne bo
uspešen. Njegovi politični nasprotniki so
se zato potrudili, da je na referendumu
prevladal odgovor ne, čeprav samo s
50,47-odstotno večino. Kancler pa na
koncu vseeno ni držal besede. Da so lahko

Jedrska elektrarna se danes uporablja za izobraževanja
osebja, ki dela v podobnih jedrskih elektrarnah, za poslovna
srečanja in za filmsko kuliso.

AKTUALNO
uporabili že zgrajeno daljnovodno omrežje
do elektrarne, so v bližnjem kraju Dürnrohr
leta 1987 zgradili termoelektrarno
na premog ali zemeljski plin. Jedrska
elektrarna pa se še danes uporablja za
izobraževanja osebja, ki dela v podobnih
jedrskih elektrarnah, za poslovna srečanja
in za filmsko kuliso. Najbolj znan primer je
Mobyjev videospot After.
Na koncu smo odšli še v muzej pivovarne
Gösser v Leobnu na avstrijskem Štajerskem.
Tam so nam predstavili zgodovino
pivovarništva v štifti Göss ter pokazali,
kako pridelujejo pivo v današnji moderni
pivovarni in orodja, ki so jih uporabljali
nekoč, razložili so njihov razvoj in pojasnili,
kako delujejo. Izvedeli smo tudi, kakšne
vrste piva obstajajo in v čem se razlikujejo.
Ogled smo končali z degustacijo.
Ob zaključku se predvsem želimo
zahvaliti za podporo DJS, ki je omogočilo
izvedbo.
Tadeja Polach, ZEL-EN
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in vode in da tako ne more priti do
močnejših eksplozivnih interakcij.
Nedavno opravljeni eksperimenti na
napravah PULiMS in SES na Royal
Institute of Technology (KTH) na
Švedskem pa so pokazali, da se lahko
močna parna eksplozija spontano
razvije tudi v razslojenih razmerah. Pri
teh eksperimentih so opazili nastanek
obsežne mešalne plasti taline in vode,
preden je prišlo do eksplozije. Odkritje
ima potencialno pomemben vpliv
na varnostno problematiko parnih
eksplozij, saj nastopijo razslojene
razmere npr. v reaktorjih druge
generacije, ko se talina sredice po izlitju
iz reaktorske posode razprostira po tleh
poplavljene reaktorske votline, ali v
tistih reaktorjih tretje generacije, kjer je
predvideno poplavljanje bazena taline
v reaktorski posodi.
Da bi dognali mehanizme nastanka
mešalne plasti v razslojenih razmerah,
smo pod skupnim vodstvom IJS ter
Électricité de France (EDF) iz Francije v

Eksperimentalna naprava SES v bunkerju.

IJS-R4 JE NA
ŠVEDSKEM
IZVEDEL POSKUS
PARNE EKSPLOZIJE
Med težko nesrečo v jedrski elektrarni
se lahko med mešanjem staljene
reaktorske sredice z vodo razvije
parna eksplozija. Parna eksplozija je
eksplozivna interakcija, do katere lahko
pride pri mešanju dveh kapljevin,
kjer je temperatura prve (staljena
sredica) višja od temperature vrelišča
druge (voda). Dovolj močna parna
eksplozija bi lahko ogrozila celovitost
zadrževalnega hrama in privedla do
izpusta radioaktivnih snovi v okolje.
Eden od pomembnih pogojev za pojav
močne parne eksplozije je nastanek
primerne mešanice taline in vode. V
jedrskih varnostnih analizah se parne
eksplozije obravnava prvenstveno
v konfiguraciji izliva curka taline v
bazen vode, kjer curek taline razpada
v kapljice, ki se zmešajo z vodo. Dolgo
časa so domnevali, da v razslojenih
razmerah, ko je plast taline pod plastjo
vode, ne nastane mešanica taline

Spontana eksplozija se je pojavila le nekaj desetink sekunde po
začetku izliva taline. V sredini se vidi cev za podvodni izliv, spodaj je
instrumentirana plošča s temperaturnimi in tlačnimi senzorji.

sodelovanju s Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA) in Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije
ter Institute for Nuclear Technology
and Energy Systems (IKE) iz Nemčije
zasnovali poskus parne eksplozije na
napravi SES na KTH in ga uspešno
izvedli. Poskus, ki ga je sofinancirala
Evropska komisija v okviru projekta
SAFEST, se od prejšnjih razlikuje
predvsem po načinu izlitja taline. S
podvodnim (namesto dosedanjim
nadvodnim) izlivom smo poskušali
preprečiti vpliv razpada curka taline

med prodiranjem skozi vodo na
razprostiranje in mešanje taline pod
vodo ter spontano proženje eksplozije.
Izkazalo se je, da je podvodni izliv še
bolj eksploziven od nadvodnega. Prišlo
je do močne spontane eksplozije že
nekaj desetink sekunde po začetku
izliva, ko se je talina šele začela
razprostirati po instrumentirani plošči
naprave SES. Eksperimentalne rezultate
bomo zdaj analizirali, izsledke pa
objavili v znanstveni literaturi.
dr. Matjaž Leskovar, Odsek za reaktorsko
tehniko, IJS
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AKTUALNO

NUKLEARNA
ELEKTRARNA
KRŠKO V LETU
2016
Leto 2016 so v Nuklearni elektrarni
Krško (NEK) zaznamovali izjemno
stabilno obratovanje elektrarne v
28. gorivnem ciklusu, ki se je zaključil
1. oktobra, temeljite priprave in
uspešna izvedba obsežnega rednega
remonta, ki je trajal dober mesec
dni, ter priprava in izvedba projektov
tehnoloških posodobitev, ki podpirajo
podaljšano obratovalno dobo
elektrarne in s katerimi bodo zagotovili,
da bo NEK po varnostnih merilih
primerljiva z novimi elektrarnami.
Novembra so strokovnjaki Svetovnega
združenja operaterjev jedrskih
elektrarn (WANO) opravili enotedenski
kontrolni pregled – preverili so stanje
in izpolnitev priporočil po končanem
strokovnem pregledu WANO pred
dvema letoma ter podali pozitivno
mnenje.
NEK v letu 2016 proizvedla 5, 43
milijarde kilovatnih ur cenovno
dostopne nizkoogljične električne
energije in dosegla visoko raven jedrske
varnosti. Med rednim remontom,
ki se je začel 1. oktobra 2016, so
opravili menjavo jedrskega goriva,
vsa načrtovana dela preventivnega
vzdrževanja in uspešno zaključili
naložbe s področja tehnološke
nadgradnje. Kakovost opravljenih
remontnih del, ki so jih poleg
zaposlenih v NEK opravili delavci več
kot 60 podjetij pogodbenih izvajalcev
iz lokalnega in mednarodnega
okolja, je potrdil tudi nadzor Uprave
Republike Slovenije za jedrsko
varnost in pooblaščenih strokovnih
organizacij. Remont je bil s strokovnim
in odgovornim delom vseh sodelujočih
opravljen v načrtovanem obsegu.
POSODOBITVE ZA PODALJŠANO
OBRATOVALNO DOBO ELEKTRARNE

Med remontom opravljeni pregledi
vseh gorivnih elementov in kontrolnih
palic z različnimi metodami so
potrdili njihovo brezhibnost. V sredici

Dela v turbinski zgradbi – v ospredju remont glavnega električnega generatorja.

