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UVODNIK
IZ VSEBINE:
REAKTOR TRIGA NA IJSNAJBOLJE RAZVIT
UČNO-RAZISKOVALNI
REAKTOR NA SVETU.
STRAN 2
SLOVENIJA JE USKLAJENA
Z NAJSODOBNEJŠIMI
STANDARDI VARSTVA
PRED SEVANJI IN JEDRSKE
VARNOSTI
STRAN 11

Z veseljem z vami delim novo izdajo Jedrca,
ki svojo vsebinsko naravnanost k miroljubni
uporabi jedrske znanosti in tehnologije ter
varstvu okolja kaže od začetka izhajanja.
Poslanstvo Jedrca je prispevati k izmenjavi
znanja in védenja na tem za družbo
pomembnem področju. Taka usmeritev
je izjemno pomembna in omogoča, da
je glasilo dragoceno komunikacijsko
orodje, ki je namenjeno strokovnjakom s
področja jedrske znanosti in tehnologije
ter varstva okolja. Prav intenzivno in stalno
izmenjavanje znanja, izkušenj, pogledov
in stališč je ključno za nadaljnji razvoj te
stroke, katere velika prednost pa tudi izziv
je v povezovanju strokovnjakov, ki uspešno
in komplementarno delujemo na tem
področju.
Te uvodne besede sestavljam 22. aprila, ob
svetovnem dnevu Zemlje. Ponosna sem,
da je poslanstvo prav vseh organizacij
in posameznikov, ki delujemo na tem
področju, odgovorno delovanje v smeri
trajnostnega razvoja, ker se zavedamo
ranljivosti in enkratnosti planeta, na
katerem živimo. Okoljski oziroma ogljični
(CO2) odtis jedrske elektrarne je majhen
v primerjavi z drugimi tehnologijami
za proizvodnjo električne energije. Pri
ravnanju z radioaktivnimi odpadki se teži
k zmanjšanju nastajanja radioaktivnih
odpadkov. Spodbuja se vnovična
uporaba odpadkov ter nameni prednost
recikliranju odpadkov, kadar je to možno.
Med pomembnimi prednostmi jedrske
energije je tudi široka uporabnost jedrskih
tehnologij na drugih področjih človeškega
delovanja, kot so medicina, industrija in
raziskave. Te tematike se je dotaknilo kar
nekaj prispevkov v tej izdaji Jedrca, zato
vas vljudno vabim k branju.
Simona Sučić, urednica
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NAJBOLJE
RAZVIT UČNORAZISKOVALNI
REAKTOR NA
SVETU

AKTUALNO
je področje, ki ga že desetletja proučuje
in razvija profesor Smith. Ker vsaka
računska metoda potrebuje preveritev
z eksperimenti, se je povezava med
nama vzpostavila naravno. Poleg tega
danes eksperimenti postajajo vedno
dražji in težko dostopni, zaradi česar se

mnogi raziskovalci posvetijo izključno
računalniškim simulacijam realnosti,
ki pa so vedno le simulacije oziroma
približek realnosti. Koristno je, da
teoretični raziskovalci, ki modelirajo
eksperimente, te spoznajo oziroma jih
včasih naredijo in obratno. Iz tega se je

S temi besedami je Kord Smith,
profesor jedrskih znanosti in tehnike
na slovitem MIT in najvplivnejši
reaktorski fizik zadnjih 30 let, opisal
reaktor TRIGA na IJS. Profesorja Kord
Smith in Benoit Forget z MIT sta reaktor
TRIGA obiskala skupaj s svojimi osmimi
izbranimi študenti z namenom, da se
študenti in raziskovalci z MIT spoznajo
z eksperimenti reaktorske fizike, jih
naredijo in rezultate pozneje uporabijo
za preveritev njihov simulacijskih
orodij. Simulacijska orodja, ki jih
razvijajo na MIT, so namreč ena od
najnaprednejših simulacijskih orodij
za napovedovanje pojavov jedrskih
reaktorjev na svetu. Pri razvoju tesno
sodelujejo z ameriško industrijo
in imajo dostop do najmočnejših
računalnikov v ZDA, mi pa v
sodelovanju z MIT dobimo dostop do
njihovih znanj in orodij, s čimer oboji
pridobimo.
S profesorjem Kordom Smithom sva
se prvič srečala leta 2014 v Kjotu
na največji konferenci s področja
reaktorske fizike, kjer je on predstavil
izobraževalni program reaktorske fizike
na MIT, jaz pa najnovejše praktične vaje
iz eksperimentalne reaktorske fizike. Te
smo razvili na podlagi eksperimentalne
opreme, ki je ostala od eksperimentov,
ki smo jih nedavno izvedli s kolegi s
francoskega komisariata za jedrsko
in alternativne energije (CEA Le
Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives). Profesor
Smith je bil navdušen nad našimi
eksperimenti za študente, saj česa
podobnega še ni videl na nobenem
reaktorju. Tri leta pozneje je nekaj od
teh eksperimentov postalo svetovnih
referenčnih eksperimentov, ki se
uporabljajo za eksperimentalno
preveritev naprednih računskih metod.
Ravno razvoj naprednih računskih
metod za simulacijo jedrskih reaktorjev

Profesorja Kord Smith in Benoit Forget z MIT sta reaktor TRIGA obiskala skupaj s svojimi
osmimi izbranimi študenti.

AKTUALNO
DEJSTVO, DA AMERIŠKI
RAZISKOVALCI PRIDEJO
NA NAŠO TRIGO IN NE NA
KATEREGA OD MNOGIH DRUGIH
RAZISKOVALNIH REAKTORJEV NA
SVETU, JE POSEBNO PRIZNANJE
SLOVENSKI JEDRSKI STROKI,
RAZISKOVALCEM NA PODROČJU
REAKTORSKE FIZIKE TER NE
NAZADNJE TUDI SKRBNIM
IN SPRETNIM OPERATERJEM
REAKTORJA.

razvila ideja, da bi organiziral kratek,
intenziven tečaj iz eksperimentalne
reaktorske fizike na našem reaktorju
TRIGA. Konec marca 2018 smo
idejo uresničili. Želimo si, da bodo v
prihodnje takšni tečaji organizirani
vsako leto in da bo izmenjava
obojestranska, torej, da bodo tudi
naši raziskovalci redno obiskovali MIT
ter se tam strokovno in znanstveno
izpopolnjevali.
Dejstvo, da ameriški raziskovalci pridejo
na našo TRIGO in ne na katerega od
mnogih drugih raziskovalnih reaktorjev
na svetu, je posebno priznanje
slovenski jedrski stroki, raziskovalcem
na področju reaktorske fizike ter ne
nazadnje tudi skrbnim in spretnim
operaterjem reaktorja. Hkrati je to
dokaz, da je slovenska reaktorska fizika
v svetovnem vrhu in da trendom ne le
sledimo, ampak jih tudi ustvarjamo.
Zahvala:
Zahvaljujem se Agenciji za raziskave
Republike Slovenije, ki je v okviru
bilateralnega sodelovanja med ZDA
in Slovenijo finančno podprla naše
sodelovanje s kritjem potnih stroškov
slovenskih raziskovalcev v ZDA ter s
kritjem stroškov dnevnic in prenočišča
ameriških raziskovalcev pri nas.
Zahvaljujem se Nuklearni elektrarni
Krško, ki je s finančno pomočjo podprla
nakup elektronskih komponent in
opreme, ki je omogočila uporabo
raziskovalne instrumentacije za šolanje
in usposabljanje.
doc. dr. Luka Snoj, Odsek za reaktorsko
fiziko, IJS

