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UVODNIK
PRIHODNOST POTREBUJE JEDRSKO
ENERGIJO, JEDRSKA TEHNOLOGIJA
PA POTREBUJE STROKOVNJAKE
Javnost in jedrski strokovnjaki smo v
septembru na dveh različnih konferencah
v Portorožu in na Dunaju razpravljali o
nenadomestljivi vlogi jedrske energije
pri zmanjševanju izpustov toplogrednih
plinov in blaženju podnebnih sprememb.
Uporaba jedrske tehnologije za proizvodnjo
električne energije dokazano nadpovprečno
izpolnjuje vse tri kriterije trajnostnega
razvoja: okoljsko-podnebno sprejemljivost,
zanesljivost oskrbe in stroškovno
konkurenčnost.

IZ VSEBINE:
INTERVJU Z DOC. DR.
TOMAŽEM ŽAGARJEM,
NOVIM PREDSEDNIKOM
DJS
STRAN 2
REPORTAŽA Z
NENE2018
STRAN 4
ELEKTROFEST
STRAN 7

Sodobni načrti blaženja podnebnih
sprememb v energetski mešanici
vključujejo pomemben del proizvodnje
električne energije z uporabo jedrskih
tehnologij. Na globalni ravni naj bi jedrska
energija ob upoštevanju harmoničnega
razvoja vseh razpoložljivih nizkoogljičnih
virov energije do leta 2050 zadovoljila
25 % vseh potreb po električni energiji.
To pomeni izgradnjo približno tisoč novih
jedrskih elektrarn. Gre za rast, ki jo je
jedrska tehnologija v preteklosti že dosegla
ali celo presegla.
Človeštvo torej potrebuje več jedrske
energije, saj bomo tako nadomestili vire
energije, ki danes obremenjujejo okolje
in nas oddaljujejo od trajnostnih ciljev.
Jedrska energija oziroma tehnologija
pa potrebuje inovativne posameznike
in sodelujoče skupine strokovnjakov, ki
razumejo prednosti in izzive te tehnologije
ter so jih željni deliti s širšo javnostjo. Čas
je, da se o njih pogovarjamo.
To prinaša navdihujoče izzive tudi za naše
društvo v prihodnjih letih.
doc. dr. Tomaž Žagar, predsednik DJS
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INTERVJU

DRUŠTVO JEDRSKIH
STROKOVNJAKOV SLOVENIJE
Z NOVIM PREDSEDNIKOM
Na redni letni skupščini DJS, ki je bila 21. maja 2018 na ICJT,
je 42 prisotnih članov društva soglasno podprlo kandidaturo
in izvolilo novega predsednika. To vlogo je po primopredaji
v drugi polovici junija zasedel doc. dr. Tomaž Žagar, ki je po
dveh mandatih nadomestil dosedanjega predsednika prof.
dr. Marka Čepina. Prispevek nadaljujemo z intervjujem z doc.
dr. Tomažem Žagarjem, novim predsednikom DJS, ki ga je za
revijo Naš stik pripravil Vladimir Habjan, za Jedrce pa smo ga
nekoliko skrajšali in priredili.

SLOVENIJA JE USPEŠNA
JEDRSKA DRŽAVA
KOT POUDARJA NOVI PREDSEDNIK, SI BO PRIZADEVAL ZA
KREPITEV MEDNARODNEGA UDEJSTVOVANJA DRUŠTVA,
S POUDARKOM NA VKLJUČEVANJU MLADIH JEDRSKIH
STROKOVNJAKOV IN Z USMERITVIJO K POVEČANJU
RAZUMEVANJA POZITIVNE VLOGE JEDRSKE ZNANOSTI IN
TEHNOLOGIJE V DRUŽBI.

Katere prednostne naloge ste si zadali kot predsednik
DJS?
»Društvo ima dobre temelje, ki so jih skupaj s člani postavili
moji predhodniki. Na tem bom med svojim mandatom
gradil prihodnost društva. Vsako leto organiziramo odmevno
mednarodno znanstveno-strokovno konferenco, podpisane
imamo bilateralne sporazume z ameriškim, kanadskim in
hrvaškim jedrskim društvom, smo aktivni člani evropskega
jedrskega združenja ENS (European Nuclear Society) ter
sodelujemo s sorodnimi organizacijami v Sloveniji.
Prizadeval si bom dodatno okrepiti mednarodno vpetost
društva, predvsem z aktivnejšim vključevanjem v evropske
in globalne ozaveščevalne pobude, katerih cilj je okrepitev
zavedanja različnih skupin deležnikov o tehnološkoenergetskih, podnebno-okoljskih, družbenih, prostorskih in
drugih prednostih jedrske energije. Primer je pobuda Nuclear
for climate, h kateri je društvo že pristopilo in jo v slovenskem
prostoru komunikacijsko podprlo v preteklih letih, zdaj pa se je
za nadaljevanje in nadgradnjo te kampanje na evropski ravni
organizirala predvsem sekcija mladih jedrskih strokovnjakov,
združena pod okriljem ENS YGN (European Nuclear Society,
Young Generation Network). To lepo sovpada z aktivnostmi
slovenske sekcije MMG – Mreža mlade generacije, ki deluje
pod okriljem DJS. MMG smo po vzoru YGN ustanovili že leta
1998, v zadnjem obdobju je sekcija z novimi obrazi okrepila
svoje delovanje na strokovnem in družabnem področju:
organizirajo konference mladih jedrskih strokovnjakov,
načrtujejo strokovno ekskurzijo in podobno, kar je zelo
spodbudno. Znotraj društva bomo sekcijo MMG po najboljših

močeh podpirali pri uresničevanju ciljev, ki so si jih zadali in ki
pomembno prispevajo k uresničevanju našega poslanstva.«

Kako vidite prihodnost jedrske energije?
»Pozitivno. Naj si izposodim angleški izraz, ki je hkrati naziv
nedavno sprožene globalne pobude: NICE Future, kar je kratica
za Nuclear Innovation for Clean Energy Future. Konec maja
2018 so jo na visoki ravni v okviru 9. ministrskega srečanja o
čisti energiji v Kopenhagnu zagnale tri velike jedrske države:
ZDA, Kanada in Japonska oziroma njihovi ministri, odgovorni
za energetiko, okolje in gospodarstvo. Navedeni ministrski
resorji niso naključje, saj so prav to polja ključnih prednosti
jedrske energije: energetsko-tehnološke, okoljsko-podnebne
in ekonomske prednosti v primerjavi z drugimi viri energije
oziroma proizvodnimi tehnologijami.
Namen pobude je na najvišji mednarodni ravni spodbuditi
razpravo o inovacijah v jedrski energetiki in naprednih jedrskih
energetskih sistemih ter ta vir energije jasno umestiti med
čiste, nizkoogljične vire prihodnosti. Pobudi se je do zdaj
pridružilo že šest držav (Argentina, Poljska, Romunija, Rusija,
ZAE, VB), trinajst pa jih je izrazilo interes. Slovenije sicer
še ni med njimi. Pobudo podpirajo tudi številna podjetja
in organizacije. NICE Future prinaša pomembno pozitivno
sporočilo tudi mladim strokovnjakom, in sicer da ima
jedrska energija kljub trenutno težavnemu položaju svetlo
prihodnost.«

Zakaj je današnji položaj jedrske energetike v Evropi
tako težaven?
»Razlogov je več, a naj poudarim predvsem, da imamo države
članice EU zelo različne nacionalne energetske politike. Ni
enotnih evropskih usmeritev, kako se lotiti uresničevanja
pravih, vendar zelo ambicioznih energetsko-podnebnih ciljev.
Evropski cilji v smeri zagotavljanja zanesljivosti oskrbe,
ekonomske konkurenčnosti in nizkoogljičnosti so dobri in
pravi, njihovo uresničevanje pa zahteva odločne ukrepe,
predvsem v smeri opustitve premoga in njegove nadomestitve
z razumno in realistično dosegljivo kombinacijo jedrske
energije in OVE. Te odločitve na ravni EU še nismo sprejeli, vsaj
ne zares.