Menjava goriva. V sredico, ki jo tvori 121 gorivnih elementov, je bilo vstavljenih
56 svežih elementov.

je v novem, 29. gorivnem ciklusu
prvič uporabljeno jedrsko gorivo
s posodobljenimi mehanskimi
karakteristikami; gorivo bo odpornejše
na poškodbe srajčk zaradi morebitnih
tujkov v hladilu in na hidravlične
vibracije. V sredico, ki jo tvori 121
gorivnih elementov, je bilo vstavljenih
56 svežih. Tudi 15 kontrolnih palic je
bilo zamenjanih z novimi.
Rezultati obsežnih preverjanj opreme
in preventivnih vzdrževalnih del
elektro, strojne in regulacijske opreme
so v mejah pričakovanj. Uspešno
so se končali 10-letni test tesnosti
zadrževalnega hrama, pregled
reaktorske posode in sekundarne
strani uparjalnikov, remont glavnega

električnega generatorja, pregled
regulacijskih ventilov turbine ter
zamenjava izmenjevalnikov hladilnih
enot zadrževalnega hrama in
razsmernikov (inverterjev) za napajanje
regulacijskih in zaščitnih tokokrogov.
Uspešno so zaključene tudi vse
načrtovane tehnološke posodobitve, ki
so v funkciji podaljšanja obratovalne
dobe elektrarne in jih lahko razdelimo
v tri sklope. Prvega predstavljajo
posodobitve po Programu nadgradnje
varnosti: zamenjana je bila parno
gnana turbinska črpalka pomožne
napajalne vode, izvedena so bila
pripravljalna dela za izgradnjo
pomožne komandne sobe, ki bo
delovala po remontu leta 2018,

JEDRSKE NOVICE
izdelana so bila priključna mesta na
cevovodih, povezanih s primarnim
sistemom, ki bodo omogočala
dopolnjevanje primarnega sistema
s pomočjo dveh novih visokotlačnih
mobilnih črpalk. Drugi sklop obsega
posodobitve za povečanje zanesljivosti
obratovanja: zamenjava glavnega
generatorskega stikala, napajalnih
kablov grelnikov tlačnika, hladilnega
REZULTATI ŠTUDIJE, KI JO JE
PRIPRAVILO MEDNARODNO
SVETOVALNO PODJETJE,
SO JASNO POKAZALI, DA JE
PODALJŠANJE OBRATOVALNE
DOBE NEK NAJBOLJ
EKONOMIČNA REŠITEV.

sistema oklopljenih zbiralk in
napetostnega regulatorja glavnega
generatorja. V tretji sklop spadajo
posodobitve, ki bodo zagotavljale
varnost in zanesljivost obratovanja
NEK tudi ob sočasnem obratovanju
hidroelektrarne Brežice, saj je reka
Sava vir hlajenja za tretji hladilni krog
elektrarne; to so prilagoditve sistema
obtočne hladilne vode, jezu na Savi
in nadgradnja sistema varnostne
oskrbovalne vode.
OB PODALJŠANI OBRATOVALNI
DOBI BODO OSTALE OKOLJSKE
OMEJITVE NESPREMENJENE

Podaljšanje obratovalne dobe NEK, ki
je uveljavljena mednarodna praksa,
pomeni za elektroenergetski sistem,
gospodinjstva in gospodarstvo
dolgoročni, zanesljivi, trajnostni in
konkurenčni vir električne energije.
Lastnika GEN energija in Hrvatska
elektroprivreda sta namreč odločitev
o podaljšanju obratovanja sprejela
soglasno na podlagi rezultatov
ekonomske študije ter sprememb
končnega varnostnega poročila in
tehničnih specifikacij glede podaljšanja
obratovanja NEK do leta 2043, ki jih je
odobrila Uprava RS za jedrsko varnost.
Rezultati študije, ki jo je pripravilo
mednarodno svetovalno podjetje,
so jasno pokazali, da je podaljšanje
obratovalne dobe NEK najbolj
ekonomična rešitev.

Podaljšanje obratovalne dobe pomeni
obratovanje jedrske elektrarne za
dodatnih dvajset let z obstoječim
obratovalnim dovoljenjem – vsi
okoljski in radiološki pogoji ter
omejitve v veljavnem dovoljenju
ostajajo enaki, ne spreminjata se niti
obstoječe okoljevarstveno dovoljenje
niti obstoječe vodno dovoljenje.
Okoljsko primernost in upoštevanje
predpisov potrjujejo rezultati
obsežnega programa meritev, ki ga
izvajajo NEK in pooblaščene inštitucije.
Vrednost sevalnih vplivov NEK na
prebivalstvo v neposredni okolici je vsa
leta obratovanja daleč pod upravno
določenimi mejami. Leta 2015 je bila
ta vrednost 0,00018 milisiverta. To je
0,008 odstotka naravnega ozadja
(2,37 milisiverta), ki smo mu
izpostavljeni vsi, saj ga povzročata
naravna radioaktivnost v zemlji in
sevanje iz vesolja.
NEK obratuje in bo tudi v prihodnje
obratovala v skladu z obstoječimi
veljavnimi dovoljenji ter upoštevala
slovensko zakonodajo in evropske
prakse, zato kot odgovorna upravljavka
jedrskega objekta pričakuje, da bodo
tako ravnali tudi udeleženci v postopkih
odločanja.
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pomemben pri razvoju fuzijske elektrarne
kot jedrskega objekta. Med štipendijo
so predvidena sodelovanja z različnimi
evropskimi instituti, kot so KIT (Nemčija),
CEA (Francija), VTT (Finska), Max-Planck
IPP (Nemčija). Aljaž sicer končuje doktorsko
usposabljanje in bo predvidoma spomladi
doktoriral pod mentorstvom dr. Igorja Lengarja
z disertacijo, povezano s kalibracijo detektorjev
nevtronov tokamaka JET.
dr. Igor Lengar, Odsek za reaktorsko fiziko, IJS

Nuklearna elektrarna Krško

MLADI RAZISKOVALEC
Z ODSEKA ZA
REAKTORSKO
FIZIKO INSTITUTA
"JOŽEF STEFAN"
PREJEL PRESTIŽNO
ŠTIPENDIJO
EUROFUSION
ALJAŽ ČUFAR, MLADI RAZISKOVALEC
Z ODSEKA ZA REAKTORSKO FIZIKO
INSTITUTA "JOŽEF STEFAN", JE EDEN OD
20 PREJEMNIKOV PRESTIŽNE ŠTIPENDIJE
EUROFUSION ENGINEERING GRANT.

Štipendije evropskega konzorcija EUROfusion
so namenjene spodbujanju odličnosti in
razvoju mladih kadrov v vrhunske strokovnjake
na področju fuzije. V sklopu triletne
štipendije bo Aljaž pod mentorstvom dr.
Ivana Aleksandra Kodelija delal na razvoju
demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO,
kjer bo vpleten v razvoj komponent. Zaradi
poznavanja nevtronike bo njegov prispevek

FAKULTETNA
PREŠERNOVA
NAGRADA ZA
MAGISTRICO JEDRSKE
TEHNIKE TANJO KAIBA
TANJA KAIBA JE SEPTEMBRA 2016 NA
ODDELKU ZA FIZIKO FAKULTETE ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO KONČALA
DRUGOSTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
JEDRSKA TEHNIKA. ZA ZAGOVOR SVOJE
MAGISTRSKE NALOGE Z NASLOVOM
ODZIV FISIJSKIH IN IONIZACIJSKIH CELIC
V REAKTORJU TRIGA NA IJS JE KOT
PRVA MED DIPLOMANTI OMENJENEGA
PROGRAMA DOBILA OCENO 10. ŠE
VEČ, PREJELA JE TUDI PREŠERNOVO
NAGRADO, KI JO FAKULTETA PODELI
TREM NAJBOLJŠIM FIZIKOM V VSAKI
GENERACIJI.