HITREJE,
BOLJE, CENEJE?
NAJBOLJŠI
IZBEREJO LE DVA
OD TREH!
Ko je Howard E. McCurdy leta 2001
objavil svojo knjigo (Faster, Better,
Cheaper: Low-Cost Innovation in the
U.S. Space Program (New Series in
NASA History)), je bil pristop hitreje,
ceneje in bolje v ameriški vesoljski
agenciji NASA kljub tragični nesreči
vesoljskega čolnička Challenger leta
1986 na višku. Upočasnila in pozneje
tudi zaustavila ga je šele druga
tragična nesreča (Columbia) leta
2003. Med pomembnejše posledice
je NASA, poleg izgubljenih posadk in
vesoljskih čolničkov, morala prišteti
tudi velike spremembe v organizaciji
in organizacijski oziroma varnostni
kulturi ter v javnosti precej zmanjšano
kredibilnost, ki je navsezadnje
prispevala tudi k ukinitvi programa
vesoljskih čolničkov.
Danes v industriji z velikimi tveganji
načeloma velja, da je hitreje, bolje in
ceneje sprejemljivo, če se odločiš za dva
od treh. Če torej želiš nekaj storiti bolje,
je to mogoče ceneje in počasneje ali pa
dražje in hitreje. Če je ceneje in hitreje,
potem hkrati tudi bolje, kot se je zgrda
naučila NASA, preprosto ne more biti.
Še posebej ne, če poleg kakovosti želiš
povečati tudi svojo kredibilnost.
Poglejmo si konkreten primer
neimenovanega visokotehnološkega
podjetja, ki naroči opremo, s katero
namerava pomembno zmanjšati
tveganja zaradi izpustov škodljivih
snovi v okolje. Odloči se tudi, da bo
zaradi večje kredibilnosti v javnosti in
lažjih upravnih postopkov najelo tudi
zunanje in neodvisne presojevalce
kakovosti te opreme. Na javnem
razpisu med kvalificiranimi presojevalci
nato izbere tistega, ki ponudi najnižjo
ceno, v pogodbene pogoje pa vključi
plačilo po opravljenem delu in visoko
pogodbeno kazen za zamudo. Tudi tisto
zamudo, ki bi lahko nastala brez krivde
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presojevalca, na primer kot posledica
reševanja nepredvidenih zapletov s
kakovostjo opreme.
Katerima dvema izmed bolje, hitreje
in ceneje je v gornjem primeru dal
prednost naročnik? Če ste izbrali
ceneje in hitreje, se strinjate z mano:
na opisani način naročnik nikakor ni
mogel izbrati tudi bolje.
Sledi zelo pomembno vprašanje:
zakaj bi naročnik, ki najema pomoč
pri dokazovanju svoje kakovosti,
sistematično naročal najcenejše in
najhitrejše (in torej ne tudi najboljše!)
presojevalce? Med razloge za takšno
vsaj na prvi pogled nelogično početje
bi lahko prišteli preveliko samozavest,
samozadostnost, brezbrižnost, nekoliko
omalovažujoč odnos do okolice ali
pa morda celo namerno prikrivanje
dejanskega stanja.
Nobeden od omenjenih razlogov
žal ne povečuje zaupanja v iskreno
željo našega podjetja po neodvisni
zunanji presoji kakovosti. Prej
nasprotno: takšen pristop deluje
kot ceneno ustvarjanje videza
presoje kakovosti. Takšno ravnanje
bi bilo netransparentno in bi
lahko v razmeroma kratkem času
vodilo v strokovno in kakovostno
osamitev naročnika in zunanjega
presojevalca. Ne bi se smeli
čuditi, če bi bila takšna navidezna
presoja kakovosti pospremljena z
zmanjšanjem kredibilnosti oziroma
z globokim nezaupanjem strokovne
in splošne javnosti do kakovosti
našega neimenovanega podjetja in
tehnologije, ki jo uporablja.
Morda mi boste, drage bralke in bralci,
do prihodnjič lahko podali kakšno bolj
pozitivno razlago zgornjega primera.
A pri tem prosim ne pozabite, da
zakonodaja nikomur ne bi smela biti
niti sredstvo niti izgovor za rušenje
lastne ali tuje kredibilnosti.
prof. dr. Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko
tehniko, IJS
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RAZSTAVLJANJE
NAPRAV, KI
VSEBUJEJO VIRE
SEVANJA
ARAO kot izvajalec javne službe ravnanja
z radioaktivnimi odpadki med drugim
opravlja obdelavo in pripravo zaprtih
virov sevanja za namen skladiščenja in/ali
odlaganja. Ima dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti in usposobljen kader ter
ustrezno infrastrukturo in opremo.
Od začetka ustanovitve javne službe
ravnanja z radioaktivnimi odpadki ARAO
postopoma uvaja metode obdelave
radioaktivnih odpadkov. Sprva so to
opravljali predvsem zunanji strokovnjaki,
v zadnjem desetletju pa je politika ARAO
naravnana v usposobitev lastnega kadra
za izvajanje teh dejavnosti.
Ena izmed učinkovitih metod je
razstavljanje naprav, ki vsebujejo vire
sevanja, tako imenovani zaprti viri
sevanja. Z razstavljanjem teh naprav
ločimo vire sevanja od preostalih delov
naprave, ki so običajno neradioaktivni. V
skladu s priporočeno mednarodno prakso
je te naprave treba čim prej razstaviti,
vire sevanja pa primerno pripraviti za
nadaljnje skladiščenje in/ali odlaganje.
Cilj razstavljanja je večja varnost
skladiščenih radioaktivnih odpadkov in
zmanjšanje prostornine skladiščenih
radioaktivnih odpadkov.
Leta 2012 je bila tako uvedena metoda
razstavljanja ionizacijskih javljalnikov
požara. Ionizacijski javljalniki požara so
najbolj razširjene naprave za splošno
uporabo, ki vsebujejo radioaktivni vir
sevanja. Od takrat je naše osebje razstavilo
več kot 17.000 ionizacijskih javljalnikov
požara.
ZAPRTI VIR SEVANJA JE VIR
SEVANJA, KATEREGA ZGRADBA
JE TAKA, DA PRI PREDVIDENIH
POGOJIH UPORABE IN OBRABE
TER PREDVIDLJIVIH NEZGODAH
PREPREČUJE KAKRŠNOKOLI
RAZPRŠITEV RADIOAKTIVNIH SNOVI
V OKOLJE.

Delavci si z raznim ročnim in električnim orodjem in drugimi pripomočki
pomagajo pri razstavljanju naprav, ki vsebujejo vire sevanja.

Konec lanskega leta smo začeli razstavljati
tudi druge naprave, ki vsebujejo vire
sevanja, kot so strelovodi, merilniki nivoja,
gostote in vlage ter podobno. Kapsulacija
zaprtih virov sevanja, ki sledi razstavljanju,
zmanjšuje tveganje potencialne
kontaminacije, ki lahko nastane zaradi
puščanja virov sevanja. Prav tako se
izogne poškodbam, koroziji oziroma
degradaciji naprav, kar po določenem
obdobju skladiščenja lahko vodi do stanja,
ko naprav ni več mogoče varno razstaviti.
Kapsule z viri sevanja se nato vstavi v
posebne zaščitne vsebnike, ki zagotavljajo
varno skladiščenje.
Posamezne faze razstavljanja naprav,
ki vsebujejo vire sevanja, potekajo po

mednarodno uveljavljenih in priporočenih
postopkih Mednarodne agencije za
atomsko energijo (MAAE). V ta namen je
ARAO za pomoč pri uvedbi in evaluaciji
metode zaprosil MAAE. Ta je v okviru
projekta Sustaining Cradle-to-Grave
Control of Radioactive Sources za Slovenijo
odobrila usposabljanje, ki je potekalo od
21. do 24. novembra 2017 v Ljubljani in
v Brinju. Osebje ARAO je skupaj s tremi
strokovnjaki MAAE razstavilo najbolj
tipične naprave, ki jih imamo v Sloveniji.
Tako smo pridobili potrebne kompetence
za opravljanje te dejavnosti, delo
razstavljanja naprav pa odtlej nadaljujemo
samostojno.
Simona Sučić in Marko Kostanjevec, ARAO
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Viri sevanja so vgrajeni v različnih merilnih inštrumentih za merjenje debeline materiala, nivoja tekočin ali vlažnosti tal
ter drugo. Včasih so jih vgrajevali tudi v strelovode in v nekatere vrste javljalnikov požara. Viri sevanja, ki jih vsebujejo te
naprave, so običajno zelo majhni - velikosti vijaka, preostalo je ohišje naprave, mehanizem, elektronika idr.

Z razstavljanjem naprav, ki vsebujejo vire sevanja, ločimo radioaktivne dele od preostalih delov naprave, ki so običajno
neradioaktivni. Vire sevanja smo pripravili za nadaljnje skladiščenje v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov.
Neradioaktivne dele pa se preda pooblaščenim organizacijam za ravnanje z odpadnim materialom.