INTERVJU
ZANIMIVE EVROPSKE IN GLOBALNE JEDRSKE
OZAVEŠČEVALNE POBUDE
globalna pobuda Nuclear for Climate: http://www.sfen.org/
nuclear-for-climate-0 ali http://nuclearforclimateygn.org/
general-information/
Kanada (CNA – Canadian Nuclear Association), kampanja Talk
Nuclear: http://talknuclear.ca/
ZDA (ANS – American Nuclear Society), Navigating Nuclear
− program sodelovanja s šolami: http://www.ans.org/pi/
navigatingnuclear/
pobuda NICE Future: http://www.cleanenergyministerial.org/
initiative-clean-energy-ministerial/nuclear-innovation-cleanenergy-future-nice-future ali https://www.energy.gov/ne/
nuclear-innovation-clean-energy-future.
KAJ JE ŠE POMEMBNO
Titans of Nuclear
Jim Conca − Forbes

V zadnjem obdobju se žal ne moremo pohvaliti s kakšno
uspešno zaključeno jedrsko novogradnjo, kot se lahko
pohvalijo drugod po svetu. Vse to vpliva na javno mnenje
in posledično na mnoge politične voditelje. Vendar je pod
površjem izzivov in težav v jedrskem sektorju veliko več
dogajanja in optimizma, kot se zdi na prvi pogled. Ne
nazadnje evropska jedrska energetika danes neposredno
zaposluje skoraj pol milijona državljanov, posredno pa daje
delo še dodatnim 400 tisočim.«

Kakšno pa je stanje drugod po svetu?
»Povsem drugače je v Aziji, kjer se v zadnjih letih gradnja
novih jedrskih elektrarn povečuje. Gradijo in v omrežje
priključujejo po deset elektrarn na leto. Samo v prvi polovici
letošnjega leta so v Rusiji in na Kitajskem dokončali gradnjo
petih novih jedrskih elektrarn. Med njimi tudi absolutno
največji jedrski reaktor na svetu francoskega proizvajalca
Framatome. Gre za novo jedrsko elektrarno Taishan-1, ki je
konec junija postala prva obratujoča elektrarna tehnologije
EPR na svetu, z močjo 1750 MW na enem generatorju oziroma
1660 MW na pragu.
Le dan pozneje je ameriški proizvajalec Westinghouse na
Kitajskem dokončal gradnjo svoje jedrske elektrarne tipa
AP1000, moči 1157 MW. Tako je postala Sanmen-1 prva
komercialna elektrarna tega tipa na svetu.«

Vrniva se v Evropo. Koliko jedrskih proizvodnih
zmogljivosti pravzaprav potrebujemo?
»Evropski energetski scenariji predvidevajo ohranitev
proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah do leta
2050. Ker se bo številnim jedrskim elektrarnam življenjska
doba do tedaj iztekla, moramo zagotoviti nove proizvodne
zmogljivosti. V uradnih dokumentih Evropske komisije
je predvidena vrednost načrtovanih evropskih jedrskih
novogradenj v višini od 350 do 450 milijard evrov. Namen je

03

dolgoročno ohraniti od 95 do 105 GW jedrskih proizvodnih
zmogljivosti. To je za jedrsko področje obetaven izziv,
predvsem za nove generacije jedrskih strokovnjakov, saj bo
veliko potreb po jedrskih kadrih in znanju. Jedrska energija je
zahtevno in kompleksno področje, ki potrebuje najboljše in
najpametnejše kadre.«

V društvu vsako leto organizirate mednarodno
konferenco Nuclear Energy for New Europe. Kako
pomembna je za društvo?
»Letošnja konferenca je bila že 27. zapovrstjo, gostili smo
zanimive vabljene predavatelje. Prvič smo jo organizirali leta
1992, že leta 1993 je presegla nacionalni okvir in postala
regionalna konferenca, od leta 1998 pa je mednarodna. Je
dobro prepoznana v Evropi in svetu, redno se je udeležuje
več jedrskih strokovnjakov in raziskovalcev iz Avstrije, Italije,
Madžarske, Češke, Slovaške in Hrvaške, pa tudi iz številnih
drugih držav Evrope, Azije in Amerike.«Več o njej v poseben
prispevku.«

Se v društvu poleg znanstvenega udejstvovanja
vključujete tudi v aktualna dogajanja, povezana z
oblikovanjem energetske politike?
»Zavedamo se pomena vključevanja stroke v oblikovanje
politik, zato smo se kot strokovno združenje z okoli 300 člani
aktivno vključili v javno razpravo ob pripravi Energetskega
koncepta Slovenije ter predstavili stališča jedrske stroke v
Sloveniji. Zagovarjamo premišljeno kombinacijo obnovljivih
virov energije in jedrske energije kot čistih, nizkoogljičnih
virov, s katerima imamo v Sloveniji odlične dolgoletne
izkušnje in ki v naš proizvodni kolač prispevata približno
dve tretjini vse električne energije. V Energetskem konceptu
Slovenije pa osebno pogrešam odločitev glede nadomestitve
rabe fosilnih goriv z razumno in realistično dosegljivo
kombinacijo jedrske energije in OVE.
Podaljšanje življenjske dobe NEK in izgradnjo nove
jedrske elektrarne JEK2 ter raziskave na reaktorju TRIGA
prepoznavamo kot pomembne razvojne priložnosti, s katerimi
lahko slovenski strokovnjaki ponovno dokažemo svoje
znanje tudi v mednarodnem merilu. Prizadevamo si za dvig
razumevanja tudi med oblikovalci politik in odločevalci, da
je jedrska energija ključen nizkoogljični vir, s katerim bomo
lahko v prihodnje znatno omejili izpuste CO2 in oblikovali
nizkoogljično družbo v Sloveniji, EU in globalno.
Slovenija je izjemno uspešna in prepoznavna jedrska država
z razvito znanstvenoraziskovalno, izobraževalno, regulatorno
in industrijsko infrastrukturo. Na to moramo biti bolj
ponosni.«
uredništvo glasila Jedrce
V septembrski številki revije slovenskega elektrogospodarstva
Naš stik je bil objavljen intervju s predsednikom DJS doc. dr.
Tomažem Žagarjem, ki ga je napisal Vladimir Habjan. Za bralce
Jedrca objavljamo skrajšano različico intervjuja, celotno besedilo
je dostopno na povezavi: http://www.nas-stik.si/1/Novice/
Clanki/tabid/208/ID/5992/Slovenija-je-uspesna-jedrska
drzava.aspx.
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REPORTAŽA Z
MEDNARODNE
KONFERENCE
JEDRSKA
ENERGIJA ZA
NOVO EVROPO
2018 – NENE2018
VODILNI JEDRSKI STROKOVNJAKI
IZ ZNANSTVENORAZISKOVALNIH
USTANOV, INDUSTRIJE IN
UPRAVNIH ORGANOV IZ EVROPE
IN SVETA TER IZ KLJUČNIH
MEDNARODNIH ORGANIZACIJ SO
SE MED 10. IN 13. SEPTEMBROM
2018 ŽE TRADICIONALNO
ZBRALI NA SLOVENSKI OBALI, V
PORTOROŽU, NA 27. MEDNARODNI
KONFERENCI NUCLEAR ENERGY
FOR NEW EUROPE 2018
(NENE2018).
OSREDNJE POUDARKE LETOŠNJE
KONFERENCE STA OB ODPRTJU
POVZELA PREDSEDNIK DRUŠTVA
JEDRSKIH STROKOVNJAKOV
SLOVENIJE (DJS) DOC. DR.
TOMAŽ ŽAGAR IN PREDSEDNIK
PROGRAMSKEGA ODBORA
KONFERENCE DR. IGOR JENČIČ.
MEDNARODNE IN DOMAČE
UDELEŽENCE SO POZDRAVILI
MAG. KLEMEN POTISEK, DRŽAVNI
SEKRETAR NA MINISTRSTVU ZA
INFRASTRUKTURO, DR. ANDREJ
STRITAR, DIREKTOR UPRAVE RS
ZA JEDRSKO VARNOST, IN STANE
ROŽMAN, PREDSEDNIK UPRAVE
NEK.

Konferenco je odprl predsednik
programskega odbora dr. Igor Jenčič.

Letošnjo konferenco je odprl
predsednik programskega odbora
dr. Igor Jenčič, ki je med drugim
poudaril, da je v minulih desetletjih

AKTUALNO
konferenca Nuclear Energy for New
Europe iz sprva regionalnega srečanja
prerasla v eno od najpomembnejših
strokovnih in znanstvenih jedrskih
konferenc v Evropi.

Udeležence je pozdravil tudi dr. Andrej
Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko
varnost, odprtje pa je sklenil mag.
Klemen Potisek, državni sekretar
na ministrstvu za infrastrukturo, ki je
poudaril pomen jedrske energije za
uresničevanje okoljsko-podnebnih
ciljev in njeno vlogo v nizkoogljični
energijski mešanici prihodnosti, skupaj
z obnovljivimi viri energije.

Predsednik DJS doc. dr. Tomaž Žagar je ob
odprtju poudaril pomen jedrske energije
za prehod v nizkoogljično družbo.

Predsednik Društva jedrskih
strokovnjakov Slovenije (DJS) doc.
dr. Tomaž Žagar je ob odprtju
poudaril pomen jedrske energije za
prehod v nizkoogljično družbo. Dejal
je, da vidike trajnosti presojamo po
treh merilih, ki jih jedrska energija
izpolnjuje nadpovprečno, to so:
nizkoogljičnost in s tem povezana
podnebna sprejemljivost, zanesljivost
oskrbe in konkurenčnost cene. Omenil
je prihodnja prizadevanja društva
za dodatno okrepitev mednarodne
vpetosti, predvsem z aktivnejšim
vključevanjem v evropske in globalne
ozaveščevalne pobude, s ciljem
povečanja zavedanja različnih skupin
deležnikov o tehnološko-energetskih,
podnebno-okoljskih, družbenih,
prostorskih in drugih prednostih
jedrske energije.
Stane Rožman, predsednik uprave
NEK, je v svojem nagovoru poudaril,
da sta za čisto električno energijo
ključna sodelovanje in enakovredna
obravnava nizkoogljičnih virov
na energetskih trgih, prav tako je
pomembno, da se v javnosti širi
zavest o prednostih jedrske energije.
Ta je zanesljiv, cenovno ugoden in
okolju prijazen vir energije ter zato
pomemben dejavnik pri bodoči oskrbi
z električno energijo. Jedrska energija
v luči podnebnih sprememb dodatno
pridobiva na pomenu, zato jo je treba
v svetovnem merilu enakovredno
postaviti ob bok obnovljivim virom.
Prvi pogoj je doseganje visokih
varnostnih standardov obratovanja
jedrskih elektrarn povsod po svetu, je
še poudaril.