Njeno delo je nastalo na Odseku za
reaktorsko fiziko Instituta "Jožef Stefan" pod
mentorstvom doc. dr. Luke Snoja in
dr. Gašperja Žerovnika.
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Namen magistrskega dela je bil računsko
analizirati odziv fisijskih in ionizacijskih celic
v sredici reaktorja TRIGA v odvisnosti od
položaja detektorjev in kontrolnih palic ter ga
primerjati z eksperimentalnimi podatki. Eden
od ciljev dela je bila tudi optimizacija položaja
detektorjev nevtronov v sredici z namenom
minimizacije fluktuacij odziva pri spreminjanju
konfiguracij kontrolnih palic.
Meritve s fisijskimi in ionizacijskimi celicami
na reaktorju TRIGA so bile izvedene v
sodelovanju s francoskim Komisariatom
za atomsko in alternativno energijo CEA
Cadarache. Pri izračunih odziva detektorjev
glede na položaj regulacijskih palic je
uporabila standardno računsko orodje za
Monte Carlo transport nevtronov, to je
programski paket MCNP s pripadajočimi
knjižnicami jedrskih podatkov. Uporabljen
računski model reaktorja so razvili na Oddelku
za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef
Stefan" in je produkt dolgoletnega razvoja
in nadgradenj. Potrdila je dobro ujemanje
izmerjene vrednosti detektorja z izračunano,
kar še dodatno potrjuje pravilnost računskega
modela reaktorja in dobro delovanje novega
merilnega sistema MONACO, razvitega na
CEA Cadarache. V sklopu magisterija je bil
natančno preučen vpliv premikanja kontrolnih
palic na prerazporeditev nevtronskega fluksa
v sredici. Te namreč lahko znatno vplivajo na
odziv zunajsrediščnih detektorjev nevtronov,
ki se uporabljajo za merjenje moči reaktorja. V
magistrskem delu je bil predlagan nov merilni
sistem merjenja moči, ki bi bil sestavljen iz
znotrajsrediščnih miniaturnih fisijskih celic in
bi bil minimalno občutljiv na prerazporeditve
fluksa zaradi regulacijskih palic.
Delo Tanje Kaiba je eno redkih, če ne
celo edino delo, ki sistematično preučuje
spremembe v odzivih reaktorske jedrske
instrumentacije (fisijskih in ionizacijskih celic)
zaradi redistribucije nevtronskega fluksa
kot posledice premikanja regulacijskih palic
reaktorja. Vse analize in izračuni so podprti
tudi z obsežnimi meritvami, zaradi česar
je delo tudi mednarodno zelo pomembno.
Meritve bodo skupaj z izračuni in evalvacijo
negotovosti lahko služile kot referenčni
eksperiment za validacijo računskih metod za
transport nevtronov v jedrskih reaktorjih in
za validacijo metod za analizo redistribucije
fluksa nevtronov znotraj reaktorja.
Raziskave, zaradi katerih se je Tanja odločila
za to magistrsko delo, je začela opravljati že

Mag. Tanja Kaiba z mentorjem doc. dr. Luko Snojem (na fotografiji levo) in dekanom FMF
prof. dr. Petrom Pavešićem (na fotografiji desno).

na prvostopenjskem študiju, zato je danes
že soavtorica treh člankov v mednarodnih
znanstvenih revijah. Poleg tega je sodelovala
pri več prispevkih na mednarodnih
konferencah. Med drugim je na konferenci
NENE2014 prejela nagrado za najboljši poster.
Tanja bo delo na področju reaktorske fizike
nadaljevala kot raziskovalka na Odseku za
reaktorsko fiziko na IJS in doktorska študentka
jedrske tehnike na Fakulteti za matematiko
in fiziko Univerze v Ljubljani. Čestitke Tanji in
njenima mentorjema!
prof. dr. Iztok Tiselj, predstojnik katedre za
jedrsko tehniko, Fakulteta za matematiko in
fiziko

IZVEDBA POSKUSA
ZGOREVANJA VODIKA
NA UNIVERZI JIAO
TONG ŠANGHAJ
(KITAJSKA)
17. OKTOBRA 2016 JE BIL NA UNIVERZI
JIAO TONG ŠANGHAJ (LR KITAJSKA)
USPEŠNO IZVEDEN POSKUS ZGOREVANJA
VODIKA NA OSNOVI SPECIFIKACIJE, KI STA
JO PRIPRAVILA INSTITUT "JOŽEF STEFAN"
(IJS) KOT VODILNA ORGANIZACIJA IN
NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY
GROUP (NRG, NIZOZEMSKA).

Predlogu se je naknadno pridružil Karlsruhe
Institute of Technology (KIT, Nemčija). Poskus
je bil izveden v sklopu kitajsko-evropskega
projekta ALISA, v okviru katerega lahko
evropske raziskovalne organizacije predlagajo
izvedbo poskusov v izbranih eksperimentalnih

napravah na Kitajskem, kitajske raziskovalne
organizacije pa predlagajo izvedbo poskusov v
izbranih eksperimentalnih napravah v Evropi.
Področje poskusov zajema t. i. težke nezgode,
torej nezgode, pri katerih zaradi nezadostnega
hlajenja reaktorske sredice pride do njene
razgradnje.
IJS je v okviru projekta ALISA, skupaj z
NRG, predlagal izvedbo poskusa zgorevanja
(deflagracije) vodika v eksperimentalni
napravi HYMIT, ki jo imajo na Univerzi Jiao
Tong Šanghaj. Tematika zgorevanja vodika je
pomembna, ker je do tega pojava prišlo pri
težkih nezgodah v jedrskih elektrarnah na
Otoku treh milj v ZDA leta 1979 in v Fukušimi
na Japonskem leta 2011. Posoda HYMIT je
valjaste oblike, ima prostornino 12 m3, visoka
je štiri metre in ima premer dva metra. V
posodi je bila ustvarjena homogena mešanica
zraka, vodne pare in vodika pri tlaku 1,7 bar
in temperaturi 81 °C, ki je bila nato vžgana
pri dnu posode v sredini. Med poskusom
sta bila merjena tlak in temperatura. Hitrost
plamena, ki se je širil od spodaj navzgor in od
sredine posode navzven proti stenam, je bila
določena na osnovi časa prihoda plamena do
posameznih temperaturnih tipal. Rezultate
poskusa zdaj analiziramo in uporabljamo za
validacijo modelov zgorevanja, vključene v
programe za računsko dinamiko tekočin in v
sistemske programe.
V drugi polovici leta 2017 pri projektu ALISA
načrtujemo izvedbo poskusa s področja
razporejanja vodika v zadrževalnem hramu
jedrske elektrarne. Poskus bomo izvedli v
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napravi COTHYD, prostornine 100 m3, ki jo
imajo v China Nuclear Power Technology
Research Institute v Shenzhenu (Kitajska).
Skupino, ki je poskus predlagala, sestavljajo:
IJS (vodilna organizacija), Commissariat
à l’Energie Atomique et aux Energies
Alternatives (CEA, Francija), Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN, Francija) in Electricité de France (EDF,
Francija).
dr. Ivo Kljenak, Odsek za reaktorsko tehniko,
IJS