Vire sevanja smo dali v kapsule, te pa v posebne zaščitne vsebnike, namenjene dolgoročnemu skladiščenju in prevozu.
Gre za tehnologijo, ki jo je razvilo hrvaško podjetje Ekoteh. Nabava vsebnikov je bila izpeljana s tehnično pomočjo MAAE.
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SPODBUJANJE
RECIKLIRANJA
RADIOAKTIVNIH
ODPADKOV
IN VNOVIČNE
UPORABE VIROV
SEVANJA
V SLOVENIJI VEČ KOT 90 % VSEH
NIZKO- IN SREDNJERADIOAKTIVNIH
ODPADKOV (NSRAO) NASTANE PRI
PROIZVODNJI ELEKTRIKE V NUKLEARNI
ELEKTRARNI KRŠKO (NEK), MANJ KOT
DESETINA PA V INSTITUCIJAH V MEDICINI
IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI TER
INDUSTRIJI, PRI TAKO IMENOVANIH
MALIH POVZROČITELJIH. TEJ SLABI
DESETINI ODPADKOV REČEMO TUDI
INSTITUCIONALNI ODPADKI. MEDTEM KO
ODPADKE IZ NEK HRANIJO V SKLADIŠČU
NA LOKACIJI ELEKTRARNE, JIH MORAJO
MALI POVZROČITELJI SKLADNO S
PREDPISI PREDATI POOBLAŠČENEMU
IZVAJALCU JAVNE GOSPODARSKE
SLUŽBE RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI. ZA OPRAVLJANJE JAVNE
SLUŽBE JE POOBLAŠČEN ARAO. TAKŠEN,
CENTRALIZIRANO UREJEN NAČIN
RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI,
KOT JE UVELJAVLJEN V SLOVENIJI, JE
PRIPOROČENA MEDNARODNA PRAKSA.

ARAO radioaktivne odpadke prevzema,
prevaža, jih po potrebi obdela in pripravi
za varno skladiščenje, jih skladišči ter
zagotavlja obratovanje Centralnega skladišča
radioaktivnih odpadkov. Ko bo zgrajeno
odlagališče NSRAO v Vrbini v občini Krško, bo
poskrbel tudi za trajno odložitev odpadkov iz
NEK in centralnega skladišča.
Novi zakon o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti, ki je začel veljati
januarja 2018, pa izvajalcu javne službe za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki omogoča
tudi, da lahko preda v vnovično uporabo
ali predelavo vir sevanja, ki je že skladiščen
v centralnem skladišču. Virov sevanja, ki
še imajo neko uporabno vrednost, je v
centralnem skladišču le nekaj odstotkov.
Vnovična uporaba in recikliranje sta v skladu
z evropskim akcijskim načrtom o krožnem
gospodarstvu, ki mu sledi Evropa v okviru
ciljev in prednostnih nalog na

področju trajnostne rabe naravnih virov in
gospodarjenja z njimi ter na področju ravnanja
z odpadki. Dosežejo se zmanjšanje količin
nastajanja odpadkov, boljša učinkovitost
uporabe virov in premik k bolj trajnostnim
vzorcem proizvodnje in porabe, spodbuja
se vnovična uporaba odpadkov ter nameni
prednost predelavi in zlasti recikliranju
odpadkov, tako da se količina odpadkov za
odlaganje zmanjša.
CENTRALNO SKLADIŠČE ŽE
PRECEJ ZAPOLNJENO, ODPADKE
OBDELUJEMO

KADROVANJE IN USPOSABLJANJE
Delavci se redno izobražujejo in usposabljajo.
Med drugim je bilo novembra 2017 v okviru
strokovnega sodelovanja z Mednarodno
agencijo za atomsko energijo (MAAE)
organizirano praktično usposabljanje, kjer
so se delavci pod vodstvom ekspertov MAAE
izurili za razstavljanje naprav, ki vsebujejo vire
sevanja. S tem je bila verificirana metoda, ki jo
ARAO samostojno opravlja.

Ker tudi v mednarodni strokovni javnosti
prepoznavajo, da ima Slovenija vzpostavljen
sodoben in učinkovit sistem ravnanja
z radioaktivnimi odpadki, slovenske
Količine letno prevzetih radioaktivnih
strokovnjake večkrat povabijo k predstavitvi
odpadkov so običajno majhne. Leta 2017 je
izkušenj v drugih državah z majhnimi
ARAO prevzel 1,5 m3 odpadkov. Tako je bilo
jedrskimi programi. Tako je predstavnica
konec leta 2017 v centralnem skladišču v
Brinju uskladiščenih 90 m3 trdnih radioaktivnih ARAO novembra 2017 sodelovala v ekspertni
misiji MAAE na Cipru, ki je v tej državi
odpadkov (bruto količine, kar pomeni
pomagala vzpostaviti register virov sevanja,
radioaktivne odpadke vključno z embalažo,
ki so zunaj uporabe, ter svetovala učinkovite
ohišji naprav, notranjimi pregradami ali
absorpcijskim sredstvom). Skupna masa je bila načine ravnanja z njimi. Prav tako je bil
strokovnjak ARAO povabljen na posvetovalni
50 ton in skupna aktivnost 3,4 TBq.
sestanek o ustreznem ravnanju z ionizacijskimi
Ker je skladišče že 80-odstotno zapolnjeno,
javljalniki požara in postopkih njihovega
ARAO prostornino skladiščenih odpadkov
razstavljanja.
zmanjšuje s predelavo. Tako nam je leta 2017
uspelo pridobiti 4 m3 skladiščnega prostora.
OBRATOVANJE VARNO,
Centralno skladišče je varno obratovalo vse dni POZORNOST POSVEČENA
PREVENTIVI
v letu. S stalnimi tehničnimi izboljšavami pa
skrbimo, da se povečuje varnost objekta. Leta
2017 smo uspešno izvedli občasni varnostni
Obratovalni monitoring radioaktivnosti v
pregled, ki je pokazal, da objekt lahko še
okolici centralnega skladišča in delovnega
naprej obratuje varno ter tako izpolnili
okolja v skladišču ARAO izvaja skladno
predpogoje za podaljšanje dovoljenja. URSJV
s programom, določenim v varnostnem
nam je 19. aprila 2018 podaljšala dovoljenje
poročilu. Kot vedno do zdaj rezultati tudi leta
za obratovanje centralnega skladišča za
2017 dokazujejo, da skladišče in okolica
nadaljnjih 10 let.
nista bila onesnažena z radioaktivnimi

AKTUALNO

07

snovmi in da raven ionizirajočega sevanja v
okolju zaradi prisotnosti skladišča ni bistveno
povišana.
Za zmanjšanje tveganja ARAO izvaja
preventivne varnostne ukrepe na
področju fizičnega in tehničnega varovanja
skladišča, varstva pred sevanji, požarne
varnosti, varnosti pri delu in
podobno.
Irena Dariš, ARAO

PROJEKT
ODLAGALIŠČA
NSRAO SE
NADALJUJE
PROJEKT ODLAGALIŠČA NIZKO- IN
SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV
(NSRAO) V VRBINI NAPREDUJE,
VENDAR KLJUB PRIZADEVANJEM
IZVAJALCEV POČASNEJE, KOT JE BILO
TO PREDVIDENO Z INVESTICIJSKIM
PROGRAMOM (REVIZIJA C), KI JE BIL
POTRJEN JULIJA 2014 IN PO KATEREM
NAJ BI ODLAGALIŠČE ZAČELO POSKUSNO
OBRATOVATI LETA 2020. ZATO JE ARAO
LANI PRIPRAVIL NOVELIRANO REVIZIJO
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA Z OCENO
STROŠKOV GRADNJE IN TERMINSKIM
NAČRTOM ZA IZVEDBO DEL. DOKUMENT
JE V POSTOPKU PREGLEDOVANJA IN
SPREJEMANJA.

Nasip, narejen v okviru pripravljalnih del, bo zaščitil odlagališče pred največjimi
možnimi poplavami.

