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UVODNIK
Poletje je glede društvenih aktivnosti
minilo predvsem v pripravah na
konferenco NENE, ki je bila po trditvah
udeležencev in organizatorjev uspešno
izvedena v sredini meseca septembra.
Medtem ko so se nekateri potili z
organiziranjem konference, pripravljali
prispevke ter predstavitve za konferenco,
sem urednica Jedrca živela povsem
drugačno pravljico - prečudovito a
naporno obdobje s komaj rojenim bitjem.
Kljub vsemu je obsežnejša jesenka
številka sedaj pred vami in čeprav je na
začetku kazalo, da si nimamo kaj dosti
povedati sem bila ob koncu septembra
zasuta s prispevki. Zelo sem se razveselila
prispevka mladih strokovnjakov iz
Agencije za radioaktivne odpadke, ki se
ukvarjata z bodočim odlagališčem nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov in sta za
Jedrce pripravila prispevek o umeščanju
odlagališča z vidika karakterizacije lokacije.
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Junijski izredni dogodek v nuklearni
elektrarni Krško in vse pripetije, ki so
se zgodile v povezavi s tem dogodkom
nam še vedno odmevajo v glavah. V
očeh javnosti in medijev nezanemarljiv
dogodek, odmeven, prenapihnjen,...
vsekakor neugoden za vpletene in za vso
jedrsko stroko. Za pojasnitev sosledja
dogodkov in vzrokov za nastanek tako
imenovanega »medijskega buma« nam je
Uprava za jedrsko varnost pripravila kratek
prispevek. Na »srečo« so se junija do danes
zvrstili še številni markantni dogodki
kot so na primer volitve, afere šentviški
predor in onkološki inštitut, finančna kriza,
resničnostni šovi, nova TV-nadaljevanka
Svingerji, itd., ter zasenčili naš dogodek.
Tako se verjetno danes javnost skorajda ne
spominja več, kaj se je tistega junijskega
dne dogajalo v primarnem krogu NEK-a in
nerodnosti glede poročanja.
Simona Sučić, urednica
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Uspešno
zaključena
največja
mednarodna
konferenca
jedrskih
strokovnjakov v
sloveniji
Jedrski strokovnjaki
poudarjajo prednosti
jedrske energije zaradi
njene konkurenčne in
dolgoročno predvidljive
ekonomije ter prednosti pri
ohranjanju okolja

naše dejavnosti
Na konferenci so strokovnjaki s področja
jedrskih raziskav, izobraževalnih ustanov,
jedrskih objektov in upravnih organov
razpravljali o trenutnem in prihodnjem
razvoju na področju obratovanja,
vzdrževanja, ekonomije, izobraževanja in
raziskav, povezanih z jedrsko industrijo.
V okviru srečanja in okrogle mize, na
kateri so sodelovali: prof. Michel Giot,
Martin Novšak, prof. Lučka Kajfež Bogataj,
prof. Bernard Boullis in dr. Zoran Stošić, so
strokovnjaki ugotovili, da uporaba jedrske
energije za proizvodnjo električne energije
pozitivno vpliva na trajnostni razvoj sveta,
saj kot zelo realen in preverjen način
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
prispeva k ohranjanju okolja. Zanesljivo
obratovanje jedrskih elektrarn in
konkurenčna cena proizvedene električne

Foto: Bojan Žefran

V četrtek, 11. septembra se je v Portorožu
končala 18. redna letna mednarodna
konferenca »Nuclear Energy for
New Europe 2008«. Srečanja se je
udeležilo 224 tujih in domačih jedrskih
strokovnjakov iz 25 držav Evrope in drugih
regij sveta od Japonske do ZDA.

energije stabilizacijsko vpliva na cene
energentov ter ohranja standard življenja.
Ta potencial se po mnenju strokovnjakov
v prihodnjih 30 do 50 letih lahko še vidno
poveča in tako pripomore k zmanjšanju
skupnih emisij CO2 v atmosfero.
Organizacijski odbor konference
Nuclear Energy for New Europe 2008