DELAVNICA O
RAZISKOVALNI
INFRASTRUKTURI
V PODPORO JEDRSKI
ENERGETIKI V
ZDRUŽENIH ARABSKIH
EMIRATIH
STE SE OB BRANJU NASLOVA MORDA
VPRAŠALI, ZAKAJ BI SE V DRŽAVI,
KI SE JE V JEDRSKO PRIHODNOST
PODALA PRAKTIČNO BREZ DOMAČIH
STROKOVNJAKOV TER JE TEHNOLOGIJO
IN STROKOVNJAKE ZANJO PREPROSTO
UVOZILA, KDORKOLI ŽELEL UKVARJATI
Z RAZISKAVAMI IN RAZISKOVALNO
INFRASTRUKTURO? ČE SE NISTE, SPADATE
MED TISTE, KI Z DOSEŽENIM NIKOLI
NISO ZADOVOLJNI, TOREJ MED STEBRE
ODLIČNE JEDRSKE VARNOSTNE KULTURE.

Spomladi letos so me poklicali iz IAEA in me
vprašali, ali bi sodeloval v misiji z zgornjim
naslovom v Združenih arabskih emiratih.
Nemudoma sem pristal. Ni namreč zelo
verjetno, da bi kdaj dobil boljšo priložnost
za sooblikovanje dobrega odgovora na to
vprašanje. V nekaterih razvitih jedrskih
državah, žal tudi v Sloveniji, so se namreč
odločevalci jedrski raziskovalni infrastrukturi
in raziskavam že skoraj povsem prenehali
posvečati. In pomemben del mojega
poklicnega delovanja je ugotoviti, zakaj, in
seveda tudi prispevati k spremembi na bolje.
Najprej nekaj osnovnih podatkov o jedrski
energetiki v Združenih arabskih emiratih.
Odločitev o uporabi jedrske energije so sprejeli
leta 2008. Štiri enote jedrske elektrarne
Barakah je podjetje ENEC naročilo v Koreji
(KEPCO, APR 1400), prva bo po načrtih začela
obratovati leta 2017. Pogodba s Korejci
je predvidevala tudi vzpostavitev domače
infrastrukture za jedrsko varnost, še posebej
univerzitetnih programov za jedrsko tehniko.

Raziskovalci iz IJS, Karlsruhe Institute of Technology in Univerze Jiao Tong Šanghaj.

Postavljanje univerzitetnih programov je
torej potekalo hkrati z gradnjo enot. Danes na
jedrskem področju delujejo Univerza Khalifa,
Abu Dhabi Polytechnic in Sharjah University.

precej bolj kot do zdaj sodelovati in prevzemati
odgovornost domači kadri. Tudi usposabljanje
teh kadrov vidijo kot eno od ključnih nalog
novega inštituta.

Hkrati z gradnjo elektrarne je potekalo tudi
vzpostavljanje kompetentnega upravnega
organa. Federal Authority for Nuclear
Regulation (FANR) ima danes nekaj več kot
200 strokovnjakov. Le manjši del med njimi
je državljanov Združenih arabskih emiratov.
Za gradnjo jedrskih elektrarn in nadzor nad
gradnjo so torej poskrbeli predvsem »uvoženi«
jedrski strokovnjaki.
In zdaj nazaj k delavnici. Visoki predstavniki
FANR in ENEC so na odprtju delavnice
poudarili veliko potrebo po ustanovitvi
domačega in mednarodno vpetega jedrskega
raziskovalnega inštituta. Brez takšnega
inštituta si namreč ne znajo predstavljati
dolgoročno varnega delovanja jedrskih
elektrarn, niti uspešnega nadzora nad
varnostjo teh elektrarn. Nedvoumno je bila
izkazana tudi skrb vodstva države, da morajo
v prihodnje pri zadevah jedrske varnosti

Prisotni smo se nato posvetili izmenjavi
izkušenj in razpravi o različnih modelih
organizacije in financiranja jedrskih raziskav
v raziskovalnih inštitutih po svetu ter
uporabnosti teh modelov v lokalnih razmerah.
Več o tem morda v kateri od prihodnjih številk
Jedrca. Naj tukaj ponovim, da je odločitev o
ustanovitvi jedrskega raziskovalnega inštituta
v Združenih arabskih emiratih že sprejeta.
Na vrsti je odločitev o modelu delovanja in
financiranja.
Delavnica je v meni utrdila prepričanje,
da dolgoročno varno obratovanje in
nadzorovanje jedrske elektrarne brez jedrskega
raziskovalnega inštituta v bogatih Združenih
arabskih emiratih ni mogoče. Kaj pa v
razmeroma revni Sloveniji?
prof. dr. Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko
tehniko, IJS
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25 LET ARAO
LETO 2016 JE BILO ZA ARAO JUBILEJNO,
SAJ JE ZAZNAMOVALO ČETRT STOLETJA
OBSTOJA IN DELOVANJA.

Obletnice so priložnost za razmislek o
prehojeni poti in načrtih za prihodnost. Danes
imamo tudi po zaslugi ARAO v Sloveniji
celostno, strokovno in moderno urejeno
področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki
v skladu z zakonodajo in mednarodnimi
standardi.
V okviru praznovanja obletnice smo
organizirali različne delovne in družabne
dejavnosti. Ena od njih je bila tiskovna
konferenca ob obletnici, ki je potekala
23. novembra v Kulturnem domu v Krškem.
Udeležilo se je je 12 novinarjev nacionalnih in
lokalnih medijev.

Srečanje za poslovne partnerje in jedrske deležnike je potekalo 30. novembra 2016 v
Mestnem muzeju Ljubljana. Na prireditvi sta goste nagovorila direktor ARAO dr. Tomaž
Žagar in mag. Jože Dimnik, v. d. direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za
infrastrukturo.

V ta sklop smo uvrstili tudi organizacijo
tradicionalnega mednarodnega srečanja
strokovnih organizacij, ki ravnamo z
radioaktivnimi odpadki. Srečanje z naslovom
»Regional Seminar« se vsako leto organizira
v drugi državi. Letos je bilo srečanje med
16. in 18. novembrom v Ljubljani. Že 19.
srečanja o ravnanju z radioaktivnimi odpadki
(19th Regional Seminar on Radioactive Waste
Disposal) se je udeležilo 36 strokovnjakov iz
šestih držav.
Dogodke smo zaključili s srečanjem za
poslovne partnerje in jedrske deležnike, ki je
potekalo 30. novembra v Mestnem muzeju
Ljubljana. Na prireditvi, ki jo je povezovala
Anja Čuček, sta goste nagovorila direktor
ARAO dr. Tomaž Žagar in mag. Jože Dimnik,
v. d. direktorja direktorata za energijo na
ministrstvu za infrastrukturo.
V Mestnem muzeju smo si ogledali tudi
razstavo z naslovom Nova doba prihaja, kjer
je prikazana industrializacija Ljubljane v
20. stoletju, kar je simbolno povezano tudi
z vlogo ARAO kot organizacijo, ki skrbi za
ustrezno ravnanje z radioaktivnimi odpadki;
to je s posebno vrsto industrijskih odpadkov.
Z opravljanjem svojega poslanstva podpiramo
uporabo sodobnih jedrskih in sevalnih
tehnologij v Sloveniji in tako tudi razvoj
industrije. To počnemo strokovno in z mislijo
na varovanje zdravja in okolja, s čimer se vse
bolj uresničuje sodobna ekomodernistična
in v prihodnost usmerjena miselnost. To je
miselnost, da lahko z znanjem in odgovorno