STATUS PROJEKTA IN NAČRTI
Leta 2017 so bila v načrtovanem
šestmesečnem roku izvedena pripravljalna
dela za odlagališče. Izdelana sta bila poročilo
o vplivih odlagališča na okolje in osnutek
varnostnega poročila, na Agencijo RS za
okolje (ARSO), ki vodi postopek, pa je bila
podana vloga za pridobitev okoljevarstvenega
soglasja. Vloga je bila dopolnjena marca 2018.
ARAO letos nadaljuje dela pri pripravi
dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja, referenčne dokumentacije in
varnostnega poročila. V izdelavi so nove
revizije varnostnih analiz in meril za sprejem
NSRAO v odlagališče z upoštevanjem podatkov
iz projektne dokumentacije za gradbeno
dovoljenje, najnovejših podatkov terenskih

raziskav ter zadnjih ocen količin in lastnosti
odpadkov, ki jih bo treba odložiti v odlagališče.
Nadaljuje se izdelava projektne dokumentacije
za izvedbo, ki se je začela že lani. Izvaja se
hidrogeološki monitoring širšega območja
odlagališča ter končujejo aktivnosti za razvoj
in certificiranje betonskega zabojnika, v
katerem bodo radioaktivni odpadki odloženi v
silos odlagališča.
Leta 2018 bo potekal postopek presoje vplivov
na okolje, v katerega se bo lahko vključila tudi
javnost, in predvidoma bo vzporedno potekala
presoja čezmejnih vplivov. Do pridobitve
gradbenega dovoljenja bo treba izbrati
izvajalce gradnje in druge zakonsko zahtevane
udeležence med gradnjo, za kar bo treba
izvesti več zahtevnih javnih naročil.
Irena Dariš, ARAO

Načrtovano odlagališče NSRAO; v ozadju hala nad odlagalnim silosom, v sredini tehnološki objekt, v ospredju
upravno-servisni objekt.
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JEDRSKA
ENERGIJA
JE ENERGIJA
PRIHODNOSTI
POLJUDNOZNANSTVENO PREDAVANJE O
JEDRSKI TEHNOLOGIJI
»JEDRSKA ENERGIJA JE MED
VSEMI VIRI ENERGIJE, KI JIH
UPORABLJA ČLOVEŠTVO, EDINI
VIR, PRI KATEREM PROCES
TEHNOLOŠKE TRANSFORMACIJE
OBLIKE ENERGIJE TEMELJI TUDI NA
MOČNI JEDRSKI SILI, IN NE LE NA
ELEKTROMAGNETNIH SILAH ALI
SILI GRAVITACIJE (...) TO JE KVANTNI
PRESKOK, KI GA JE ČLOVEŠKA
DRUŽBA NAREDILA V PRETEKLEM
STOLETJU NA PODROČJU RABE
VIROV ENERGIJE. PRIMERLJIV JE Z
ODKRITJEM, KI GA JE ZA DRUŽBO
POMENIL ZAČETEK UPORABE
OGNJA,« SVOJE PREDAVANJE
JEDRSKA ENERGIJA JE ENERGIJA
PRIHODNOSTI V OKVIRU PROJEKTA
ZNANOST NA CESTI ZAČNE DOC.
DR. TOMAŽ ŽAGAR IN UVODOMA
POUDARI, DA JE JEDRSKA
ENERGIJA ZANESLJIVA, ČISTA IN
NIZKOOGLJIČNA ENERGIJA.

STROKOVNA LITERATURA
SLOVENIJA JE JEDRSKA DRŽAVA
V nadaljevanju predavanja, katerega
posnetek je prosto dostopen na
spletnem mestu www.videolectures.
net (več v okvirčku), se Žagar na kratko
sprehodi skozi zgodovino ključnih
odkritij, povezanih z jedrsko energijo.
Omeni tudi prvi jedrski reaktor v
vesolju pred 53 leti, ko je NASA z raketo
Atlas v orbito poslala raziskovalni
satelit, na katerem je elektriko za
napajanje inštrumentov proizvajal
jedrski reaktor SNAP.
Po hitrem preletu
vesolja se ustavi v Sloveniji:
»Slovenija je jedrska država
in to že od leta 1966.
Razvito imamo jedrsko
raziskovalno infrastrukturo,
od leta 1983 pa tudi jedrsko
elektrarno, ki vsako leto
proizvede od 5.400 do 5.900
GWh električne energije.
Vendar raziskovalni reaktor
in jedrska elektrarna še
nista vse, kar potrebuje
jedrska država. Razvito
imamo tudi družbeno
infrastrukturo: izobraževalno,
znanstvenoraziskovalno
in regulatorno. Aktivno

smo vključeni v številne mednarodne
ustanove na področju jedrskih
tehnologij,« poudari Žagar in doda:
»Zavedati se moramo, da je jedrska
energija že nekaj časa z nami in da
znamo z njo kar dobro sobivati.«
PRIHODNOST JE ELEKTRIČNA!
Drugi del predavanja ponudi pogled v
prihodnost oskrbe z energijo, za izhodišče
predavatelj uporabi Electricity Map –
interaktivni prostodostopni spletni prikaz
ogljične intenzivnosti proizvodnje in
čezmejnih pretokov elektrike ter s tem
povezanih izpustov CO₂ v dejanskem času
(real-time).

STROKOVNA LITERATURA
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Po prikazu hitrega, time-lapse posnetka ogljične intenzivnosti
proizvodnje in pretokov elektrike v Evropi od oktobra 2016 do
septembra 2017, ki na vizualno prepričljiv način prikaže, katere
evropske države so večino časa »zelene«, torej nizkoogljične (na
primer Francija in Švedska), v katerih pa ogljičnost močno niha
oziroma »utripa« (na primer Nemčija), Žagar sklene: »Zanesljiva
oskrba z nizkoogljično električno energijo mora temeljiti na pametni,
uravnoteženi mešanici obnovljivih virov energije in jedrske energije.«
V zaključnem delu predavanja se osredotoči na razvoj tehnologij in
predstavitev aktualnih projektov novogradenj jedrskih elektrarn III.
generacije v Evropi in svetu. Podrobneje izpostavi razvoj tehnologije
IV. generacije jedrskih reaktorjev, s katerimi želijo predvsem povečati
izkoristek izrabe jedrskega goriva, izboljšati učinkovitost proizvodnje
trajnostne energije in zmanjšati količino odpadkov.

Primeri novogradenj jedrskih elektrarn III. generacije v Evropi in
svetu.

V živahni razpravi po predavanju (ta na videoposnetku
sicer ni zajeta) se odprejo zanimive teme, tudi o možnostih
izrabe odpadne toplote iz jedrskih elektrarn za ogrevanje,
stanju razvoja fuzijskih tehnologij ter pomenu odgovornega
oblikovanja energetske politike in izzivih družbene
sprejemljivosti jedrske energije.
mag. Mojca Drevenšek, Consensus

NASLOV: »JEDRSKA ENERGIJA JE
ENERGIJA PRIHODNOSTI«
(POLJUDNOZNANSTVENO
PREDAVANJE)
AVTOR: DOC. DR. TOMAŽ ŽAGAR
DATUM IN KRAJ PREDAVANJA: 10.
APRIL 2018, KRŠKO (KULTURNI
DOM)
DOSTOPNOST: HTTP://
VIDEOLECTURES.NET/
ZNANOSTNACESTI_ZAGAR_JEDRSKA_
ENERGIJA/
CILJNE SKUPINE: ŠTUDENTI,
ŠIRŠA STROKOVNA JAVNOST,
ZAINTERESIRANI DRŽAVLJANI,
MEDIJI

V Kulturnem domu Krško je doc. dr. Tomaž Žagar izvedel
predavanje z naslovom »Jedrska energija je energija prihodnosti«
v okviru projekta Znanost na cesti, ki ga je moderirala Renata
Dacinger, RTV SLO.
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CELOVITI
STROŠKI OSKRBE
Z ELEKTRIČNO
ENERGIJO

FRANCIJA NE BO
ZMANJŠALA DELEŽA
JEDRSKE ENERGIJE NA
50 ODSTOTKOV DO
LETA 2025

OECD NEA - Agencija za jedrsko
energijo pri Organizaciji za
gospodarsko sodelovanje in razvoj je
izdala in predstavila poročilo o stroških
oskrbe z električno energijo. V poročilu
so celovito obdelani trije sklopi stroškov
oskrbe z električno energijo:
stroški na ravni proizvodnje,
stroški na sistemski ravni ter
zunanji oziroma družbeni stroški.
Za vse vire energije (tudi jedrsko) so
obdelane tudi nesreče in vplivi na
okolje.
doc. dr. Tomaž Žagar, GEN energija

NASLOV: »THE FULL COSTS OF
ELECTRICITY PROVISION«
IZDAJATELJ: OECD NEA
OBSEG: 216 STRANI
IZŠLO: JUNIJ 2017
DOSTOPNOST: POROČILO IN
VIDEOPOSNETEK PREDSTAVITVE
NA POVEZAVI
WWW.OECD-NEA.ORG/NDD/
WEBINARS/2018/ELECTRICITYCOSTS/
CILJNE SKUPINE: ŠIRŠA
STROKOVNA JAVNOST