Sestanek
upravnega
odbora in
skupščina ENS
Sestanka upravnega odbora ENS
in Generalne skupščine ENS, ki je
najvišji organ ENS, sem se udeležila
kot predstavnica Društva jedrskih
strokovnjakov Slovenije in kot članica
upravnega odbora ENS. Kot zakladnik ENS
sem podala tudi poročilo o uspešnosti
poslovanja ENS v letih od 2003 do 2006 in
za leto 2007.
Sestanek upravnega odbora in generalno
skupščino je organiziral ENS. Sestanka
upravnega odbora so se udeležili njegovi
člani, generalne skupščine pa poleg
njih še predsedniki nacionalnih društev
jedrskih strokovnjakov oziroma zastopniki,
predstavniki »corporate members«,
gospod Santiago San Antonio (Generalni
sekretar ENS) in predstavniki sekretariata,
ki so zadolženi za urejanje spletnih strani,
za organizacijo konferenc in za urejanje
publikacije ENSNews, in predstavnik
ViasDFK (organizacija, ki za ENS izvaja
revizijo poslovanja) .
Sestanek upravnega odbora je bil
namenjen predvsem pripravi na generalno
skupščino. Člani vodstva in predsednik
ENS, g. David Bonser, so pregledali
delovanje ENS od leta 2003 do 2006
in v letu 2007 in ugotovili, da je bilo
delovanje ENS v letih od 2003 do 2006
zelo uspešno. V teh letih je ENS organiziral
večje število dogodkov, nadgradil spletne
strani, ki so vedno bolj obiskane in nudijo
veliko koristnih povezav, vedno boljša
je tudi publikacija, ki izhaja četrtletno v
elektronski obliki, ENSNews.
Predsednik ENS je na sestankih predstavil
sodelovanje ENS z drugimi organizacijami:

Foto: Bojan Žefran

European Nuclear Education
Network (ENEN): ENS želi postati
član ENEN, saj je naloga združenja ENS
tudi spodbujanje raziskav, razvoja in
izobraževanja na področju miroljubne
uporabe jedrske tehnologije, zato je
ENS zaprosil za članstvo v ENEN. ENS
se zaradi visoke članarine zaenkrat za
članstvo v ENEN ni odločil.

naše dejavnosti
Forum jedrske energije: Na pobudo
Evropske komisije so v Bratislavi 26.
novembra ustanovili Forum jedrske
energije. Drugo srečanje foruma je bilo
od 22.5. do 23.5.2008. Udeležili so se
ga Jose Manuel Baroso, predsednik
Evropske komisije, predsedniki vlad
Češke in Slovaške (državi gostiteljici)
ter Litve, komisar Evropske komisije za
energijo Andris Piebalgs, več poslancev
Evropskega parlamenta, številni ministri
Češke, Slovaške in drugih držav, ter
okoli 200 visokih predstavnikov iz
večine držav EU kot tudi predstavniki
nevladnih organizacij in dr. Andrej
Stritar kot predsednik Visoke skupine za
jedrsko varnost EU (High Level Group
on Nuclear Safety and Radioactive
Waste Management). Velika večina
govornikov od predsednika Barosa
naprej je ugotavljala, da je jedrska
energija del energetskega portfelja
Evrope in da bo to vsekakor tudi ostala.
Razlogi za njeno nadaljnjo uporabo so
njena ekonomičnost, majhen vpliv na
okolje in majhna odvisnost od zunanjih
vplivov kot so razmere na trgu surovin.
Večina se je strinjala, da je o tej energiji
treba javno razpravljati in se zato delo
ENEFa mora nadaljevati. Združenje ENS
tudi na drugo ENEF srečanje ni bilo
povabljeno, zato si bo vodstvo ENS v
prihodnje prizadevalo, da bo na srečanje
vabljen tudi predsednik ENS.
Na skupščini so o svojem delu poročali
predstavniki raznih odborov ENS:
High Scientific Committee (HSC):
HSC je skupina štirinajstih uglednih
evropskih znanstvenikov, katerih naloga
je prispevati k dvigu znanstvenega
in strokovnega nivoja konferenc, ki
jih organizira ENS. Tako so že izdelali
strokovna mnenja, ki so objavljena na
spletnih straneh ENS: High Scientific
Council position paper on Research
Reactors, HSC-Statement on Climate
change & Nuclear Power, HSC Statement
- ENS supports European site for ITER.
Programski odbor: Do konca tega
leta ga vodi še Gaston Meskens. V letu
2007 so bile organizirane tri konference
ENS: PIME, RRFM in največji dogodek,
ki ga organizira ENS, European Nuclear
Conference ENC 2007, katere se je
udeležilo več kot 500 udeležencev.
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Časovni in vsebinski koledar načrtovanih
konferenc je za naslednji dve leti že
izdelan in si ga je mogoče ogledati na
spletni strani ENS.