Dr. David Petti je predstavil ugotovitve
študije Massachusetts Institute of
Technology o prihodnji vlogi jedrske
energije v nizkoogljičnem svetu.

Po uradnem odprtju konference
sta sledili dve vabljeni predavanji.
Dr. David Petti (Idaho National
Engineering and Environmental
Laboratory) je predstavil ugotovitve
študije MIT (Massachusetts Institute of
Technology) o prihodnji vlogi jedrske
energije v nizkoogljičnem svetu.
O izvedenih in načrtovanih varnostnih
posodobitvah obstoječih jedrskih
elektrarn tipa PWR (tlačnovodni jedrski
reaktor) v EU je govoril Janez Krajnc,
svetovalec uprave NEK. Poudaril
je, da vse elektrarne v EU, ki bodo
obratovanje nadaljevale oziroma ga
podaljšale kot Nuklearna elektrarna
Krško, izvajajo varnostne posodobitve.
Projekti tehnoloških posodobitev
v NEK bodo zagotovili, da bo naša
jedrska elektrarna po varnostnih
merilih primerljiva z elektrarnami
III. generacije, ki jih gradijo po svetu
oziroma od katerih so prve začele
obratovati prav letos. Kot potrjujejo
opravljeni mednarodni pregledi, je
NEK na področju razširitve in razvoja
varnostnih rešitev med vodilnimi
elektrarnami v EU tako po vsebini kot
časovnem terminu izvedbe.
Pred odprtjem konference sta bili
organizirani še dve delavnici, in
sicer o računalniških programih za
simulacijo transporta delcev SuperMC
ter za občutljivostne in negotovstne

AKTUALNO
preračune SUSD3D/XSUN2017:
Cross-section sensitivity and
uncertainty code. Njun namen
je bil seznaniti širok krog
poslušalcev z zmožnostmi
teh dveh programov, z novimi
razvojnimi vidiki ter pomoč
novim uporabnikom pri inštalaciji
in prvih korakih uporabe na nekaj
tipičnih testnih primerih.
Iz ponedeljkove sekcije Jedrska
energija in družba, v kateri sta
bili poleg dveh vabljenih še dve
predstavitvi strokovnih člankov, je
v torek, 11. septembra 2018, dr.
Leiming Shang s predavanjem
z naslovom Development
of Super Multi-functional
Calculation Program for Nuclear
Design and Safety Evaluation
(SuperMC), katerega avtor je dr.
Yican Wu, Minister of Nuclear
Informationization Department of
Institute of Nuclear Energy Safety
Technology, Chinese Academic
of Sciences, konferenco popeljal
v sekcijo Reaktorska fizika, v
kateri se je s strokovnimi članki
predstavilo še devet avtorjev.
V sekciji Termohidravlika je bilo
predstavljenih šest strokovnih
člankov. Sledila je skupinska
predstavitev 77 posterjev ter
sekcija Meritve sevanja in
dozimetrija s predstavitvijo štirih
avtorjev.
V sredo, 12. septembra 2018, je
udeležence nagovoril predsednik
Ameriškega jedrskega združenja

(American Nuclear Society − ANS)
dr. John E. Kelly s predavanjem
Perspectives on the future of
nuclear power in the United
States. V svojem prispevku
se je osredotočil na razvojne
perspektive jedrske energetike
v ZDA in poudaril, da lahko
razvoj lahkovodnih reaktorjev in
reaktorjev četrte generacije (Gen
IV) pomembno prispeva k vlogi
jedrske energije v nizkoenergijski
trajnostni mešanici prihodnosti.
Na vrsti je bila peta sekcija
Težke nesreče s predstavljenimi
osmimi strokovnimi članki. Med
odmorom za kavo so imeli avtorji
posterjev spet svoje predstavitve.
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Neformalno druženje na ladji, ki je plula ob slovenski
obali od Portoroža do Izole.

Po kosilu je bilo organizirano
neformalno druženje na ladji,
ki je plula ob slovenski obali
od Portoroža do Izole in imela
postanek z ogledom Pirana.
Zvečer so se udeleženci
konference zopet združili ob
večerji na terasi International
med hoteloma Histrion in Vile
Park s prečudovitim razgledom na
morje. Ob odličnem kulinaričnem
razvajanju in prijetni glasbi so
podelili nagrado za najboljšega
mladega avtorja, za katero se je
potegovalo devet avtorjev iz petih
držav. Prejel jo je Tadej Holler z
Instituta “Jožef Stefan”, Odsek za
reaktorsko tehniko, za strokovni
članek z naslovom Weighted
Laminar Flame Speed Approach
to Simulating Large-Scale

Večerja na terasi International med hoteloma Histrion in
Vile Park s prečudovitim razgledom na morje.

Nagrado za najboljšega mladega avtorja je prejel Tadej
Holler z Instituta “Jožef Stefan”.
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AKTUALNO
Hydrogen Deflagration Experiment, v
sodelovanju s soavtorjema Edom M.
J. Komnom in Ivom Kljenakom.

Carolina Introini iz Politehnike v Milanu
prejemnica priznanja za najboljši poster.

Janez Kokalj z Instituta “Jožef Stefan”, Odsek,
prevzemnik priznanja za najboljši poster.

Komisija Združenja ENEN je podelila tri
nagrade, in sicer: Elisi Pirovano z Univerze v
Gentu, Davidu Pizzocriju s Politehnike v Milanu
in Kevinu Fernandezu Cosialsu s Politehnike v
Madridu.

Podelili so tudi dve priznanji za
najboljši poster, in sicer za poster
z naslovom A Multiphysics Model
for Analysis of Inert Gas Bubbles in
Molten Salt Fast Reactor – Part 2:
Application and Results (avtorji so
bili Parikshit Bajpai, Stefano Lorenzi,
Antonio Cammi in Carolina Introini
iz Politehnike v Milanu) ter za
drugi poster z naslovom Model for
premixed layer formation in stratified
melt-coolant configuration (avtorji so
bili Janez Kokalj, Matjaž Leskovar in
Mitja Uršič z Instituta “Jožef Stefan”,
Odsek za reaktorsko tehniko).
Združenje ENEN (European
Nuclear Education Network),
ki mu predseduje prof. dr. Leon
Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko
tehniko na Institutu "Jožef Stefan",
je organiziralo tekmovanje za
najboljšega mladega doktorja
znanosti jedrske tehnike v Evropi.
Šestčlanska komisija Združenja ENEN,
v kateri je sodeloval tudi slovenski
predstavnik prof. dr. Iztok Tiselj, je
podelila tri nagrade, in sicer: Elisi
Pirovaro z Univerze v Gentu, Davidu
Pizzocriju s Politehnike v Milanu
in Kevinu Fernandezu Cosialsu s
Politehnike v Madridu.
Poleg tega sta si v roke segla in
še enkrat neformalno predala
predsednikovanje Društva jedrskih
strokovnjakov nekdanji predsednik
izr. prof. dr. Marko Čepin ter sedanji
predsednik doc. dr. Tomaž Žagar.
Slednji je izkoristil priložnost tudi
za zahvalo svojemu predhodniku za
ves trud, ki ga je vložil v delovanje
društva v minulih osmih letih.

V četrtek, 13. septembra 2018, je
imel dr. Radomir Panek, direktor
Inštituta za fiziko plazme Češke
akademije za znanost (Institute of
Plasma Physics, Academy of Sciences
of the Czech Republic) vabljeno
predavanje z naslovom Conceptual
design of the COMPASS-U tokamak.
Sledile so mu sekcije Fuzija s
predstavitvami štirih strokovnih
člankov, sekcija Materiali s tremi
strokovnimi članki ter zaključna
sekcija Radioaktivni odpadki s
predstavljenima dvema strokovnima
člankoma.
Dr. Igor Jenčič, predsednik letošnjega
programskega odbora konference,
je nato z zahvalo za udeležbo
187 strokovnjakom iz 23 držav
sklenil konferenco NENE2018. Prav
tako je posebno zahvalo namenil
organizatorjem in pokroviteljem
ter ne nazadnje Društvu jedrskih
strokovnjakov Slovenije in Institutu
"Jožef Stefan". Na koncu je povedal,
da bodo konferenco prihodnje
leto prvič organizirali sodelavci
Reaktorskega infrastrukturnega
centra (RIC) z Instituta "Jožef Stefan"
in da bo programskemu odboru
konference NENE2019 predsedoval
prof. dr. Borut Smodiš, vodja RIC.
Nina Udir, bodoča predsednica
organizacijskega odbora, je uradno
napovedala Nuclear Energy for New
Europe 2019 (NENE2019) in prisotne
povabila k udeležbi.
Nina Udir, IJS

Neformalna predaja predsednikovanja DJS:
nekdanji predsednik prof. dr. Marko Čepin ter
sedanji predsednik doc. dr. Tomaž Žagar.

NEKAJ VTISOV, KI SO NAM JIH UDELEŽENCI PO KONFERENCI POSLALI PO ELEKTRONSKI POŠTI:
Dear NENE-organizers, thank you for the conference. Ville Valtavirta, VTT, Finland.
I thank you for the excellent organization of the 27th NENE conference. Technical topics were various and all very interesting and the place was
very pleasant too. Anne Cécile Grégoire, IRSN, France.
First of all, thank you for the organisation of NENE, I really appreciated this program during this week in Portoroz. Adrien Volte, PhD student
from Aix-Marseille University, France.