V Mestnem muzeju smo si ogledali razstavo z naslovom Nova doba prihaja, kjer je
prikazana industrializacija Ljubljane v 20. stoletju. To je simbolno povezano tudi z
vlogo ARAO kot organizacijo, ki skrbi za ustrezno ravnanje z radioaktivnimi odpadki kot
posebno vrsto industrijskih odpadkov.

rabo jedrske tehnologije prispevamo k
zmanjšanju človekovega vpliva na okolje, ne
da bi se odpovedali sodobnemu življenju.
ARAO

REGIONALNO
STROKOVNO
SREČANJE O
RAVNANJU Z
RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI V LJUBLJANI
V ORGANIZACIJI ARAO (AGENCIJA ZA
RADIOAKTIVNE ODPADKE) JE V LJUBLJANI
17. IN 18. NOVEMBRA 2016 POTEKALO
ŽE TRADICIONALNO REGIONALNO

SREČANJE (19TH REGIONAL SEMINAR ON
RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL), NA
KATEREM INFORMACIJE, POGLEDE IN
ZNANJE O RAVNANJU Z RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI REDNO, VSAKO LETO V ENI
OD DRŽAV UDELEŽENK, IZMENJUJEJO
PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ, KI
DELUJEJO NA PODROČJU RAVNANJA
Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN
IZRABLJENIM GORIVOM.

Letos je sodelovalo 36 strokovnjakov iz
Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in
Slovenije ter prvič tudi iz Hrvaške.
Osrednja tema seminarja so bili nacionalni
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programi ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim gorivom, povezovanje nacionalnih
programov med seboj in v EU, sheme ter
prepoznavanje možnih sinergij, dolgoročnih
prednosti in izzivov morebitnih skupnih
rešitev: mednarodnih odlagališč radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva.
ARAO

60. GENERALNA
KONFERENCA
MEDNARODNE
AGENCIJE ZA ATOMSKO
ENERGIJO – SLOVENIJA
JE ZASEDLA MESTO V
SVETU GUVERNERJEV
SEPTEMBRA JE BILA NA DUNAJU
60. GENERALNA KONFERENCA
MEDNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKO
ENERGIJO (IAEA). ZA PREDSEDNIKA
KONFERENCE JE BIL IZVOLJEN
MALEZIJSKI VELEPOSLANIK DATO' ADNAN
OTHMAN.

Generalni direktor IAEA Jukija Amano je
poudaril vlogo IAEA pri krepitvi miru v svetu.
Med pomembne minule dogodke je uvrstil
verifikacijo jedrskih snovi v Iraku, Iranu in
Severni Koreji. Pri doseganju trajnostnih
razvojnih ciljev je omenil uporabo jedrskih
tehnologij v medicini in proizvodnjo
novih vrst hrane ter pohvalil program
tehničnega sodelovanja pri izobraževanju
mladih strokovnjakov. Omenil je vlogo
IAEA pri vzpostavitvi vnovičnega zaupanja
v jedrsko energijo po nesreči v Fukušimi in
delovanje na področju jedrske varnosti ter
poročal o zaključku del novega laboratorija
v Seibersdorfu, ki ga bodo uporabljali
strokovnjaki za varovanje jedrskih snovi. Kot
uspešen projekt je predstavil tudi ustanovitev
banke za jedrsko gorivo v Kazahstanu,
ob koncu govora pa je poudaril svojo
pripravljenost, da nadaljuje delo generalnega
direktorja tudi v tretjem mandatu.
Izjavo na plenarnem zasedanju je podala tudi
slovenska delegacija. Veleposlanik Andrej
Benedejčič je poudaril zanesljivo obratovanje
NEK in izvajanje programa nadgradnje ter
omenil 50. obletnico delovanja raziskovalnega
reaktorja TRIGA in njegovo primernost za
raziskave. Izpostavil je aktivno delovanje
Slovenije na področju pripravljenosti na
ukrepe ob izrednem dogodku ter dejal, da
smo lahko ponosni, ker izobražujemo veliko
tujih strokovnjakov v naših institucijah v

okviru sodelovanja Slovenije v programu
tehnične pomoči. IAEA je pozval, naj še
naprej na svojem področju podpira doseganje
trajnostnih razvojnih ciljev, ki so jih lani
sprejeli v okviru OZN. Pohvalil je tudi napredek
pri izvajanju celovitega skupnega akcijskega
načrta (JCPoA) z Iranom.

kako je pripravljenost za ukrepanje v primeru
jedrske ali radiološke nesreče v Sloveniji
usklajena z določili mednarodnih standardov
na tem področju.

Na sestanku so bili župani seznanjeni z
dosedanjimi pripravljalnimi dejavnostmi
pred obiskom mednarodne misije. Potrdili so
Generalna konferenca je izvolila Slovenijo za
tudi njihov interes, da bi bila pripravljenost
naslednji dve leti v 35-članski svet guvernerjev na jedrsko nesrečo čim boljša, in zagotovili,
IAEA, ki usmerja delo te ustanove med dvema da bodo naredili največ, kar bo v njihovi
generalnima konferencama.
moči. Upajo pa tudi na to, da bodo podobno
prizadevno sodelovali tudi vsi drugi vpleteni
Vzporedno z delom generalne konference
državni organi in institucije.
je potekalo še veliko stranskih dogodkov,
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 14. 10. 2016)
kot so znanstveni forum z naslovom »60 let
IAEA − Atomi za mir in razvoj: Kako IAEA
podpira trajnostne razvojne cilje?«, srečanje
REDNO LETNO
visokih predstavnikov jedrskih regulatorjev,
SREČANJE MED
AVSTRIJO IN
dvostranska srečanja z državami, s katerimi
SLOVENIJO PO
imamo sporazume o sodelovanju, in podobno.
Ob robu generalne konference je Institut
"Jožef Stefan" s francoskim Komisariatom
za alternativne energije in atomsko energijo
(CEA) podpisal sporazum, ki bo med
drugim omogočil sodelovanje slovenskih
strokovnjakov v raziskovalnih središčih
CEA.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 30. 9. 2016)

SESTANEK Z ŽUPANI
OBČIN V OKOLICI NEK
DIREKTOR URSJV DR. ANDREJ STRITAR IN
POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE
SLOVENIJE SREČKO ŠESTAN STA SE
13. OKTOBRA V KRŠKEM SESTALA Z
ŽUPANI ALI NJIHOVIMI NAMESTNIKI IN
SODELAVCI IZ OBČIN KRŠKO, BREŽICE,
KOSTANJEVICA NA KRKI, KOZJE IN
SEVNICA. POGOVARJALI SO SE O SKUPNIH
PRIZADEVANJIH ZA IZBOLJŠANJE
PRIPRAVLJENOSTI ZA UKREPANJE
OB MOREBITNI JEDRSKI NESREČI V
NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO.