Ob začetku mednarodne konference o
podnebnih spremembah COP23 v Bonnu je
Vlada Republike Francije javno predstavila
spremembe svoje energetske politike, ki
temelji na podnebnem programu (Climate
Plan). Francija je poudarila svojo zavezo k
Pariškemu sporazumu, to je opustiti fosilne
vire energije in zmanjšati izpuste CO₂ z
namenom popolne nevtralnosti izpustov
toplogrednih plinov do leta 2050. Popolno CO₂
nevtralnost sta do leta 2050 v EU napovedali
samo Francija in Švedska.
Nicolas Hulot, francoski minister za ekološko
tranzicijo, je ob tem pojasnil, da ima
zmanjšanje izpustov CO₂ prednost pred
zmanjšanjem deleža proizvodnje električne
energije iz jedrskih elektrarn, ker bi prehitro
zmanjšanje deleža jedrske energije povzročilo
povečanje izpustov CO₂ v Franciji. Njegovo
stališče sporoča, da francoska vlada ne
namerava zmanjšati proizvodnje električne
energije v jedrskih elektrarnah, dokler takšno
zmanjšanje pomeni povečanje rabe fosilnih
goriv za proizvodnjo elektrike.
Pomembni izhodišči za oblikovanje energetske
politike Francije, ki se nanašajo na proizvodnjo
elektrike iz jedrskih elektrarn, sta še:
Zmanjšanje deleža jedrske energije za
proizvodnjo elektrike s 75 % na 50 % se
ne bo zgodilo do leta 2025, temveč šele
po letu 2030 ali po letu 2035. Francija je s
tem praktično odložila zmanjšanje deleža
jedrske energije z obstoječih 75 %.
Napovedala je popolno zaprtje vseh
termoelektrarn na premog do leta
2022, prenehanje izdajanja dovoljenj
za iskanje novih nahajališč nafte in
zemeljskega plina ter prepoved prodaje
novih avtomobilov na fosilna goriva do
leta 2040 (podobno, kot sta prepovedi
prodaje takšnih vozil napovedali tudi
Indija in Slovenija).
Vir: www.francetvinfo.fr.
doc. dr. Tomaž Žagar, GEN energija

ZDRUŽENJE ETSON
SVETUJE EVROPSKI
KOMISIJI PRI
IMPLEMENTACIJI
DIREKTIVE
EURATOM 2014/57
V NACIONALNE
ZAKONODAJE
EVROPSKA DIREKTIVA O JEDRSKI
VARNOSTI EURATOM 2014/57 JE LETA
2014 DOŽIVELA VEČ POMEMBNIH
SPREMEMB, KI SO BILE POSLEDICA PRVIH
SPOZNANJ PO NESREČI V FUKUŠIMI.
LETA 2018, KO NAJ BI BILE NOVOSTI
DIREKTIVE ŽE IMPLEMENTIRANE TUDI
V NACIONALNE ZAKONODAJE, JE
GENERALNI DIREKTORAT EVROPSKE
KOMISIJE PRI ZDRUŽENJU ETSON
NAROČIL PREGLED STANJA NA TEM
PODROČJU.

V projektu, ki ga koordinira nemška
Geselschaft für Reaktorsicherheit (GRS) in
je sestavljen iz štirih projektnih sklopov,
sodeluje 10 članic združenja ETSON. Odsek
za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan"
vodi projektni sklop o statusu varnostnih
nadgradenj v evropskih komercialnih
reaktorjih. V Sloveniji smo kljub odličnemu
rezultatu na stresnih testih razmeroma hitro
in na široko zastavili program nadgradnje
varnosti NEK. Zasnove varnostne nadgradnje
so večinoma dokončane in odobrene,
izvedenih pa je tudi že več kot polovica
načrtovanih nadgradenj v NEK. To je seveda
mogoče le ob pravočasni in podrobni
implementaciji zahtev direktive EURATOM
2014/57 v nacionalnih predpisih, zato so
partnerji projekta sklenili, da slovenski primer
uporabimo kot nekakšen »benchmark« stanja
v Evropi.
Rezultati projekta, ki se je pravkar začel, bodo
na voljo predvidoma v drugi polovici leta
2019. V vmesnem obdobju pa so seveda vsi,
ki jih to zanima, vabljeni na delavnici, ki sta
namenjeni predstavitvam vmesnih rezultatov
in povratnim informacijam zainteresiranih
jedrskih deležnikov. Prva delavnica bo 4. in 5.
julija 2018 v prostorih Direktorata za energijo
EK v Luksemburgu.
prof. dr. Leon Cizelj, Odsek za reaktorsko
tehniko, IJS

TEČAJ O
FENOMENOLOGIJI
TEŽKIH NEZGOD
V JEDRSKIH
ELEKTRARNAH
Na Institutu "Jožef Stefan" (IJS) je od
23. do 27. oktobra 2017 potekal tečaj o
fenomenologiji težkih nezgod v lahkovodnih
jedrskih elektrarnah (Short Course on Severe
Accident Phenomenology). Na tečaju so bili
obravnavani vsi pojavi, ki se dogajajo med
tovrstnimi nezgodami. Tečaj je že šesti po
vrsti, po tečajih organiziranih od leta 2006
naprej v Cadaracheu (Commissariat à l'Energie
Atomique, Francija), Budimpešti (KFKI Atomic
Energy Research Institute, Madžarska), Pisi
(Univerza v Pisi, Italija), Londonu (Imperial
College of Science and Technology, Združeno
kraljestvo) in Stockholmu (KTH Royal
Institute of Technology, Švedska). Na tečaju
je predavalo deset predavateljev iz tujine in
trije predavatelji z IJS. Registriranih je bilo 50
tečajnikov iz tujine in 12 tečajnikov iz Slovenije
(z Instituta "Jožef Stefan", Uprave RS za jedrsko
varnost, podjetja GEN energija in Nuklearne
elektrarne Krško). Organizacija tečaja (ki se
je v celoti financiral iz šolnin slušateljev) je
potrdila vlogo IJS v mednarodnem prostoru na
področju raziskav jedrske varnosti.
dr. Ivo Kljenak, Odsek za reaktorsko tehniko,
IJS

JEDRSKE NOVICE
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SLOVENIJA JE
USKLAJENA Z
NAJSODOBNEJŠIMI
STANDARDI VARSTVA
PRED SEVANJI IN
JEDRSKE VARNOSTI

V ZVISJV-1 smo vnesli tudi nekaj določil iz
evropske direktive o jedrski varnosti, ki smo jih
sprejeli na podlagi naukov po jedrski nesreči v
Fukušimi leta 2011.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji
12. decembra 2017 sprejel novi Zakon o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti (ZVISJV-1), ki je v celoti nadomestil
do tedaj veljavni zakon enakega imena iz
leta 2002, ki smo ga nazadnje dopolnili leta
2015. ZVISJV-1 je začel veljati 6. januarja
2018. Zakon prenaša vsebine Direktive Sveta
2013/59/Euratom, ki je bila sprejeta 5.
decembra 2013 in vnaša toliko sprememb,
da ni bilo več smiselno dopolnjevati starega
zakona, temveč je bilo bolje pripraviti novega.
Novi zakon večinoma sledi temeljnim ciljem
in načelom do sedaj veljavnega zakona. Ureja
vse, kar je potrebno, da bi kar se da zmanjšali
možnost nastanka jedrske ali radiološke
nesreče, da bi v primeru take nesreče čim
učinkoviteje omilili njene posledice, da bi bila
čim manjša izpostavljenost posameznikov
ionizirajočim sevanjem bodisi zaradi naravnih
virov sevanja, uporabe v industrijske ali
raziskovalne namene oziroma v zdravstvu
in veterini ter da bi preprečili kakršnokoli
škodljivo ali prepovedano uporabo jedrskih ali
radioaktivnih snovi v državi.