AKTUALNO
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ELEKTROFEST IN
OZAVEŠČANJE
O SEVANJU V
VSAKDANJEM
ŽIVLJENJU
NA LETOŠNJEM ŽE SEDMEM
ELEKTROFESTU, KI SO GA TUDI
LETOS SEPTEMBRA ORGANIZIRALE
DRUŽBE ELES, GEN ENERGIJA,
ELEKTROINŠTITUT MILAN
VIDMAR (EIMV) IN FAKULTETA
ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE
V LJUBLJANI, SO LETOS MED
SREDNJEŠOLCI KREPILI SEVALNO
PISMENOST. NA DOGODKU SE JE
ZBRALO VEČ KOT 400 DIJAKOV, KI
SO SKOZI ŠTIRI ELEKTROPOSTAJE
SPOZNAVALI SEVANJE V VSAKDANJEM
ŽIVLJENJU.

Vsak od soorganizatorjev je na svoji
elektropostaji predstavljal različne vidike
sevanja. Rdeča nit na postaji GEN energije
je bila predstavitev načinov, s katerimi
se lahko zaščitimo pred naravnimi in
umetnimi viri sevanj. Skupaj z dijaki so
izvedli zanimive eksperimente, skozi
katere so opozorili na tri vidike zaščite
pred sevanji:
zaščita z absorpcijo,
krajši čas izpostavljenosti in
upadanje jakosti sevanja z
oddaljenostjo od vira.
Na postaji družbe ELES je letos gostovalo
Društvo za spodbujanje energetske
pismenosti EN-LITE, ki je dijakom
predstavilo izobraževalno-ozaveščevalno
spletno animacijo www.i-sevanje.si, ki
s poljudnimi, a strokovno utemeljenimi
razlagami razbija mite o sevanju. Dijaki
so skozi vsakdanje življenjske situacije
spoznali, da so različne oblike sevanja
povsod okrog nas in da se z znanjem lahko
izognemo mitom, ki temeljijo na napačnih
razumevanjih sevanj. Na postaji EIMV
so dijake popeljali v visokonapetostni
laboratorij in jim predstavili
nizkofrekvenčna elektromagnetna polja
v naravnem in življenjskem okolju. Na
Fakulteti za elektrotehniko pa so dijaki
spoznali vpliv elektromagnetnih sevanj na
zdravje.

Na Elektrofestu je zbrane nagovoril tudi Martin Novšak, generalni direktor GEN energije,
ki je poudaril, da je slovenska energetika danes pred pomembnimi odločitvami: kako
zagotoviti družbi zanesljivo dobavo električne energije, njeno okoljsko sprejemljivost
ter nizkoogljičnost in konkurenčnost cene. GEN energija zato na vseh področjih podpira
izobraževalne dogodke in projekte, ki so namenjeni krepitvi znanj in ozaveščanju o
pomenu energije. Tako se bomo v prihodnosti lažje in odgovorneje odločali.

Eden od eksperimentov na elektropostaji GEN energije je bil tudi prikaz vpliva UVžarkov. Skozi prozorno folijo so posvetili z UV-žarnico na UV aktivno barvo, ki se je
zasvetila. Ko so enak eksperiment ponovili in na prozorno folijo nanesli tanek sloj
sončne kreme (faktor 50), je bila aktivacija UV aktivne barve bistveno manj izražena.

Na elektropostaji GEN energije so dijaki z žepnim radijskim sprejemnikom raziskovali
delovanje elektromagnetnega valovanja pri mobilnem telefonu. Z eksperimentom so
spoznali, da jakost električnega in magnetnega polja zelo hitro pada z oddaljenostjo od
vira sevanja.
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Projekt EN-LITE je dijakom predstavil interaktivno animacijo iSevanje, ki predstavlja različne tipe sevanj in podaja strokovno podprte
informacije, povezane z miti o sevanju v vsakdanjem življenju.

Napovednik izleta v Černobil
Društvo jedrskih strokovnjakov v sodelovanju
s Hrvatskim nuklearnim društvom pripravlja
strokovno ekskurzijo v Ukrajino.

V sklopu elektropostaje Elektroinštituta Milan Vidmar so dijaki
obiskali visokonapetostni laboratorij. Strokovnjaki so predstavili
meritve električnega in magnetnega polja omrežne frekvence
pri različnih vrednostih napetosti in toka.

Tridnevni program bo trajal od petka do nedelje, in
sicer konec marca oziroma v začetku aprila 2019.
Prva dva dneva je predviden ogled varovanega
območja Černobil in tamkajšnjih tehničnih
znamenitosti. Tretji dan bo namenjen ogledu Kijeva.
V Ukrajino in nazaj bomo potovali z nočnim letom
iz Ljubljane, zaradi dolgega čakanja na letališču
bo program zelo naporen. Za člane društva bo
prispevek za udeležbo okoli 350 €.
Kontakt: tadeja.polach@zel-en.si

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so dijake
seznanili s teoretičnim znanjem o vplivanju sevanj na človekovo
zdravje.
mag. Mojca Drevenšek, Consensus

Na sliki je jedrska elektrarna Khmelnytskyi. Je ena izmed
petnajstih delujočih jedrskih elektrarn v Ukrajini, ki proizvajajo
polovico elektrike v državi. Nahaja se v kraju Netishyn, v
ukrajinski regiji Khmelnytskyi.
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MARKO ČEPIN
JE POSTAL
PREDSEDNIK
EVROPSKEGA
ZDRUŽENJA ZA
VARNOST IN
ZANESLJIVOST
Evropsko združenje za varnost in
zanesljivost (ESRA) je združenje, v
katerem sodeluje 68 najpomembnejših
univerz, raziskovalnih inštitutov
in profesionalnih organizacij, ki
se ukvarjajo s področji varnosti in
zanesljivosti.
V okviru združenja deluje 27
delovnih skupin za posamezna
delovna področja, ki so razdeljena
po metodologijah in gospodarskih
panogah (ena od njih je jedrska
industrija). Združenje od leta 1991
vsako leto organizira znanstveno

konferenco, ki se je v zadnjih
letih udeležuje letno več kot 400
znanstvenikov, raziskovalcev in
inženirjev, ki delujejo na teh področjih.
Imenuje se konferenca ESREL
(European Safety and Reliability
Conference) oziroma Evropska
konferenca za varnost in zanesljivost.
Slovenski znanstveniki in strokovnjaki,
ki v tujini uživajo velik ugled, so s
svojo profesionalnostjo evropske
kolege prepričali, da je organizacija
mednarodne konference pod vodstvom
generalnega predsednika izr. prof.
dr. Marka Čepina s Fakultete za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta
2017 prvič potekala v Sloveniji.
27. mednarodna konferenca (ESREL
2017, Grand Hotel Bernardin, 18.−22.
junij, 2017) je izjemno uspela (spletna
stran esrel2017.org). Udeležilo se je je
473 znanstvenikov in strokovnjakov iz
industrije iz 35 držav. Za konferenco
je bilo prijavljenih 645 povzetkov.
Programski odbor je sprejel 453
referatov, ki so objavljeni v knjigi z
naslovom Safety and Reliability –

Theory and Applications (urednika:
Marko Čepin, Radim Briš, založba Taylor
& Francis).
Odlična organizacija konference v letu
2017 je postala izhodišče za izbiro
novega predsednika združenja v letu
2018.
V času konference vsako leto poteka
skupščina, kjer se sprejemajo
najpomembnejše odločitve združenja.
Na vsaki dve leti je skupščina volilna,
kar pomeni, da se na njej izbere
novo vodstva združenja. Na letošnji
konferenci, ki je potekala od 17.
do 21. junija 2018 v Trondheimu
na Norveškem, je novi predsednik
Evropskega združenja za varnost in
zanesljivost postal Marko Čepin.
Čestitamo!
uredništvo glasila Jedrce
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RECIKLIRANJE ZMANJŠUJE
POVPRAŠEVAJE PO SUROVINAH

OSIROMAŠENI URAN JE EDEN
OD NAJGOSTEJŠIH SNOVI (19,1
g/cm3) IN SE ZATO UPORABLJA
ZA RAZLIČNE ŠČITE PRED
IONIZIRAJOČIMI SEVANJI (ŠE
POSEBEJ PROTI ŽARKOM GAMA).
JE OBLIKA URANA, KI NASTANE
KOT ODPADEK PRI IZDELAVI
JEDRSKEGA GORIVA IN VSEBUJE
MED 0,2 IN 0,3 % IZOTOPA U-235.

INDUSTRIJSKA RADIOGRAFIJA JE
ENA OD NEPORUŠNIH METOD ZA
ODKRIVANJE NAPAK V MATERIALIH
IN ZVARIH. VISOKO AKTIVNI VIR
JE TREBA POGOSTO MENJATI,
SAJ HITRO RAZPADE, MEDTEM
KO JE ZAŠČITNI VSEBNIK LAHKO
V UPORABI DALJ ČASA. PO
PRENEHANJU UPORABE IMETNIKI
VIRE SEVANJA OBIČAJNO VRAČAJO
DOBAVITELJEM V TUJINO, REDKEJE
SE ZGODI, DA JIH PREDAJO
DRUGEMU IMETNIKU DOVOLJENJA
ZA IZVAJANJE SEVALNE
DEJAVNOSTI. ČE NOBENA OD
TEH MOŽNOSTI NI NA VOLJO, JIH
ODDAJO V CENTRALNO SKLADIŠČE.