WIN France in ob znatni podpori AREVE in
drugih sponzorjev. Konference se je udeležilo
približno 300 udeleženk in udeležencev iz
približno 35 držav, največ iz Francije.

ENS YGN: pohvaliti je treba delo mladih,
ki jih vodi predstavnik iz Hrvaške, Igor
Vuković. Mladi so aktivni v vedno
več dejavnostih, po novem pa so
dodatno motivirani tudi tako, da se kot
poročevalci udeležujejo konferenc ENS.
Več o njihovem delu, kot tudi o delu
ostalih odborov, si lahko ogledate na
spletnih straneh ENS.

Uvodno predavanje je imel direktor Nuclear
Energy Devision CEA, P. Pradel, ki je predstavil
predvidene svetovne razmere pri uporabi
reaktorjev tretje in četrte generacije, Global
Nuclear Partnership (GNEP), novo ustanovljeni
France Nuclear International Agency,
gradnjo novega reaktorja »Jules Horowitz« v
Cadarache ter gradnjo ITER. Sledile so številne
predstavitve akcijskih načrtov mednarodnih
organizacij, podjetij in nacionalnih inštitucij,
s katerimi se zagotavlja ohranjanje znanj
v nuklearni stroki. Celoten program ter
predstavitve so dosegljive na spletnem
naslovu: http://www.wincanada.org/event/
winglobal-2008-conference-marseilles-france

Na skupščini smo obravnavali poslovanje
ENS v letu 2007 in proračun za leto
2008. V letih od 2003 do 2006 je bilo
delovanje združenja zelo uspešno in je
zato v letu 2007 več pozornosti namenilo
svojim ciljem – raziskavam, razvoju in
izobraževanju na področju miroljubne
uporabe jedrske energije. Izkazalo pa se je,
da ustanovitev hčerinske družbe Nuclear
Service Brussels (NSB), ki ureja prej
profitni del poslovanja ENS, ni prinesla
načrtovanih rezultatov in bolj ugodnega
poslovanja za ENS, zato je poslovni izid
poslovanja ENS za leto 2007 glede na
prejšnja leta manj ugoden.
Predsednik ENS je prisotne povabil
k sodelovanju in tudi na ta način k
spremljanju dejavnosti ENS. Podana
je bila pobuda, da bi bile na spletnih
straneh ENS podane povezave do spletnih
strani nacionalnih društev in organizaciji
njihovih konferenc.

Predavanja so se končala s predstavitvijo
predstavnika AREVE, P. Viviena, s pomenljivim
naslovom »Developing talent at AREVA:
Investing in people and building our future«.
V okviru konference je potekala tudi skupščina
WIN Global, na kateri so bile predstavljene
dejavnosti posameznih nacionalnih združenj
med njimi tudi Alfe sekcije DJS. Na skupščini
je bila izvoljena nova predsednica WIN
Global. V obdobju 2008-2012 bo WIN Global
predsedovala Cheryl Boggess – Stull iz
Westinghouse, ZDA.

ENS od meseca marca 2008 posluje v
novih prostorih na naslovu RUE B΄lliard
65, Bruselj.
Mag. Milena Černilogar Radež, sekretarka DJS

WIN Global 2008 Nuclear Revival:
Maintaining Key
Competencies
Redna letna svetovna konferenca WIN Global
je bila posvečena ohranjanju znanj v nuklearni
stroki, kar je odražal že njen naslov: Nuclear
Revival: Maintaining Key Competencies.
Konferenca je potekala v Marseillu v Franciji
od 26.-30.05.2008 v organizaciji združenja