Državni načrt za ukrepanje ob taki nesreči
predvideva aktivnosti več državnih organov,
zelo pomembno vlogo pa imajo tudi občinske
uprave in regijski centri civilne zaščite. V
minulih mesecih sta Uprava RS za zaščito in
reševanje ter Uprava RS za jedrsko varnost
intenzivno pregledovali stanje pripravljenosti
in iskali možnosti za izboljšave. Vlada RS
je namreč aprila 2015 povabila v Slovenijo
mednarodno misijo EPREV, ki bo pregledala,

SPORAZUMU
O ZGODNJEM
OBVEŠČANJU
IN IZMENJAVI
INFORMACIJ

LETOŠNJE SREČANJE MED SLOVENIJO IN
AVSTRIJO JE OKTOBRA ORGANIZIRALA
KOROŠKA DEŽELNA VLADA V CELOVCU.

Odprl ga je deželni minister za okolje Rolf
Holub, ki je poudaril, da želi Koroška postati
dežela, ki bo energetsko samozadostna,
in da že dosega precejšnje uspehe na tem
področju, saj pridobi 60 % potrebne energije
iz obnovljivih virov.
Sestanek je bil namenjen medsebojni
izmenjavi informacij o pomembnejših
dogodkih, ki so se zgodili od zadnjega
srečanja oktobra 2015. Teme pogovorov so
bile spremembe na področju zakonodaje,
radiološkega monitoringa, pripravljenosti na
izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in spremembe oziroma pomembnejši
dogodki na področju jedrskih programov.
Slovenija je poročala o sprejemu novih
predpisov, s katerimi se bomo uskladili
z zadnjimi referenčnimi nivoji WENRA
in prenesli nekatera določila direktiv o
jedrski varnosti in varstvu pred sevanji
(BSS) v naš pravni red. V Sloveniji smo
tudi prenovili podmene za priporočanje
zaščitnih ukrepov in organizirali veliko vaj za
krepitev pripravljenosti na izredni dogodek.
Podali smo informacije o inventarju v naših
skladiščih za NSRAO in izrabljeno gorivo, o
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neodvisnem nadzoru izpustov iz jedrskih in
sevalnih objektov ter predstavili načrtovano
suho skladiščenje izrabljenega jedrskega
goriva. Obširno smo poročali o NEK, in sicer
o varnostnih kazalnikih, o načrtovanih
modifikacijah med remontom, ki se je začel
30. septembra, o posodobitvi verjetnostne
varnostne analize in o raziskovalnem reaktorju
TRIGA.
Avstrijski kolegi so pojasnili, da se ukvarjajo
s prenosom direktive o varstvu pred sevanji,
kjer so naredili že precej korakov za prenos
členov o varstvu pred radonom. Določbe
omenjene direktive, ki se nanašajo na
ukrepanje ob izrednem dogodku, so prenesli
v ustrezen pravilnik. Na novo lokacijo so
preselili center, kjer se zbirajo podatki iz
državne mreže merilnikov sevanja. Opravili
so obsežen program prenove avstrijskega
raziskovalnega reaktorja TRIGA na Dunaju ter
investirali v posodobitev ravnanja z odpadki v
nacionalnem skladišču NSRAO v Seibersdorfu.
Tudi tokratni sestanek je potekal v odprtem
in prijateljskem vzdušju, kar krepi zaupanje
in omogoča nemoten pretok informacij na
področju varstva pred sevanji in jedrske
varnosti.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 12. 10. 2016)

V TRSTU O
MEDSEBOJNEM
SODELOVANJU IN
PRIPRAVLJENOSTI NA
RADIOLOŠKE NESREČE
OKTOBRA SO SE V TRSTU SESTALI
PREDSTAVNIKI ITALIJANSKEGA ORGANA
ZA JEDRSKO VARNOST ISPRA (ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBIENTALE) IN UPRAVE RS
ZA JEDRSKO VARNOST (URSJV). TO JE
BIL PRVI SESTANEK PO SPORAZUMU O
ZGODNJEM OBVEŠČANJU IN IZMENJAVI
INFORMACIJ, KI STA GA OBA UPRAVNA
ORGANA PODPISALA LETA 2010 V TRSTU.

Na začetku je direktor ISPRA Stefano Laporta
predstavil razvoj italijanske jedrske zakonodaje
in prestrukturiranje instituta ISPRA v nov
organ ISIN, ki bo imel nekoliko več pristojnosti,
število zaposlenih pa se bo povečalo s 35
na 60 ljudi. Italijanska stran je predstavila
tudi obširen program razgradnje njihovih
petih jedrskih elektrarn, vključno z iskanjem
odlagališča in pošiljanjem izrabljenega
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jedrskega goriva na predelavo v Francijo.
Direktor URSJV Andrej Stritar je predstavil
jedrske objekte v Sloveniji in delovno področje
URSJV ter izzive učinkovitega delovanja URSJV,
vključno s sistemom upravljanja in varnostno
kulturo. Posebej je poudaril vprašanje potresne
varnosti in ukrepe za obvladovanje teh
tveganj. Podrobno je tudi obravnaval potek
programa nadgradnje varnosti, ki je zasnovan
na pofukušimskih izkušnjah.
Pomembno področje je tudi ukrepanje
ob izrednem dogodku. Italijanska stran
je predstavila svoj sistem in strukturo
upravljanja za različne dogodke − od jedrske
nesreče v tujini, dogodka med prevozom ali
pa dogodka na plovilu na jedrski pogon v
italijanskem pristanišču. Slovenija je razložila
zadnje izboljšave svojega sistema ukrepanja,
predvsem izboljšave strategije ukrepanja
ter organizacijo simulirane pregledovalne
misije kot pripravo na misijo IAEA, ki nas bo
obiskala prihodnje leto. Prav tako je poročala o
organizaciji sestanka na Bledu glede pristopa
WENRA/HERCA v primeru nesreče v objektu, ki
je blizu državne meje.
Vsi udeleženci so se strinjali, da je treba
tovrstna srečanja nadaljevati, tako bo
prihodnji sestanek spomladi 2018 v Sloveniji.
Predlagali so tudi, da bi okrepili sodelovanje
na vajah v primeru izrednega dogodka in
še naprej zagotavljali neposredno in odprto
komuniciranje med upravnima organoma.
V popoldanskih urah so se slovenski
predstavniki udeležili strokovnega srečanja
o pripravljenosti na radiološke nesreče v
pokrajini Furlanija - Julijska krajina, ki jo je
organizirala okoljska agencija ARPA. Srečanja
se je udeležilo okoli sto udeležencev iz
različnih italijanskih organizacij. Predavatelji
so predstavili sistem pripravljenosti na
radiološke nesreče in načrte posameznih
vpletenih organizacij, dr. Andrej Stritar in
mag. Marjan Tkavc pa pripravljenost na
jedrske nesreče v Sloveniji. Dr. Benjamin
Zorko z Instituta "Jožef Stefan" je opisal
okoljski monitoring radioaktivnosti v Sloveniji.
Skupaj z italijanskimi kolegi so ugotovili,
da bo v prihodnosti nujno treba izboljšati
komunikacijo in koordinacijo pripravljavcev
tovrstnih ukrepov.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 19. 10. 2016)

JAVNA OBRAVNAVA
OSNUTKA NOVEGA
ZAKONA O VARSTVU
PRED IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN JEDRSKI
VARNOSTI (ZVISJV-1)
OKTOBRA SE JE ZAČELA JAVNA
OBRAVNAVA OSNUTKA ZAKONA O
VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1).