AKTUALNO
VSEBNIKE IZ
OSIROMAŠENEGA
URANA ODPELJALI
V RECIKLIRANJE NA
ČEŠKO
Evropska unija je v Politikah Evropske unije
− Okolje leta 2015 objavila, da sta poleg
onesnaževanja vod in zraka med resnejšimi
okoljskimi vprašanji nastajanje odpadkov
in izčrpavanje naravnih virov, ki sta v tesni
odvisnosti. Po podatkih Evropske komisije
se v gospodarstvu Evropske unije letno na
osebo uporabi 16 ton materiala, od tega
šest ton konča kot odpadek. Polovica teh
odpadkov konča na odlagališčih, vendar z
velikimi razlikami med posameznimi državami
članicami. V nekaterih državah članicah
odpadkov skorajda ne odlagajo, v drugih
odložijo skoraj vse. Ker se odpadkom ne
moremo izogniti, Evropska komisija spodbuja
njihovo vnovično uporabo, recikliranje in
predelavo. Količine odloženih odpadkov bi se
morale s tem občutno zmanjšati. Odlagali pa
naj bi še samo tiste vrste odpadkov, za katere z
vidika varstva okolja in zdravja ljudi ni mogoče
zagotoviti ustreznejšega ravnanja.
Slovenija je junija 2016 sprejela Program
ravnanja z odpadki in Program preprečevanja
odpadkov. Z njunim izvajanjem želi
slediti strateškim usmeritvam evropskih
politik, ki ob poudarjanju preprečevanja
nastajanja odpadkov dajejo prednost
pripravi odpadkov za vnovično uporabo
in njihovemu recikliranju pred energetsko
predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa
prednost pred njihovim odstranjevanjem,
če in kjer je to najboljša možnost z vidika
varstva okolja, ob upoštevanju tehnične
izvedljivosti in ekonomske smiselnosti. Tem
ciljem je Slovenija sledila tudi pri pripravi
Resolucije o nacionalnem programu ravnanja
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
gorivom za obdobje 2016–2025. Izvedba je
bila nadalje podprta tudi z nedavno sprejetim
Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). Ta je
izvajalcu obvezne državne gospodarske javne
službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki
omogočil, da lahko preda v ponovno uporabo
ali predelavo vir sevanja, ki je že skladiščen v
Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov.
Ob predaji novemu imetniku dovoljenja za
izvajanje sevalne dejavnosti pa se nadalje tak

vir sevanja ne obravnava več kot radioaktivni
odpadek. Pred sprejetjem omenjene resolucije
in zakona so imeli možnost oddaje virov
sevanja v ponovno uporabo ali vračilo
dobaviteljem le imetniki virov sevanja. Ko
pa so jih ti predali v Centralno skladišče
radioaktivnih odpadkov kot radioaktivne
odpadke, možnost ponovne uporabe ali
recikliranja formalno ni bila več možna.
Novi predpisi so tako ARAO − izvajalca
javne službe za ravnanje z radioaktivnimi
odpadki − stimulirali, da v svoj operativni
program ravnanja z radioaktivnimi odpadki
uvrsti tudi vnovično uporabo in recikliranje,
ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in
ekonomske smiselnosti. Tako je bila letos
septembra odpremljena prva pošiljka z viri
sevanja v recikliranje na Češko. Pošiljka je
vsebovala zaščitne vsebnike, izdelane iz
osiromašenega urana, ki so se uporabljali za
ščitenje, hranjenje in prevoz visoko aktivnih
virov sevanja v industrijski radiografiji.
Zaščitne vsebnike imetniki običajno oddajajo
v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov,
ko so odsluženi, stari, poškodovani ali jih ne
potrebujejo več. Te vsebnike je ARAO odpeljal
na Češko, kjer jih bodo uporabili kot surovino
za izdelavo ščitov za obsevalne naprave za
uporabo v medicini.
Novejše zaščitne vsebnike, ki so v dobrem
stanju in imajo še veljaven certifikat za prevoz,
bo ARAO nadalje skladiščil v Centralnem
skladišču radioaktivnih odpadkov in bodo
industriji, če bo zanimanje, na voljo za
morebitno vnovično uporabo.
Letos je bil opravljen tudi odvoz ionizacijskih
javljalnikov požara v recikliranje v Nemčijo.
Zavedamo se, da je virov sevanja oziroma
radioaktivnih odpadkov, ki jih sprejemamo v
Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov
in so primerni za recikliranje ali vnovično
uporabo, zelo malo. Prav tako ponudnikov, ki
sprejemajo vire sevanja v recikliranje, skorajda
ni in predaja virov sevanja v recikliranje ni
poceni. Pa vendarle, tudi če gre za majhen
prispevek h krožnemu gospodarstvu, kjer se
naravni viri upravljajo trajnostno, verjamemo,
da smo s tem korakom Sloveniji za nekaj sto
kilogramov zmanjšali količino radioaktivnih
odpadkov za odlaganje. Z oddajo uporabnih
virov sevanja iz Centralnega skladišča
radioaktivnih odpadkov v vnovično uporabo
pa bomo morda zmanjšali uvoz novih količin

AKTUALNO

Hierarhija ravnanja z odpadki
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Letos septembra je bila odpremljena prva pošiljka z viri sevanja v
recikliranje na Češko.

Pošiljka je vsebovala zaščitne vsebnike, izdelane iz osiromašenega urana, ki so se uporabljali za ščitenje, hranjenje in prevoz visoko
aktivnih virov sevanja v industrijski radiografiji.

UJP Praga, kamor so odpeljali vire sevanja, zgodovinsko temelji na dejavnostih nekdanjega Inštituta za jedrsko gorivo. Njihov
portfelj se je postopoma dopolnjeval z drugimi dejavnostmi. Med najpomembnejšimi so bogate in dolgoletne izkušnje na področju
predelave urana in drugih zaščitnih materialov, izdelave prevoznih in skladiščnih vsebnikov za vire ionizirajočega sevanja ter drugih
izdelkov in storitev.

radioaktivnih snovi v Slovenijo in domačim
organizacijam omogočili cenejši dostop do teh snovi
ali naprav.
Simona Sučić in Marko Kostanjevec, ARAO
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MEDNARODNI
MAGISTRSKI
ŠTUDIJSKI
PROGRAM JEDRSKE
TEHNIKE SARENA
SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
UNIVERZE V LJUBLJANI, IMT
ATLANTIQUE, UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID IN
LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY, KI GA FINANCIRA EU
V OKVIRU ERASMUS+

SARENA je kratko ime mednarodnega
magistrskega programa jedrske
tehnike: SAfe and REliable Nuclear
Applications, katerega del bo v
naslednjih letih potekal na Fakulteti
za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani v okviru aktivnosti Erasmus+:
Erasmus Mundus Joint Master Degrees.
Študijski program koordinira francoska
univerza IMT Atlantique, v programu
pa sodelujejo še španska Universidad
Politécnica de Madrid, finska
Lappeenranta University of Technology
in Univerza v Ljubljani.
V okviru magistrskega programa
SARENA bodo od leta 2019 štiri
generacije po 15 študentov študirale na
vsaj treh univerzah v povezavi. Študijski
program bo financirala EU v okviru
programa Erasmus+, pretežni del
financiranja pa predstavljajo študentske
štipendije.
Na Fakulteti za matematiko in
fiziko UL bodo potekala predavanja
tretjega semestra, ki jih bo kot del
rednega študija jedrske tehnike
organizirala Katedra za jedrsko tehniko.
Del študentov bo na Fakulteti za
matematiko in fiziko v sodelovanju z
Institutom "Jožef Stefan" tudi končal
študij in pripravo magistrskega dela.
prof. dr. Iztok Tiselj, predstojnik
Katedre za jedrsko tehniko,
Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani in Institut "Jožef
Stefan"

JEDRSKE NOVICE
SLOVENIJA USPEŠNO
PREDSTAVILA
IZPOLNJEVANJE
OBVEZNOSTI PO
KONVENCIJI O
RAVNANJU Z RAO
NA ŠESTI REDNI PREGLEDOVALNI
KONFERENCI PO SKUPNI KONVENCIJI O
RAVNANJU Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI
IN IZRABLJENIM JEDRSKIM GORIVOM,
KI JE POTEKALA OD 21. MAJA DO 1.
JUNIJA 2018 NA DUNAJU, JE SLOVENSKA
DELEGACIJA USPEŠNO PREDSTAVILA
STANJE NA TEM PODROČJU V NAŠI
DRŽAVI.

jedrskega goriva,
dolgoročno upravljanje odlagališča Boršt,
vključno z izdajo dovoljenja za zaprtje, in
doseči dogovor z Republiko Hrvaško o
razgradnji Nuklearne elektrarne Krško
in odlaganju radioaktivnih odpadkov ter
ravnanju z izrabljenim gorivom.
(objavljeno na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
novica/6030/ 29. 5. 2018)

OPOMIN SLOVENIJI O
PROGRAMU RAVNANJA
Z RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI IN ODGOVOR
VLADE RS NA OPOMIN
EVROPSKA KOMISIJA JE POSLALA
REPUBLIKI SLOVENIJI OPOMIN
GLEDE SPOŠTOVANJA DIREKTIVE
SVETA 2011/70/EURATOM, KI UREJA
RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI IN IZRABLJENIM JEDRSKIM
GORIVOM.