Foto: http://picasaweb.google.com/euromedmarseille/WINWomenInNuclearThursd
ay?authkey=XcDqyQ6VeXw

Predsednica WIN Global C. Boggess – Stull (levo), ZDA,
Westinghouse, in predsednica WIN France, D. Mouillot,
ONET Technologies

Poleg zelo zanimivih predstavitev, so bili
udeleženke in udeleženci povabljeni tudi
na dve strokovni ekskurziji. Konferenca se
je namreč pričela s strokovno ekskurzijo na
najstarejšo lokacijo industrijskih jedrskih
objektov v Franciji in sicer v Marcoule, ki ga
upravlja Commissariat à l'Énergie Atomique
(CEA). Zadnji dan konference je potekal ogled
grandnje najnovejšega jedrskega objekta v
Franciji in sicer gradbišča objekta ITER,
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Cadarache, čemur je sledil panoramski
ogled drugih gradbišč jedrskih objektov,
kot na primer AGATE za reprocesiranje
tekočih efluentov. Ekskurzija se je končala
z ogledom reaktorske hale in operaterske
dvorane tokamaka TORE SUPRA (http://wwwcadarache.cea.fr/gb/activites/fusion/).
Konferenca WIN Global 2009 bo potekala v
Washington DC, ZDA.
dr. Helena Janžekovič, URSJV

Športni družinski
piknik DJS
najbolj so uživali
najmlajši, ki jih mraz ni prav
nič oviral. odrasli smo se
z gretjem nekako znašli,
saj je bilo na voljo precej
rekvizitov

Tokrat smo se slovenski nuklearci zbrali ob
letnem druženju v razširjeni obliki. Na sotočju
štirih voda, Ljubljanice, Save, Kamniške
Bistrice in Besnice, se je za spremembo
med člani pojalo večje število otrok.
Navkljub želji nekaterih zelenih, to ni
morebitna posledica sevanja, ampak
dejstvo, da je Mreža mlade generacije
za DJS organizirala družinski piknik.
V soboto 27. septembra 2008 so bili
tako vabljeni vsi člani družin, da bi s
tem omogočili čimvečjo udeležbo in
prihranili iskanje morebitne varuške
nekaterim.

naše dejavnosti
peskovnik, ki ga nekateri samovoljno
imenujejo »igrišče za beach-volley«. Brez
izjem so najbolj uživali prav najmlajši, mogoče
z izjemo newtonovsko navdahnjenega minikolega, ki je pri balinanju namesto s kinetično
eksperimentiral predvsem s potencialno
energijo. Železna krogla je našla njegovo
glavo, a razen
nekaj solz ni bilo
nič hujšega in vse
je potekalo najprej
gladko. Veselju ni
konca. Pa bodo
spet rekli, kako
pokvarjen je ta
jedrski lobi, komaj
otroci shodijo,
že jih novačijo v
svoje vrste.
Starši nuklearci
so se bolj zavzeto
držali stolov in miz ter izmenjaje konzumirali
holesterol – v obliki golaža, čevapčičev in
ostale pečnjave – ter tekoče antioksidante –
predvsem v črni izvedbi. Podkupnina, pardon,
provizija ARSU in njihovim vremenarjem ni

V dobro ograjenem nadzorovanem
območju gostilne Pri Peclju v
Podgradu pri Zalogu se je vsa
mešanica otrok lahko brezskrbno
pojala, si uzurpirala svoj mega

zadostovala, zato so nam namenili pozno
jesensko svežino, resda brez dežja. Je pa bil
to fin izgovor za aperitivne borovničke in
grenčico, »… nekaj se me loteva«, »… za
vsak slučaj«, »… da me malo pogreje« ipd,
kajne!?

Foto: marko Giacomelli

Ko je že kazalo, da bo piknik bolj jedilni, je
prišel trenutek prebuditve. Združeno smo
zbrali dve nogometni ekipi, kjer se je za
okroglim usnjem pognalo 6 oseb in pol.
Po zagrizenem boju je navkljub tehnični

Foto: boštjan končar

dovršenosti in učbeniškim kombinacijam
nasprotne ekipe zmaga pripadla raziskovalnobirokratski trojki.