Poglavitne novosti, ki jih prinaša nov zakon
in so posledica novih temeljnih varnostnih
standardov na tem področju, se nanašajo zlasti
na:
varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov
sevanja, vključujoč varstvo zaradi radona
na delovnih mestih in v bivalnih prostorih
ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti
zaradi gradbenih materialov,
nadzor predmetov splošne rabe s stališča
varstva pred sevanji,
upravljanje s kontaminiranimi območji, ki
jih ni mogoče očistiti,
jasno ločevanje med obstoječo in
načrtovano izpostavljenostjo ter
izpostavljenostjo med izrednim dogodkom,
sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh
držav članic EU ob izrednem dogodku,
izenačenje vrednosti za izvzetje in odpravo
nadzora nad radioaktivnimi snovmi in
zahteve za upravičenost medicinskih
radioloških posegov za zgodnje odkrivanje
bolezni.
Ob tem so predlagane še nadaljnje
poenostavitve glede izvajanja sevalnih
dejavnosti, saj novi zakon za nekatere manj
nevarne oblike sevalnih dejavnosti prinaša
možnost registracije, ne le zgolj pridobitev
dovoljenja. Predlaganih je še več manjših
sprememb, in sicer nevsebinski redakcijski
popravki ter odprava nedoslednosti in
pomanjkljivosti, ki so se pokazale med
uporabo zakona.
S predlaganim zakonom se želi v slovenski
pravni red prenesti zlasti zahteve Direktive
Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra
2013 o določitvi temeljnih varnostnih
standardov za varstvo pred nevarnostmi
zaradi ionizirajočega sevanja, ki je strokovni
javnosti bolj znana kot t. i. EU BSS direktiva
(Basic Safety Standards). Ker so spremembe
na področju varstva pred sevanji precej
obširne, se je Uprava RS za jedrsko varnost
v sodelovanju z Upravo RS za varstvo pred
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sevanji odločila za pripravo novega zakona, ne
pa za novelo obstoječega.
Tako se nadaljuje kontinuirani postopek
prilagajanja slovenske zakonodaje najnovejšim
spoznanjem na področju urejanja varstva
pred sevanji in jedrske varnosti. Ob tem je
namreč treba omeniti, da se z osnutkom
novega zakona uvajajo tudi nekatere manjše
spremembe na področju jedrske varnosti, ki
izhajajo iz določil Direktive Sveta 2014/87/
Euratom z dne 8. julija 2014 o spremembi
Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi
okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih
objektov (t. i. spremenjena direktiva o
jedrski varnosti), ki je bila izdana med
postfukušimskimi akcijami v EU. Skrajni rok
za prenos te direktive v domači pravni red je
15. avgust 2017. Prenos najpomembnejših
zahtev te direktive že poteka s sprejetjem
novih pravilnikov o dejavnikih sevalne in
jedrske varnosti ter o zagotavljanju varnosti
po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih
objektov. Nekaj določb direktive, zlasti glede
mednarodnega sodelovanja in zagotavljanja
javnosti podatkov, pa bo prenesenih s tem
novim zakonom.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 11. 10. 2016)

ODBOR DRŽAVNEGA
ZBORA POTRDIL LETNO
POROČILO O VARSTVU
PRED IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN JEDRSKI
VARNOSTI V SLOVENIJI
ZA LETO 2015
ODBOR DZ ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE
IN PROSTOR SE JE 29. NOVEMBRA 2016
SEZNANIL S POROČILOM O VARSTVU
PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN
JEDRSKI VARNOSTI V SLOVENIJI ZA LETO
2015.

Poročilo je poslancem uvodoma predstavila
ministrica za okolje Irena Majcen, dodatno
pa sta posamezna pomembnejša vprašanja
poslancem podrobneje pojasnjevala direktor
Uprave RS za jedrsko varnost dr. Andrej Stritar
in direktor ARAO dr. Tomaž Žagar. Poslance
so zanimala gradnja odlagališča nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov, meritve
radioaktivnosti okolja, posredovanje podatkov
o teh meritvah drugim državam in dogodki ob
potresu v Krškem 1. novembra 2015. Poročilo
je objavljeno na spletni strani URSJV.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 30. 11. 2016)

DVOSTRANSKI
SESTANEK NA
HRVAŠKEM
V TOREK, 8. NOVEMBRA 2016, JE V
ZAGREBU POTEKAL SESTANEK MED
PREDSTAVNIKI URSJV IN HRVAŠKEGA
DRŽAVNEGA ZAVODA ZA RADIOLOŠKO
IN NUKLEARNO VARNOST PO
DVOSTRANSKEM SPORAZUMU MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO
HRVAŠKO O ZGODNJEM OBVEŠČANJU IN
MEDSEBOJNI IZMENJAVI INFORMACIJ.

Hrvaška stran je poročala o novem sistemu
izobraževanja ljudi, ki delajo z ionizirajočimi
sevanji in je zasnovan na e-učenju. O tem so
sprejeli tudi ustrezen pravilnik, pojasnili pa so
tudi njihov pristop pri usklajevanju domače
zakonodaje s predpisi EU. Precej časa so
namenili pripravam na čezmejno usklajevanje
ukrepov v primeru izrednega dogodka v NEK.
Ugotovili so, da je napredek že precejšen, in
sklenili, da se bosta obe strani še srečali in
poskušali doseči skupne osnove. Izmenjali
sta si tudi izkušnje glede merjenja radona.
Na Hrvaškem so sprejeli oceno o območjih
ogroženosti, pripravljajo pa tudi novo verzijo
državnega načrta, če bi se v NEK zgodila
jedrska nesreča.
Slovenska delegacija je poročala o izdaji
novega pravilnika o pooblaščanju izvedencev,
o pripravi dveh pravilnikov s področja jedrske
varnosti jedrskih in sevalnih objektov ter
uredbe o sevalnih dejavnostih pa tudi o
pripravljenosti na izredne dogodke. EPREV
(misija za preverjanje pripravljenosti na izredni
dogodek) bo v Sloveniji leta 2017. Kot priprava
na to misijo je bil izveden simuliran EPREV,
skladno z metodologijo IAEA. Delegacija je
poročala tudi o prenovi državnega načrta
zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki
nesreči ter predlaganih spremembah.
Pogovor je potekal o izkušnjah z vaje marca
2016, kjer sta sodelovali obe državi, dogodek
pa je bil simuliran v NEK. Medresorski sistem
za komuniciranje (MKSID), ki ga uporablja tudi
hrvaška stran, je bil prepoznan kot koristno
orodje za hitro posredovanje informacij brez
omembe vredne zakasnitve.
Pomemben del sestanka se je nanašal
na realizacijo pristopa HERCA-WENRA
o čezmejnem sodelovanju ob jedrski ali
radiološki nesreči, za katerega je delovna
skupina HERCA razvila poseben dokument
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z zahtevami, ki naj bi jih države izpolnile, o
njem pa je bil dogovorjen skupen pristop.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 9. 11. 2016)

MINISTRICA IRENA
MAJCEN NASTOPILA
NA KONFERENCI O
JEDRSKEM VAROVANJU
NA DUNAJU
OD 5. DO 9. DECEMBRA JE BILA NA
DUNAJU V PROSTORIH MEDNARODNE
AGENCIJE ZA ATOMSKO ENERGIJO (IAEA)
DRUGA MEDNARODNA MINISTRSKA
KONFERENCA O JEDRSKEM VAROVANJU.