Pri sprejemanju Direktive Sveta 2013/59/
Euratom oziroma Direktiva BSS (Basic Safety
Standards) smo sodelovali tudi slovenski
strokovnjaki. Zato smo bili s spremembami,
ki jih prinaša, seznanjeni že precej pred
njenim sprejemom. Določila direktive
slonijo na najnovejših spoznanjih stroke s
področja varstva pred sevanji, ki so strnjena v
poročilih ICRP (International Commission on
Radiological Protection). Ta poročila so skoraj
v vseh državah sveta priznana kot standardi
varstva pred sevanji in se prenašajo v pravne
sisteme.
Za popolno uskladitev z direktivo BSS je po
sprejemu ZVISJV-1 ostalo še nekaj operativnih
podrobnosti za prenos v pravilnike in uredbe,
kar poteka v začetku leta 2018. Ob oddaji te
novice je bilo stanje naslednje:
Uredba o sevalnih dejavnostih (UV1) –
sprejeta na Vladi RS 21. marca 2018.
Uredba o mejnih dozah, referenčnih
ravneh in radioaktivni kontaminaciji
(UV2) – sprejeta na Vladi RS 14. marca
2018.
Uredba o nacionalnem radonskem
programu (UV4) – sprejeta na Vladi RS

Na tečaju o fenomenologiji težkih nezgod v lahkovodnih jedrskih elektrarnah je predavalo deset predavateljev iz tujine in trije
predavatelji z IJS. Registriranih je bilo 62 tečajnikov iz Slovenije in tujine.
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14. marca 2018.
Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti
zaradi naravnih radionuklidov in preteklih
dejavnosti ali dogodkov (UV5) − v
medresorskem usklajevanju.
Uredba o preverjanju radioaktivnosti
pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire
sevanja neznanega izvora (UV11) – v
medresorskem usklajevanju.
Pravilnik o uporabi virov sevanja in
sevalni dejavnosti (JV2/SV2) – sprejet.
Pravilnik o pogojih za uporabo virov
ionizirajočih sevanj v zdravstvene
namene in pri namerni izpostavljenosti
ljudi v nemedicinske namene (SV3) –
končana javna obravnava.
Pravilnik o posebnih zahtevah varstva
pred sevanji in načinu ocene doz (SV5) –
končana javna obravnava.
Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev
strokovnih nalog s področja ionizirajočih
sevanj (SV7) – končana javna obravnava.
Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne
dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih
sevanj (SV8) – končana javna obravnava.

JEDRSKE NOVICE
OBJAVLJENI POROČILI
EVROPSKI KOMISIJI
PO DIREKTIVI O
JEDRSKI VARNOSTI
O STROKOVNIH
PREGLEDIH IN O
POSODOBLJENEM
POFUKUŠIMSKEM
NAČRTU UKREPOV
URSJV JE DECEMBRA 2017 OBJAVILA
POROČILO EVROPSKI KOMISIJI PO
DIREKTIVI O JEDRSKI VARNOSTI 2014/87/
EURATOM O STROKOVNIH PREGLEDIH
(TOPICAL PEER REVIEWS) S PODROČJA
NADZORA STARANJA V NEK. POROČILO
JE OBJAVLJENO TUDI NA SPLETNIH
STRANEH ENSREG.

Aktualno stanje veljavne zakonodaje na
področju jedrske in sevalne varnosti si lahko
ogledate na spletni strani www.ursjv.gov.si/si/
zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_eu/

Poleg tega je URSJV decembra 2017
posodobila pofukušimski načrt ukrepov, ki
ga je decembra 2012 pripravila na podlagi
naukov po nesreči v Fukušimi marca 2011.
Načrt ukrepov in njegove posodobitve so v
angleščini objavljeni na spletni strani URSJV. V
načrtu ukrepov so povzete vse dejavnosti, ki so
bile ali pa še bodo izvedene in s katerimi naj
bi v prihodnjih letih zmanjšali tveganja zaradi
naravnih in drugih nesreč, ki bi lahko doletele
lokacijo NEK. Posodobljen načrt ukrepov je
objavljen tudi na spletnih straneh ENSREG.

(http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/5999/,
13. 12. 2017)

(objavljeno na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
novica/6001/, 27. 12. 2018)

UGOTOVITVE
PREGLEDOVALNE
MISIJE ZA PODROČJE
PRIPRAVLJENOSTI
NA JEDRSKE IN
RADIOLOŠKE NESREČE
V SLOVENIJI
16. NOVEMBRA 2017 SE JE V
SLOVENIJI KONČALA DVOTEDENSKA
PREGLEDOVALNA MISIJA ZA PODROČJE
PRIPRAVLJENOSTI NA JEDRSKE
IN RADIOLOŠKE NESREČE EPREV
(EMERGENCY PREPAREDNESS REVIEW).

Misija je v dveh tednih svojega bivanja v
Sloveniji temeljito proučila celoten sistem
pripravljenosti na jedrsko in radiološko
nesrečo. Na sklepnem sestanku, kjer je misija
predstavila svoje ugotovitve, je ministrica
za okolje Irena Majcen poudarila zavezanost
Republike Slovenije glede nadaljnjega
sodelovanja vseh organizacij in izboljševanja
pripravljenosti na tem področju. Tudi
namestnik generalnega direktorja Uprave RS
za zaščito in reševanje Branko Dervodel je
poudaril pomen misije in njenih ugotovitev za
nadaljnjo krepitev sistema pripravljenosti na
jedrske in radiološke nesreče pri nas.
Direktor Uprave RS za jedrsko varnost Andrej
Stritar je poudaril, da nam je misija postavila
ogledalo glede naše trenutne pripravljenosti,
sami pa moramo sedaj na podlagi ugotovitev
misije pripraviti akcijski načrt, s katerim bomo

Direktor URSJV Andrej Stritar je poudaril, da nam je misija postavila ogledalo glede naše trenutne pripravljenosti, sami pa moramo
sedaj na podlagi ugotovitev misije pripraviti akcijski načrt, s katerim bomo ugotovljene pomanjkljivosti izboljšali ter s tem
pripravljenost celotnega sistema dvignili na višjo raven.
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ugotovljene pomanjkljivosti izboljšali ter s tem
pripravljenost celotnega sistema dvignili na
višjo raven. Poročilo, ki so ga pripravili člani
misije EPREV, vključuje predloge in priporočila
za izboljšanje sistema pripravljenosti na
jedrske ali radiološke dogodke, ki temeljijo
na standardih Mednarodne agencije za
atomsko energijo (MAAE) in dobrih praksah,
ugotovljenih v drugih državah članicah MAAE.
Določene izboljšave sistema se pri nas že
izvajajo, za izvajanje drugih pa bo morala
Vlada RS sprejeti akcijski načrt.
Misija EPREV je opozorila tudi na nekatera
področja, ki bi jih bilo možno izboljšati, pri
čemer je zlasti poudarila pomen koordinacije
področja pripravljenosti. Priporočili so krepitev
koordinacijskega telesa in sistema, ob tem pa
poudarili, da bi morala biti njegova prvotna
naloga dokončanje že začetega revidiranja
Državnega načrta zaščite in reševanja ob
jedrski ali radiološki nesreči, s katerim bi v naš
pravni red v celoti prenesli priporočila MAAE
na tem področju. Kot ena od pomembnejših
ugotovitev je bila izpostavljena potreba po
razvoju celovite strategije monitoringa v
vseh fazah med morebitno jedrsko nesrečo in
po njej, prav tako pa tudi drugi podrobnejši
postopki glede ukrepanja v poznejših fazah po
nesreči. Misija je ugotovila, da država redno
vadi svojo pripravljenost na nesreče v jedrski
elektrarni, predlagala pa je redne vaje tudi za
druge morebitne radiološke nesreče.
Misija je v svojem poročilu prepoznala in
poudarila tudi nekaj dobrih praks, med
katere spada GIS sistem Regijskih centrov
za obveščanje, ki omogoča pravočasno
opozarjanje interventnih ekip na možnost
prisotnosti nevarnih virov v primeru
intervencije, medresorski komunikacijski
sistem za tovrstne nesreče MKSID in priprava
na misijo − lani izvedena samoocena
Slovenije oziroma simulacija misije EPREV.
Med misijo so opazili tudi odlično sodelovanje
med vsemi vpletenimi organizacijami. Poročilo
bo podlaga za pripravo akcijskega načrta, s
katerim bomo v Sloveniji na državni ravni
implementirali prejete predloge in priporočila
mednarodne agencije, po izvedeni nadgradnji
sistema pa bo Republika Slovenija povabila
MAAE na tako imenovano misijo follow-up, ki
bo preverila izvedene ukrepe.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
info/novica/5993/, 16. 11. 2017)

SREČANJI PO
DVOSTRANSKIH
SPORAZUMIH Z
AVSTRIJO IN HRVAŠKO
UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST JE
LOČENO ORGANIZIRALA REDNI LETNI
SREČANJI S KOLEGI IZ SOSEDNJIH
DRŽAV. SREČANJE MED SLOVENIJO
IN AVSTRIJO PO SPORAZUMU O
ZGODNJEM OBVEŠČANJU IN O IZMENJAVI
INFORMACIJ JE BILO V MORAVSKIH
TOPLICAH 2. IN 3. OKTOBRA 2017.