Že lani smo pogodbenicam poslali poročilo
o napredku v minulih treh letih. Z enourno
predstavitvijo se je okoli 40 predstavnikov
držav pogodbenic konvencije seznanilo s
celovitim sistemom ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, ki ga
imamo vzpostavljenega v Republiki Sloveniji.
V nadaljevanju so naši predstavniki odgovarjali Uvodoma je ugotovila, da so slovenski
na podrobna vprašanja drugih delegatov
organi vzpostavili nacionalni program,
pogodbenic.
ki načeloma dobro zajema dejavnosti
in objekte za ravnanje z izrabljenim
Pogodbenice so ugotovile, da ima Slovenija
gorivom in radioaktivnimi odpadki.
urejen sistem ravnanja z radioaktivnimi
Glede ravnanja z nizko in srednje
odpadki in izrabljenim gorivom. Prepoznale so kratkoživimi radioaktivnimi odpadki so
naslednje dobre dosežke (good performance) predodlagališča vzpostavljena, objekt za
od zadnjega pregledovalnega sestanka:
odlaganje blizu površja pa je v pripravi.
izveden prvi obdobni varnostni pregled za Za dolgoročno ravnanje z izrabljenim
Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki
v Brinju in izvedene izboljšave skladiščenja niso primerni za odlaganje blizu površja,
in varovanja,
so vzpostavljena skladišča, nacionalni
pregleden način nadzora nad izvajanjem
program pa določa časovne okvire za
nacionalnega programa ravnanja
skladišča izrabljenega goriva in razvoj
z radioaktivnimi odpadki (RAO) in
globokega geološkega odlagališča.
izrabljenim gorivom (IG), ki vključuje letno Opomnila pa je na naslednje
poročanje o napredku v letnem poročilu,
pomanjkljivosti slovenskega programa:
dostopnem javnosti in predloženem
Vzpostaviti bi bilo treba program
Državnemu zboru, in
raziskovalnih, razvojnih in
uvedba suhega skladiščenja izrabljenega
predstavitvenih dejavnosti, ki
goriva v Nuklearni elektrarni Krško že med
so potrebne za podporo izvedbe
njenim obratovanjem, ne pa šele po koncu
geološkega odlagališča, ali pa vsaj
njenega obratovanja, kot je bilo to prvotno
določiti časovni okvir za sprejetje
predvideno.
takega programa.
Slovenija naj v svojem programu
Pogodbenice so prepoznale tudi izzive za
vzpostavi ključne kazalnike uspešnosti
prihodnost, ki so:
izvajanja programa.
izdaja ustreznih dovoljenj, izgradnja in
Slovenija mora predložiti
obratovanje bodočega odlagališča nizko in
popolno oceno stroškov
srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri
nacionalnega programa, vključno
Krškem,
s stroški radioaktivnih odpadkov iz
izdaja ustreznih dovoljenj, izgradnja in
raziskovalnega reaktorja TRIGA.
obratovanje suhega skladišča izrabljenega

JEDRSKE NOVICE
(več na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
novica/6029/ 22. 5. 2018)
Na podlagi tega je Vlada RS sprejela odgovor,
v katerem je pojasnila, kako preverjamo
uspešnost izvajanja nacionalnega programa.
To poteka prek letnega poročila o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,
ki ga vlada predloži Državnemu zboru RS
vsako leto do konca julija za preteklo leto.
Takšen način preverjanja, prek kazalnikov
uspešnosti izvajanja nacionalnega programa,
so pogodbenice skupne konvenciji o ravnanju
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim
jedrskim gorivom na šesti redni pregledovalni
konferenci prepoznale kot dober dosežek
(good performance).
Glede programa razvoja in raziskav za podporo
implementiranja geološkega odlagališča je
Vlada RS pojasnila nacionalno politiko za
ravnanje z izrabljenim gorivom in visoko
radioaktivnimi odpadki, ki predvideva
tako imenovani dual track approach, kjer
je predviden nadaljnji razvoj lastnega
geološkega odlagališča za VRAO hkrati z
aktivnim sodelovanjem in aktivnostmi za
mednarodno uporabo objektov za ravnanje z
izrabljenim gorivom, vključno z odlagališči.
Če se pokaže potreba po programu razvoja
in raziskav geološkega odlagališča, se
bo podrobni program razvoja in raziskav
geološkega odlagališča pripravil in izvajal že
znotraj veljavnosti ReNPRRO16-25 in vključil v
novo revizijo nacionalnega programa. Revizija
nacionalnega programa bo narejena do konca
leta 2022, to je tri leta prej, kot je bilo prvotno
predvideno. Pri tem se bodo upoštevali tudi
izsledki misije ARTEMIS, ki jo je Republika
Slovenija povabila za leto 2021.
V novi reviziji nacionalnega programa bo RS
tudi podrobno predstavila revidirane podatke
o vseh stroških nacionalnega programa za
vse dejavnosti ravnanja z radioaktivnimi
odpadki in izrabljenim gorivom, od nastanka
do odlaganja na osnovi programov razgradnje
za vse objekte (Nuklearna elektrarna
Krško, Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II in
Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov
v Brinju) in investicijskega programa za
odlagališče, ki morajo biti posodobljeni.
(objavljeno na http://www.mop.gov.si/si/
medijsko_sredisce/novica/8378/ 13. 7. 2018)

VLADA JE SPREJELA
POROČILO O VARSTVU
PRED IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN JEDRSKI
VARNOSTI V REPUBLIKI
SLOVENIJI LETA
2017, DRŽAVNI ZBOR
RS PA JE SPREJEL
PRENOVLJENI ZAKON
O VARSTVU PRED
IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN JEDRSKI
VARNOSTI
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE 27.
JUNIJA 2018 NA 252. DOPISNI SEJI
OBRAVNAVALA POROČILO O VARSTVU
PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN
JEDRSKI VARNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
LETA 2017, GA SPREJELA IN POSLALA
V OBRAVNAVO DRŽAVNEMU ZBORU
REPUBLIKE SLOVENIJE. POROČILO, KI
GA ŽE VEČ KOT 30 LET PRIPRAVLJA
URSJV, POVZEMA VSE AKTIVNOSTI IN
DOGAJANJA, POVEZANA Z VARSTVOM
PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN
JEDRSKO VARNOSTJO V LETU 2017.

V poročanem letu je bil temeljni cilj jedrske in
sevalne varnosti tako kot že vrsto let »varstvo
ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi
učinki ionizirajočih sevanj« dosežen. Leto
2017 je na področju jedrske varnosti in
varstva pred ionizirajočim sevanjem minilo
brez pomembnejših odstopanj. Nuklearna
elektrarna Krško je obratovala varno brez
večjih težav, čeprav so jo morali dvakrat za
kratek čas ustaviti zaradi tehničnih okvar. Ker
med letom ni bilo rednega remonta, je bila
letna proizvodnja električne energije zelo
velika. Poleg tega so v Nuklearni elektrarni
Krško podpisali pogodbe o gradnji suhega
skladišča izrabljenega jedrskega goriva in za
izvedbo zaključnih faz večletnega projekta
nadgradnje varnosti.
Nuklearna elektrarna Krško je po desetih letih
že četrtič gostila mednarodno pregledovalno
misijo OSART. Skupina tujih strokovnjakov
je kritično pregledala vse vidike njenega
obratovanja in pripravila poročilo s priporočili,
kako stvari še izboljšati. Podobna misija
(EPREV) je obiskala vse slovenske institucije,
ki so vpletene v ukrepanje med morebitno
jedrsko ali radiološko nesrečo. Tudi njihova
priporočila so koristne usmeritve za izboljšave
na tem področju.
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Meddržavna komisija za spremljanje
uresničevanja meddržavne pogodbe o
solastništvu Nuklearne elektrarne Krško se
je sestala novembra 2017. Na seji so hrvaški
predstavniki zavrnili sodelovanje pri projektu
odlagališča v Vrbini, kot jim je bilo ponujeno
na prejšnji seji leta 2015, in so ustanovili
posebno skupino, ki se pogaja o možnostih
skupnega odlaganja. Meddržavna komisija je
tudi sprožila ponovno pripravo prenovljenega
programa odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz NEK in programa njene razgradnje. Agencija
za radioaktivne odpadke je nadaljevala
dejavnosti za izgradnjo odlagališča nizko- in
srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri
Krškem. Začeli so postopek presoje vplivov na
okolje bodočega odlagališča. Na žalost se vsi
s tem povezani postopki in ravnanja vpletenih
organov niso pospešili in ostaja izziv, kako bo
NEK obratovala po letu 2021, ko se pričakuje,
da bodo zapolnjene skladiščne kapacitete za
tovrstne odpadke v elektrarni, odlagališča pa
še ne bo. Ob elektrarni je nastalo jezero nove
hidroelektrarne Brežice, zaradi katerega so
prilagodili sisteme za zajem in izpuste savske
vode.
Na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt
nekdanjega rudnika urana v Žirovskem vrhu
težave s plazenjem hribine niso bile rešene,
zato se iskanje rešitev nadaljuje.
Leta 2017 ni bilo večjih težav pri izvajalcih
sevalnih dejavnosti, prav tako pa je bilo malo
intervencij zaradi najdb virov ionizirajočega
sevanja na terenu.
Državni zbor je konec leta sprejel prenovljeni
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1). S tem je bil
opravljen temeljni korak obsežne spremembe
zakonodaje na področju varstva pred
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti
predvsem zaradi novih evropskih direktiv.
(objavljeno na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
novica/6032/ 4. 7. 2018)
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DRUGO SLOVENSKO
POROČILO O
IZVAJANJU DIREKTIVE
O RAVNANJU Z
IZRABLJENIM
GORIVOM IN
RADIOAKTIVNIMI
ODPADKI
POSREDOVANO
EVROPSKI KOMISIJI
UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST
(URSJV) JE V SODELOVANJU Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI PRIPRAVILA DRUGO
NACIONALNO POROČILO, KAKRŠNEGA
ZAHTEVA EVROPSKA DIREKTIVA O
RAVNANJU Z IZRABLJENIM GORIVOM IN
RADIOAKTIVNIMI ODPADKI (DIREKTIVA
SVETA 2011/70/EURATOM), S KATERIM
SE JE VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
SEZNANILA 26. JULIJA 2018 IN S TEM
DALA ZELENO LUČ ZA NJEGOVO
POŠILJANJE V BRUSELJ. PRI PRIPRAVI
POROČILA SO SODELOVALI ŠE: UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
PRED SEVANJI, MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, ARAO – AGENCIJA ZA
RADIOAKTIVNE ODPADKE, NUKLEARNA
ELEKTRARNA KRŠKO, D. O. O., INSTITUT
"JOŽEF STEFAN" IN RUDNIK ŽIROVSKI
VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE
RUDNIKA URANA, D. O. O. POROČILO JE
DOSTOPNO NA SPLETNI STRANI URSJV.