Konference se je udeležila tudi delegacija
Republike Slovenije, ki jo je vodila Irena
Majcen, ministrica za okolje in prostor,
pristojna tudi za jedrsko varnost. Ministrico je
spremljal direktor Uprave RS za jedrsko varnost
dr. Andrej Stritar.
V svojem nastopu na otvoritvenem delu
konference je ministrica Irena Majcen potrdila
zavezanost Slovenije vsem trem glavnim
stebrom poslanstva IAEA: varnosti, varovanju
in nadzoru nad jedrskimi snovmi. Predstavila
je prispevek Slovenije h globalnim naporom
na področju krepitve jedrskega varovanja,
vključujoč misije, v katerih Slovenija aktivno
sodeluje. Pozdravila je začetek veljavnosti
amandmaja h Konvenciji o fizičnem
varovanju jedrskega materiala ter izpostavila
pomen njegove polne implementacije v
vseh pogodbenicah. Prav tako je ministrica
podrobneje predstavila aktivnosti Slovenije,
ki so usmerjene v krepitev okvira jedrskega
varovanja na nacionalni ravni. Poudarila
je sodelovanje vseh vpletenih organov in
redna usposabljanja pripadnikov slovenske
policije za krepitev njihove pripravljenosti na
morebitni izredni dogodek. Poseben poudarek
je namenila tudi vprašanju kibernetske zaščite
jedrskih objektov ter Resoluciji o jedrski
in sevalni varnosti v Sloveniji za obdobje
2013−2023.
Ob robu konference se je ministrica sestala
z generalnim direktorjem IAEA dr. Jukijem
Amanom in izvršnim sekretarjem pripravljalne
komisije za izvajanje pogodbe o celoviti
prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO)
dr. Lassinom Zerbom. Ministrica se je
generalnemu direktorju Amanu zahvalila za
odlično organizacijo konference in predstavila
nacionalne aktivnosti na področju jedrskega
varovanja. Potrdila je tudi podporo Slovenije

16
dr. Amanu pri njegovi vnovični kandidaturi za
položaj generalnega direktorja IAEA.
Z izvršnim sekretarjem CTBTO sta spregovorila
o pomenu pogodbe o celoviti prepovedi
jedrskih poskusov, ki letos zaznamuje 20.
obletnico. Ministrica je zagotovila slovensko
podporo nadaljnjim prizadevanjem za
čimprejšnjo uveljavitev pogodbe.
V okviru obiska si je ministrica ogledala tudi
center za spremljanje izrednih dogodkov na
IAEA, kjer so gostitelji pohvalili zelo zgledno
sodelovanje z ustreznimi organi v Sloveniji.
Ministrica si je ogledala tudi podatkovni center
CTBTO, kjer zbirajo, obdelujejo in analizirajo
podatke z več kot 300 merilnih postaj po
svetu, nameščenih za odkrivanje morebitnih
jedrskih eksplozij.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 6. 12. 2016)

SPREJET JE NOV
PRAVILNIK O
ZAGOTAVLJANJU
VARNOSTI PO ZAČETKU
OBRATOVANJA
SEVALNIH ALI
JEDRSKIH OBJEKTOV
(JV 9)
NA UPRAVI RS ZA JEDRSKO VARNOST
(URSJV) SMO PRIPRAVILI NOV PRAVILNIK
JV 9, KI GA JE SPREJELA MINISTRICA ZA
OKOLJE IN PROSTOR IN JE BIL 16. 12. 2016
OBJAVLJEN V URADNEM LISTU RS,
ŠT. 81/2016.

Pravilnik v osnovi sledi strukturi in vsebini
pravilnika JV9 iz leta 2009 (spremenjen in
dopolnjen leta 2011), glavne novosti oziroma
spremembe pa so:
uvajanje spremenjenih zahtev "WENRA
Reference Level" iz septembra 2014,
uvajanje sprememb na podlagi evropskih
direktiv, predvsem nove direktive o
osnovnih varnostnih standardih (BSS)
v poglavju o pripravljenosti na izredni
dogodek,
spremembe, ki sledijo spremenjenim
standardom Mednarodne agencije za
atomsko energijo (IAEA) s tega področja ter
druge manjše spremembe in popravki.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 20. 12. 2016)
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4. KONFERENCA MLADIH Z ODSEKA ZA
REAKTORSKO FIZIKO – F8
Konec februarja 2017 bo potekala zdaj že tradicionalna konferenca mladih, ki jo organizira
ŠFOSM, študentska sekcija Odseka za reaktorsko fiziko na Institutu "Jožef Stefan".
Konferenca bo 27. februarja 2017 na Reaktorskem centru Podgorica, na njej pa bo
svoje delo predstavilo 12 študentov in mladih raziskovalcev, ki raziskovalno pot začenjajo
na Odseku za reaktorsko fiziko, ter dve mladi raziskovalki s področja medicinske fizike s
Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Posebno predavanje bo imel tudi
Lino Šalamon, magister Fakultete za matematiko in fiziko, ki pridobiva svoje doktorsko
izobraževanje v Franciji, v sklopu sporazuma o sodelovanju Univerze v Ljubljani in Univerze
Aix-Marseille. Vabljeno predavanje bo imel dr. Dušan Čalić, ki je pravkar končal doktorsko
izobraževanje.
Konferenca bo odlična priložnost za druženje ter izmenjavo izkušenj in znanj.
S tem naznanilom k udeležbi vljudno vabimo vse profesionalne delavce s področja
reaktorske fizike, jedrske tehnike in varstva pred sevanjem, da kot poslušalci
podajo svoj pogled na tematiko in z nasveti pospremijo mlade na začetku svojih
profesionalnih poti.
Vabljeni!
Organizacijski odbor ŠFOSM: Bor Kos, Tanja Kaiba in Klemen Ambrožič,
Odsek za reaktorsko fiziko, IJS

SPREJET JE NOV
PRAVILNIK O
DEJAVNIKIH SEVALNE
IN JEDRSKE VARNOSTI
(JV 5)
ZARADI ZADNJIH SPREMEMB ZAKONA O
VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV) SMO NA
UPRAVI RS ZA JEDRSKO VARNOST (URSJV)
PRIPRAVILI NOV PRAVILNIK JV 5, KI GA
JE SPREJELA MINISTRICA ZA OKOLJE IN
PROSTOR IN JE BIL 25. NOVEMBRA 2016
OBJAVLJEN V URADNEM LISTU RS,
ŠT. 74/2016.

Glavne novosti oziroma spremembe glede na
dosedanjo ureditev v pravilniku JV 5 so:
uvajanje spremenjenih zahtev »WENRA
Reference Level« iz septembra 2014 (od
tega je največ sprememb v poglavjih
E (projektne osnove) in F (razširjene
projektne osnove za obstoječe jedrske
elektrarne) ter novo poglavje T (zunanje
nevarnosti), spremenjena pa je tudi večina
drugih poglavij),
uvajanje sprememb kot odziv na nesrečo
v Fukušimi (spremembe, določene v
akcijskem načrtu, NAcP),
spremembe v poglavju »Sistem vodenja«
zaradi spremenjenih standardov

mednarodne agencije za atomsko energijo
(IAEA) s tega področja ter
druge manjše spremembe in popravki.
Pravilnik je na voljo na spletni strani uradnega
lista: www.uradni-list.si/1 in na spletni strani
URSJV.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
splosno/cns/arhiv_novic/, 29. 11. 2016)
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