Sestanek je namenjen medsebojnemu
obveščanju o pomembnejših dogodkih v
času od zadnjega srečanja, ki je bilo predlani
oktobra v Celovcu na avstrijskem Koroškem.
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 sprejemanju novega zakona o
jedrski varnosti, in o pripravah podzakonskih
predpisov, s katerimi bo slovenski pravni
red usklajen z direktivama o jedrski varnosti
in o varstvu pred sevanji. Na področju
pripravljenosti na izredni dogodek smo
novembra v Sloveniji gostili misijo EPREV,
redno izvajamo nacionalne in mednarodne
vaje ter poskušamo uskladiti ukrepe s sosednjo
Hrvaško. Avstrijci so razvili novo metodo
priprave vzorcev, s katero so precej znižali
detekcijsko mejo za merjenje radioaktivnosti
zraka, ukvarjajo pa se tudi s posodobitvami
svojega kataloga ukrepov ob izrednem
dogodku. Podali smo predloge o pripravi
na gradnjo suhega skladišča izrabljenega
jedrskega goriva. Obširno smo poročali o
obratovanju NEK, in sicer o dveh ustavitvah
reaktorja, o pomembnih obratovalnih
dogodkih, o izvajanju programa posodobitve
varnosti, o dvigu nivoja Save zaradi zagona
HE Brežice, o testiranju sežigalnikov vodika,
o občasnem varnostnem pregledu in o
verjetnostnih varnostnih analizah. Avstrijski
kolegi so nam pojasnili, da zaostajajo s
prenosom direktiv o jedrski varnosti in o
ravnanju z radioaktivnimi odpadki v njihov
pravni red. Poročali so tudi o obratovanju
svojega skladišča NSRAO in o modifikacijah
dunajskega raziskovalnega reaktorja TRIGA.
V sredo, 4. oktobra 2017, smo v Ljubljani na
rednem letnem srečanju po dvostranskem
sporazumu gostili predstavnike hrvaškega
Zavoda za radiološko in jedrsko varnost. Po
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seznanitvi o novostih na obeh straneh od
predlanskega novembrskega sestanka v
Zagrebu, predvsem o pripravi zakonodaje,
je slovenska stran poročala še o posodobitvi
programske opreme mreže merilnikov
radioaktivnosti za zgodnje obveščanje. Glavna
točka srečanja je bilo usklajevanje ukrepov v
primeru nesreče v NEK. Dogovorjeno je bilo,
da bomo nadaljevali delo na bolj realističnih
(verjetnejših) scenarijih in se še enkrat srečali v
Zagrebu. Pod točko razno je potekala razprava
o odprtih vprašanjih prenosa direktive o
varstvu pred sevanji.
Oba sestanka sta potekala 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/
info/novica/5979/, 6. 10. 2017)

SESTANEK S
PREDSEDNIKOM ZVEZE
EKOLOŠKIH GIBANJ
SLOVENIJE
NA PREDHODNO JAVNO POVABILO VSEM
OKOLJEVARSTVENIM ORGANIZACIJAM
JE UPRAVO RS ZA JEDRSKO VARNOST
2. MARCA 2018 OBISKAL KAREL LIPIČ Z
ZVEZE EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE
(ZEG).

Javnemu povabilu vsem okoljevarstvenim
organizacijam na sestanek o aktualnih
vprašanjih, povezanih z jedrsko in sevalno
varnostjo, se je letos odzval le predsednik
Zveze ekoloških gibanj Slovenije. Predstavniki
Greenpeace Slovenija, Focusa in Lokalnega
partnerstva so se opravičili, ker zaradi drugih
obveznosti niso mogli priti.
Na sestanku so obravnavali naslednje teme:
podaljšanje obratovalne dobe NEK in s
tem povezano presojo vplivov na okolje,
stanje na projektu odlagališča nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov,
jedrska energija v Energetskem konceptu
Slovenije,
vloga, pomen in financiranje lokalnih
partnerstev,
vprašanje pripravljenosti na izredni
dogodek in jodna profilaksa ter
financiranje nevladnih organizacij s
področja varstva okolja.
V okviru teh tem so predstavniki Uprave RS za
jedrsko varnost tudi odgovorili na vprašanja,
ki jih je ZEG že pred sestankom naslovil na
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Upravo RS za jedrsko varnost. Predstavnik ZEG
je navzočim udeležencem izročil kopijo pisma,
s katerim ZEG podaja svoja mnenja, pripombe
in predloge na Energetski koncept Slovenije
ter vabilo na strokovno posvetovanje na temo
Nacionalnega programa varstva okolja in
dialog z lokalnimi skupnostmi.
Tudi tokratna izmenjava mnenj in informacij
je poudarila zavzetost Uprave RS za jedrsko
varnost, da čim bolj transparentno in odprto
sodeluje s civilno družbo pri vseh vprašanjih,
povezanih z jedrsko in sevalno varnostjo.
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
info/novica/6006/ 5. 3. 2018)
Novice Uprave RS za jedrsko varnost je
zbral in uredil mag. Venceslav Kostadinov.

VODSTVO MMG
Konec septembra 2017 je bilo izbrano novo
vodstvo Mreže mlade generacije DJS −
predsednica Tadeja Polach in podpredsednik
Matic Kunšek. Kot zagon za nove aktivnosti
med mladimi strokovnjaki smo v petek,
13. oktobra, organizirali kostanjev piknik pri
brunarici v Reaktorskem centru Podgorica.
Piknik je bilo sproščeno neformalno druženje
in hkrati kraj za brainstorming o aktivnostih
v prihodnosti. Srečanja so se udeležili mladi
jedrski strokovnjaki iz IJS, NEK in ZEL-EN. V
prihodnje je predvidena izdelava nove spletne
strani društva MMG, organizacija novih
družabnih dogodkov in strokovnega
izleta.
Tadeja Polach, ZEL-EN

JEDRSKE NOVICE
5. KONFERENCA
MLADIH JEDRSKIH
STROKOVNJAKOV

dr. Vid Merljak, ki je nekaj tednov pred
začetkom konference končal svoje
doktorsko izobraževanje.

KONEC FEBRUARJA 2018 JE
POTEKALA KONFERENCA MLADIH
JEDRSKIH STROKOVNJAKOV
POD OKRILJEM MREŽE MLADE
GENERACIJE DRUŠTVA JEDRSKIH
STROKOVNJAKOV SLOVENIJE.
KONFERENCA JE RAZŠIRITEV
TRADICIONALNE KONFERENCE
ŠTUDENTOV ODSEKA ZA
REAKTORSKO FIZIKO NA
INSTITUTU "JOŽEF STEFAN",
POTEKALA PA JE 26. FEBRUARJA
2018 NA REAKTORSKEM CENTRU
PODGORICA.

Na konferenci smo se študentje,
mladi raziskovalci in strokovnjaki ob
kavi, pecivu in sveži pokovki družili
ter razpravljali o raznolikih temah
z jedrskega področja, ki so bile
razdeljene v pet tematskih področij:
TRIGA, močnostni reaktorji, prenos
toplote in snovi, fuzija in računske
metode. Konference se je udeležilo 28
ljudi.

Na letošnji konferenci je svoje
delo predstavilo 18 študentov
in mladih raziskovalcev, ki svojo
raziskovalno pot začenjajo v
različnih znanstvenoraziskovalnih
in industrijskih organizacijah, kot
so odseki F2, F8, R4 in O2 Instituta
"Jožef Stefan", ZEL-EN, GEN energija
in Reaktorski infrastrukturni center.
Mlade so na začetku konference
nagovorili predsednik društva jedrskih
strokovnjakov Slovenije prof. dr. Marko
Čepin, vodja službe za načrtovanje in
nadzor v GEN energiji doc. dr. Tomaž
Žagar in vodja odseka za reaktorsko
fiziko Instituta ''Jožef Stefan'' doc. dr.
Luka Snoj. Vabljeno predavanje je imel

Povzetki vseh prispevkov na konferenci
so objavljeni v obliki zbornika, ki je
dostopen prek sistema COBISS in na
spletni strani konference www.nss.si/
mmg/kmjs2018/.
Ker je bila konferenca izjemno dobro
sprejeta in mislimo, da je koristna
za vse vpletene od študentov do
strokovnjakov, jo bomo organizirali
tudi naslednje leto s še večjo
udeležbo.
Organizacijski odbor KMJS: Bor Kos,
Tanja Goričanec in Andrej Žohar,
Odsek za reaktorsko fiziko, IJS.