Direktiva od držav članic zahteva, da
poročajo Evropski komisiji o izvajanju določb
direktive na vsaka tri leta. Za obdobje
2014–2017 je treba poročilo oddati
najpozneje do 23. avgusta 2018. Poročilo
za vsak vsebinski člen direktive opisuje,
kako se v Sloveniji izpolnjujejo zaveze, ki se
nanašajo na nacionalni zakonodajni, upravni
in organizacijski okvir za varno ravnanje z
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki
ter na druge zaveze, izhajajoče iz direktive.
Podana je ocena, da Slovenija v celoti
izpolnjuje vse zahteve iz direktive.
Kratek povzetek dosežkov od prve izdaje
poročila.
Cilji, ki so bili doseženi od prve izdaje poročila
o izvajanju Direktive Sveta 2011/70/Euratom,
ter izzivi, s katerimi se Slovenija spoprijema
oziroma se bo morala spoprijeti.
Sprejeta je bila revizija nacionalnega
programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim gorivom ReNPRRO16–25.

JEDRSKE NOVICE
Leta 2017 se je začel postopek pridobivanja
dovoljenj za gradnjo suhega skladišča v NEK,
s čimer se bodo povečale njena obratovalna
varnost in skladiščne zmogljivosti izrabljenega
goriva. V istem letu je bila končana gradnja
novega objekta za manipulacijo z opremo
in pošiljkami radioaktivnih tovorov v NEK. Z
novo zgradbo se bo povečal manipulativni
prostor skladišča, pridobljen bo prostor za
primer izrednih dogodkov in povečale se
bodo skladiščne zmogljivosti za radioaktivne
odpadke.
Za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov
je bil uspešno opravljen prvi občasni varnostni
pregled, ki je bil podlaga za podaljšanje
obratovanja objekta v letu 2018. Obratovalno
dovoljenje je bilo leta 2018 podaljšano za
10 let. V okviru projekta odlagališča NSRAO
(nizko in srednje radioaktivnih odpadkov)
je potekalo delo na aktivnostih, povezanih s
pripravo dokumentov za pridobitev soglasij in
dovoljenj za odlagališče NSRAO, ter delo na
projektni dokumentaciji. Izvedena so bila tudi
pripravljalna dela za izgradnjo odlagališča.

V LESNIH PELETIH
ZA KURJAVO
NI PREVISOKIH
KONCENTRACIJ
RADIOAKTIVNEGA
IZOTOPA CEZIJA
ZARADI VEČKRATNIH SEZONSKIH NIHANJ
RADIOAKTIVNEGA IZOTOPA CEZIJA
V ZRAKU JE UPRAVA RS ZA JEDRSKO
VARNOST V ZAČETKU LETOŠNJEGA
LETA NAROČILA IZDELAVO ŠTUDIJE,
KATERE CILJ JE BIL RAZISKATI STOPNJO
RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE
LESNIH PELET NA SLOVENSKEM TRGU
IN POSLEDIČNO UGOTOVITI VZROK TEH
NIHANJ.

V sklopu študije je bila izvedena primerjava
med analiziranimi vzorci uvoženih pelet
iz držav, ki so bile najbolj prizadete zaradi
černobilske nesreče, in sicer iz Ukrajine in
Belorusije, in analiziranimi vzorci iz Slovenije.
Študijo je opravil Institut "Jožef Stefan",
rezultati pa kažejo, da so povprečne specifične
radioaktivnosti cezija v slovenskih peletih
nekoliko nižje od uvoženih. Ta rezultat je
Leta 2017 je meddržavna komisija sprožila
pričakovan, saj so uvoženi peleti iz Ukrajine
revizijo programa razgradnje in programa
in Belorusije prav z območij, ki so najbolj
odlaganja radioaktivnih odpadkov in
onesnažena z radionuklidi zaradi posledic
izrabljenega goriva iz NEK.
jedrske nesreče v Černobilu, predvsem z
radioaktivnim izotopom cezija Cs-137.
Institut "Jožef Stefan" je sprejel dolgoročno
Izmerjene vrednosti cezija pa niso presegale
strategijo obratovanja raziskovalnega
meje specifične radioaktivnosti, nad katero
reaktorja, ki predvideva podaljšanje
obratovanja vsaj do konca leta 2026. Tako je bil bi bilo treba uvesti kakršnekoli zaščitne
ukrepe. Skladiščenje in kurjenje pelet (torej
leta 2014 izveden občasni varnostni pregled
tudi uvoženih iz Ukrajine in Belorusije) v
jedrskega objekta, ki obsega raziskovalni
gospodinjstvu tako ne pomeni potencialne
reaktor TRIGA in objekt vroče celice.
nevarnosti zaradi izpostavitve ionizirajočemu
sevanju.
Rudnik urana Žirovski vrh je še vedno v
zapiranju. Rudarska jalovina je odložena na
Na podlagi rezultatov študije Uprava RS za
odlagališče Jazbec, hidrometalurška jalovina
jedrsko varnost nima razlogov za uvedbo
pa na odlagališče Boršt. Odlagališče Jazbec
je zaprto, dolgoročni nadzor in upravljanje pa dodatnega nadzora nad uvozom in prodajo
pelet specifičnega porekla. Tudi v prihodnje
je konec leta 2015 prevzela ARAO. Okoljska
sanacija odlagališča hidrometalurške jalovine pa bo uprava naročala podobne študije za
Boršt je bila izvedena v celoti, vendar se zaradi preverjanje rabe predmetov in blaga splošne
ponovne aktivacije fosilnega plazu odlagališče rabe s stališča radioaktivne kontaminacije.
še ni zaprlo in predalo v dolgoročni nadzor
(objavljeno na: http://www.ursjv.gov.si/si/
info/novica/article/12088/5963/, 21. 4. 2017)
in vzdrževanje tako kot odlagališče Jazbec.
Predvideva se, da bo odlagališče zaprto v
naslednjem letu in predano v dolgoročni
Novice Uprave RS za jedrsko varnost je
zbral in uredil mag. Venceslav Kostadinov.
nadzor in vzdrževanje.
(objavljeno na http://www.ursjv.gov.si/si/info/
novica/6035/ 25. 7. 2018)

JEDRSKE NOVICE
POLETNA DELAVNICA
SEKCIJE JSP
ZDRUŽENJA ETSON
V OKVIRU ZDRUŽENJA POOBLAŠČENIH
IZVEDENCEV ZA JEDRSKO VARNOST
(ETSON) DELUJE TUDI SEKCIJA, KI JE
NAMENJENA MLAJŠIM SODELAVCEM
ČLANIC ZDRUŽENJA ETSON (JSP). SEKCIJA
JSP REDNO ORGANIZIRA POLETNE
DELAVNICE Z NAMENOM IZMENJAVE
IZKUŠENJ, PREPOZNAVANJA DOBRE
PRAKSE IN MREŽENJA.

Letošnjo poletno delavnico je organiziral
romunski RATEN ICN. Naslov delavnice
je bil Radioactive waste management,
environmental protection and
decommissioning. Poletna delavnica je
bila sestavljena iz treh delov. V prvem delu
so se predstavile članice združenja ETSON.
Predstavitev IJS s poudarkom na vlogi IJS
kot pooblaščenca, raziskavah s področja
jedrske tehnike in vpetosti v mednarodni
prostor je pripravil dr. Mitja Uršič. Drugi del
je bil namenjen predstavitvam, diskusijam in
delavnicam glede upravljanja z radioaktivnimi
odpadki, skladiščenja in odlaganja
radioaktivnih odpadkov, praksi pri razgradnji
objektov in transportu radioaktivnih snovi.
Tretji del je bil namenjen tehničnim ogledom
dvojnega reaktorja TRIGA, vročih celic in obrata
za predelavo radioaktivnih odpadkov.
V sklopu delavnice je potekal tudi sestanek
delegatov in predstavnikov združenja JSP. Na
sestanku je sodeloval dr. Mitja Uršič, delegat
JSP za IJS.
Delavnice, ki je potekala od 3. do 7. septembra
2018 v RATEN ICN, Mioveni, Romunija, se je z
Odseka za reaktorsko tehniko udeležil dr. Mitja
Uršič. Na srečanju so bili tudi predstavniki in
delegati JSP iz naslednjih članic združenja
ETSON: romunski RATEN ICN, francoski IRSN,
belgijski BelV, ruski SEC NRS, italijanski ENEA,
litvanski LEI, nemški GRS, britanski Wood
RSD, češki CV Rez in finski VTT. Na delavnici
so sodelovali tudi predstavniki romunskega
upravnega organa.
(objavljeno na: http://r4.ijs.si/novice#elf_l1_
Lw)

UDELEŽBA NA TEČAJU
PROJEKTA SOTERIA
PUV – POLITEHNIŠKA UNIVERZA
VALENCIA, ŠPANIJA, 3.–7. 9. 2018
PROJEKT SOTERIA (SAFE LONG TERM
OPERATION OF LIGHT WATER REACTORS
BASED ON IMPROVED UNDERSTANDING
OF RADIATION EFFECTS IN NUCLEAR
STRUCTURAL MATERIALS) JE ŠTIRILETNI
EVROPSKI PROJEKT, KI SE JE ZAČEL
1. SEPTEMBRA 2015 POD OKRILJEM
PROGRAMA EURATOM V OBZORJU 2020.