Na letošnji konferenci je svoje delo predstavilo 18 študentov in mladih raziskovalcev, ki svojo raziskovalno pot začenjajo v različnih
znanstvenoraziskovalnih in industrijskih organizacijah.
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SESTANEK MREŽE
MLADE GENERACIJE
ENS
V ZAČETKU NOVEMBRA 2017 SE JE MATIC
KUNŠEK, PODPREDSEDNIK MREŽE MLADE
GENERACIJE DJS, UDELEŽIL SESTANKA
OSREDNJEGA ODBORA MREŽE MLADE
GENERACIJE ENS. SESTANEK JE POTEKAL
V BRNU NA ČEŠKEM. SREČANJA SO SE
UDELEŽILI PREDSTAVNIKI 13 EVROPSKIH
DRŽAV.

Temeljne teme srečanja so bile: predstavitev
dela mreže mladih vsake države, načrtovanje
foruma mladih za leto 2019 (ENYGF2019) in
povezovanje mrež iz sosednjih držav.

GA-21 EUROFUSION
EVROPSKE FUZIJSKE RAZISKAVE V
OKVIRU OBZORJA 2020 ZDRUŽUJE
CILJNO ORIENTIRAN 5-LETNI (20142018) FUZIJSKI PROGRAM EUROFUSION,
KI POTEKA POD OKRILJEM EURATOM
POGODBE. OSNOVNI CILJI EU
FUZIJSKIH RAZISKAV SO POVEZANI Z
RAZISKAVAMI V PODPORO FUZIJSKEMU
REAKTORJU ITER TER DOLGOROČNO,
REALIZACIJI DEMONSTRACIJSKE
FUZIJSKE ELEKTRARNE. PROGRAM
EUROFUSION, IZVAJA KONZORCIJ
FUZIJSKIH RAZISKOVALNIH ENOT
DRŽAV ČLANIC EU (SKUPAJ 29), KJER
INSTITUT "JOŽEF STEFAN", NASTOPA KOT
SLOVENSKI KOORDINATOR IN PARTNER
V KONZORCIJU. VODILNI PARTNER V
KONZORCIJU JE INSTITUT ZA FIZIKO
PLAZME (INSTITUT OF PLASMA PHYSICS
– IPP), NEMČIJA. ODLOČEVALNO TELO
KONZORCIJA JE GENERALNA SKUPŠČINA.

Forum mladih (ENYGF2019 − European
Nuclear Young Generation Forum) je srečanje
študentov in mladih profesionalcev evropske
jedrske industrije. Naslednji forum bo
naslednje leto v Ghentu v Belgiji. Organizatorja
sta belgijska mreža jedrskih strokovnjakov
in nizozemska mreža mladih jedrskih
V dneh 11. -12. aprila 2018 je v Sofiji, Bolarija
strokovnjakov. Tema leta 2019 je Nuclear for
potekal 21. sestanek generalne skupščine
health − from half lives to better lives.
EUROfusion. Sestanek je organiziral Institut
INRNE, Sofija. Na skupščini smo se seznanili
Vzdušje na sestanku je bilo sproščeno
s statusom italijanskega predloga naprave
in pozitivno, veliko je bilo novih idej za
I-DTT, namenjene testiranju alternativnih
izboljšanje delovanja Mreže mlade generacije konfiguracij diverterja. Lokacijo za I-DTT je že
tako na državni kot tudi na evropski ravni.
izbrana, eksperimentalna naprava bo zgrajena
v območju raziskovalnega centra Frascati,v
Matic Kunšek, Odsek za reaktorsko tehniko,

pokrajini Lazio. Italijanski predstavnik
je predstavil predvidene parametre in
raziskovalne cilje naprave. V kolikor bo
načrtovanje in izgradnja I-DTT napredovala
po predvidenem planu, bi lahko ta naprava
v naslednjem raziskovalnem okvirnem
programu FP9 postala del evropskega
fuzijskega programa, v ta namen bo rezerviran
tudi določen obseg finančnih sredstev.
Program EUROfusion se bo podaljšal do konca
Obzorja 2020. Formalna odločitev Evropske
komisije naj bi bila predvidoma sprejeta še v
času bolgarskega predsedovanja evropski uniji.
EK je za leti 2019 in 2020 že predvidela 159
Mio EUR oz. 169 Mio EUR, od tega
60 Mio EUR namenjenih DT in TT
eksperimentalnim kampanjam na evropskem
tokamaku JET. Na skupščini smo tudi potrdili
novo vodjo administrativne enote EUROfusion,
Emilio Genengeli, ENEA. Glede Brexita je
britanski predstavnik skupščino obvestil,
da je britanska vlada januarja letos prvič
sprejela vladni dokument, ki izkazuje jasno
pripravljenost za nadaljevanje aktivnosti v
okviru EURATOM pogodbe.
Sestanka generalne skupščine EUROfusion
se je udeležil dr. Boštjan Končar z Odseka za
reaktorsko tehniko, IJS.
(objavljeno na http://r4.ijs.si/novice)

IJS

Sestanek Mreže mlade generacije ENS je potekal v Brnu na Češkem. Srečanja so se udeležili predstavniki 13 evropskih držav.
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GENERALNA
SKUPŠČINA, UPRAVNI
ODBOR IN 15 LETNICA
ZDRUŽENJA ENEN
VEČ KOT 60 ČLANIC ZDRUŽENJA ENEN
PREDSTAVLJA VEČINO EVROPSKIH
UNIVERZ IN RAZISKOVALNIH INŠTITUTOV,
KI IZOBRAŽUJEJO NA PODROČJU
VARNE RABE JEDRSKE ENERGIJE. V 15
LETIH OBSTOJA JE ZDRUŽENJU USPELO
RAZVITI STANDARDNE UČNE NAČRTE,
MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE KREDITNIH
TOČK, RAZMEROMA OBSEŽNE IZMENJAVE
ŠTUDENTOV IN UČITELJEV TER VEČ
PILOTNIH SHEM ZA USPOSABLJANJE.

Kolokvija ob 15 letnici se je udeležilo več
visokih gostov, ki so razpravljali o izzivih in
priložnostih za izobraževanje in usposabljanje
v jedrskih znanostih in tehnologijah. Strinjali
smo se, da se morajo vsi deležniki v prihodnje
bolj intenzivno posvetiti privabljanju, razvoju
in zadržanju novih talentov v jedrskih poklicih.
Upravni odbor in skupščina sta se seznanila
s trenutnim stanjem prenosa dejavnosti iz
združenja ENEN, registriranega v Franciji,
v ENEN AISBL, ki smo ga registrirali kot
mednarodno neprofitno združenje v Belgiji.

Trenutno vse poslovanje poteka preko
združenja ENEN, prenos v ENEN AISBL pa
načrtujemo v juniju 2018.
Združenje ENEN podeljuje diplomantom, ki
so pri članicah ENEN zaključili študij jedrske
tehnike v obsegu 300 ECTS (5 let), ob tem
pa vsaj 20 ECTS pridobili s študijem ali
raziskovalnim delom pri drugih članicah ENEN,
naziv evropski magister jedrske tehnike. V
desetih letih je takšen naziv dobilo že več kot
150 mladih diplomantov.

Spoštovane članice in člani!

Vabljeni na redno letno

SKUPŠČINO
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije,
ki bo 21. maja 2018 ob 14. uri na ICJT
Instituta ”Jožef Stefan”.
Lep pozdrav,
prof. dr. Marko Čepin,
predsednik DJS

Skupščine, seje upravnega odbora in
praznovanja 15 letnice združenja, ki jih je
1. in 2. marca v Bruslju organiziralo združenje
ENEN, se je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, vodja
odseka za reaktorsko tehniko in predsednik
združenja ENEN.
(objavljeno na http://r4.ijs.si/novice)
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