Glavni cilj projekta je izboljšati razumevanje
pojavov staranja jekel, ki se uporabljajo
za izdelavo reaktorskih tlačnih posod in
njenih notranjih komponent. Z raziskavami
na področju staranja jekel bodo s tem
regulatorjem in operaterjem posredovane
ključne informacije, ki so potrebne za varno in
dolgoročno obratovanje obstoječih evropskih
jedrskih elektrarn. V projektu sodelujejo
številni evropski raziskovalni centri (med njimi
tudi IJS) in industrijski partnerji. Koordinator
projekta je CEA, Francija.
Ker se projekt bliža zadnjemu letu delovanja,
je bil v okviru delovnega sklopa WP6
Dissemination, exploitation, training and
end-user assessment organiziran tečaj z
namenom seznaniti javnost, predvsem
študente in strokovnjake na začetku karierne
poti, o najpomembnejših rezultatih projekta.
Hkrati je bil namen tečaja povezati skupini
eksperimentalcev in teoretikov, ki se ukvarjajo
z modeliranjem. Tečaj je imel tri sekcije, ki so
sledile strukturi projekta: reaktorske tlačne
posode (RPV), notranje strukture reaktorja
(internals) in večnivojsko modeliranje. Poleg
predavanj je tečaj ponudil tudi interaktivne
sekcije, kjer smo preizkusili delovanje
računalniške platforme, v kateri so integrirana
različna orodja, (poenostavljeni) modeli in
baze podatkov, s katerimi uporabnik spoznava
osnovne mehanizme in vplive različnih
parametrov na staranje jekel.
Tečaja, ki ga je v Valencii organiziral
TECNATOM, S. A., se je udeležil dr. Samir
El Shawish z Odseka za reaktorsko tehniko
Instituta "Jožef Stefan".
(objavljeno na: http://r4.ijs.si/novice#elf_l1_
Lw)
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DELAVNICA V
OKVIRU PROJEKTA
ANALYSIS TO SUPPORT
IMPLEMENTATION IN
PRACTICE OF ARTICLES
8A-8C OF DIRECTIVE
2014/87/EURATOM
DIREKTORAT ZA ENERGIJO PRI
EVROPSKI KOMISIJI JE PRI ZDRUŽENJU
POOBLAŠČENIH IZVEDENCEV ZA
JEDRSKO VARNOST ETSON NAROČIL
ŠTUDIJO O IMPLEMENTACIJI EVROPSKE
DIREKTIVE O JEDRSKI VARNOSTI IZ LETA
2014 V NACIONALNE ZAKONODAJE.
POUDAREK PROJEKTA JE NA
IMPLEMENTACIJI POFUKUŠIMSKIH
VARNOSTNIH ZAHTEV IN UKREPOV.
PROJEKT KOORDINIRA NEMŠKI GRS, V
NJEM PA POLEG DRUGIH ČLANOV ETSON
SODELUJE TUDI IJS.

Namen prve delavnice je bil pregled do zdaj
opravljenega dela za naslednje delovne
sklope: (1) Review and assessment of
international and European guidance
documents, ki ga vodi nemški GRS, (2)
Assessment of approaches and methodologies
set in place at national levels for the
implementation of the EU safety directive,
ki ga vodi francoski IRSN, in (3) Performing
a detailed study on the safety upgrades
in existing reactors performed in selected
Member States, ki ga vodi Odsek za reaktorsko
tehniko. V okviru tretjega delovnega sklopa
je prof. dr. Cizelj predstavil osnutek poročila:
L. Cizelj, A. Prošek, A. Volkanovski, M. Uršič:
Implementation in Practice of Articles 8a-8c of
Directive 2014/87/EURATOM – Reactor Safety
Upgrades in Slovenia.
Delavnice, ki je potekala od 4. do 5. julija
2018 v Luksemburgu, sta se z Odseka za
reaktorsko tehniko udeležila prof. dr. Leon
Cizelj, vodja odseka, in dr. Mitja Uršič. Srečanja
so se udeležili tudi predstavniki Direktorata
za energijo pri Evropski komisiji, predstavniki
združenja ETSON (IJS, nemški GRS, francoski
IRSN, belgijski Bel V, litvanski LEI, slovaški
VUJE, češki CV Rez, madžarski MTA-EK,
romunski RATEN ICE in finski VTT), predstavnik
OECD/NEA, predstavniki upravnih organov
(Nizozemska, Nemčija, Belgija, Švedska,
Slovaška, Romunija), predstavniki EC JRC in
predstavnik industrije (ENISS).
(objavljeno na: http://r4.ijs.si/novice#elf_l1_
Lw)
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SREČANJE CSARP/
MCAP IN DELAVNICA
ZA UPORABNIKE
PROGRAMA MELCOR
ROCKVILLE, MARYLAND, ZDA, 4.–15. 6.
2018
PO TEŽKI NESREČI V JEDRSKI ELEKTRARNI
V FUKUŠIMI SO SE ZAOSTRILI STANDARDI
JEDRSKE VARNOSTI. TAKO TUDI ANALIZE
TEŽKIH NESREČ POSTAJAJO SESTAVNI DEL
VARNOSTNIH POROČIL. ZA NEODVISNO
PREVERJANJE ANALIZ TEŽKIH NESREČ
SE V SVETU UPORABLJA PREDVSEM
RAČUNALNIŠKI PROGRAM MELCOR, KI GA
JE MOGOČE PRIDOBITI S SODELOVANJEM
V U.S. NRC MEDNARODNEM
RAZISKOVALNEM PROGRAMU CSARP

JEDRSKE NOVICE
(COOPERATIVE SEVERE ACCIDENT
RESEARCH PROGRAM).

Slovenija je članica programa CSARP od konca
leta 2015, v njem pa je sodelovala tudi od leta
1998 do leta 2005. V okviru raziskovalnega
programa CSARP poteka v
ZDA vsako leto srečanje CSARP/MCAP
(MELCOR Code Assessment Program), zaradi
razširjenosti programa pa poleg tega že nekaj
let potekajo tudi regionalna letna srečanja
za evropske (EMUG – European MELCOR User
Group) in azijske (AMUG – Asian MELCOR
User Group) uporabnike programa
MELCOR.
Letošnje srečanje CSARP/MCAP je potekalo
v Rockvillu, Maryland, ZDA od 5. do 8. junija
2018. Na srečanju, na katerem so sodelovali

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Institut “Jožef Stefan” in Reaktorski
infrastrukturni center (RIC) vas vabimo na tradicionalno 28. mednarodno
konferenco Nuclear Energy for New Europe – NENE 2019, ki bo od 9. do 12.
septembra 2019 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
Konferenco bomo prvič organizirali sodelavci RIC, programskemu odboru
konference NENE2019 pa bo predsedoval prof. dr. Borut Smodiš, vodja RIC.
Aktualne informacije o konferenci so na voljo na spletni strani konference:
www.nss.si/nene2019/.

udeleženci iz 21 držav, so U.S. NRC, ki vodi
program CSARP, razvijalci programa MELCOR
iz Sandia National Laboratories, Albuquerque,
New Mexico, ZDA in partnerji CSARP
predstavili svoje aktivnosti. Srečanje je
bilo razdeljeno na naslednje sekcije:
Raziskave težkih nesreč − aktivnosti,
računalniški programi in eksperimenti,
Reaktorske analize in analize bazena za
izrabljeno gorivo,
Hlajenje razbitkov sredice,
Posebne teme na področju težkih nesreč,
Uporaba in vrednotenje programa MELCOR.
Po srečanju je bila od 11. do 15. junija
delavnica za uporabnike programa
MELCOR. Delavnica je potekala v obliki
predavanj razvijalcev programa MELCOR in
vaj udeležencev na svojih računalnikih.
Srečanja in delavnice se je udeležil dr.
Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko
tehniko Instituta "Jožef Stefan", ki je
slovenski koordinator za sodelovanje v okviru
raziskovalnega programa CSARP. Na
srečanju CSARP je predsedoval sekciji
Raziskave težkih nesreč: računalniški
programi in eksperimenti, na srečanju
MCAP pa je imel predstavitev z naslovom
Overview of MELCOR Activities in
Slovenia.
(objavljeno na: http://r4.ijs.si/novice#elf_l1_
Lw)
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