Žal nam je termin piknika od konca letošnje
pomladi nekako stalno uhajal in nazadnje
pristal na začetek jeseni. Mogoče je to
botrovalo rahlo okrnjeni udeležbi, kjer smo
se vremenu zoperstavljali z vsemi legalnimi
sredstvi. Kakorkoli že, gasilska fotka kaže
zadovoljne obraze, zato se nihče nima nač čim
pritoževati, razen manjkajoči člani, ki jim je
lahko žal. Do naslednjič...
Dr. Marko Giacomelli, predsednik MMG
Foto: marko Giacomelli
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Karakterizacija lokacije –
terenske raziskave in umeščanje
odlagališča nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Uvod

Sandi Viršek, ARAO, Parmova 53, 1000 Ljubljana, sandi.virsek@gov.si
Matej Rupret, ARAO, Parmova 53, 1000 Ljubljana, matej.rupret@gov.si

Slovenija je ena izmed redkih držav, ki uporablja jedrsko energijo, pa še nima zgrajenega
odlagališča za NSRAO. Leta 2004 smo na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) pričeli z
novim postopkom umeščanja tega objekta v prostor. Ker je odlagališče objekt državnega pomena
in hkrati tudi jedrski objekt, je potrebno poleg »klasičnega« postopka priprave Državnega
prostorskega načrta (DPN) v umeščanje vplesti tudi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti(ZVISJV)1.
V pričujočem prispevku bova avtorja poskušala predvsem osvetliti postopek umeščanja
odlagališča z vidika karakterizacije lokacije, v smislu pridobivanj podatkov o sami lokaciji in v
okviru tega predvsem podatkov, ki jih pokrivajo geo-znanosti. V Sloveniji se je nekoliko nesrečno
tega dela postopka prijelo ime Terenske raziskave. Nesrečno v smislu dobesednega razumevanja
tega termina, kot »raziskave, ki se opravljajo na terenu«. Če pa vzamemo ta termin v širšem
kontekstu razumevanja, kot »raziskovanje terena – lokacije«, lahko z njim označimo tudi ta
del karakterizacije lokacije. Ta predstavlja poznavanje lokacije do te mere, da smo sposobni
v posamezni fazi postopka umeščanja podati potrebne podatke o prostoru, ki so za to fazo
pomembni in imajo zadosti visoko stopnjo verjetnosti. Sem vključujemo poznavanje arhivskih
podatkov, razne terenske in laboratorijske preiskave, modeliranja... in na koncu vsega sintezo.
Dokument MAAE2 opisuje fazo karakterizacije lokacije kot tisto, ki dokazuje, da lokacija ustreza
določenim okoljskim in varnostnim zahtevam, hkrati je potrebno v tej fazi definirati tudi osnovni
koncept odlagališča. V Sloveniji se sedaj v okviru Postopka priprave DPN za odlagališče NSRAO3
približujemo zaključnemu delu te faze - potrditvi ene od potencialnih lokacij.
Pri postopku karakterizacije lokacije in samem dokazovanju primernosti potencialne lokacije
so med seboj prepleteni različni deli postopka, ki so sicer sami po sebi včasih videti samostojni,
vendar so med sabo tesno prepleteni, kar prikazuje Slika 1. Posamezen del postopka predstavlja
izhodišče za naslednji del postopka, hkrati pa zahteva določene vhodne podatke od vseh ostalih
delov postopka. Pri takem postopku se večkrat postavi vprašanje, kje začeti. Kateri je tisti del
postopka, ki je najbolj primeren za začetek? Jasnega odgovora verjetno ni in hkrati je verjetno
vsak odgovor pravilen. Bistvo postopka pa je, da poteka v zanki in iterativno, le tako nam ob
določenem številu zank lahko zagotovi bistvo postopka in to je dokazovanje primernosti lokacije za
odlagališče NSRAO.
Terenske raziskave v sklopu umeščanja odlagališča NSRAO

Poznavanje lokacije na kateri se načrtuje odlagališče NSRAO je eden izmed bistvenih sestavnih
delov umeščanja (siting). Glede na fazo v kateri se umeščanje nahaja mora zagotavljati ustrezne
podatke. To pomeni, da se poznavanje lokacije iz faze v fazo povečuje. Potek raziskav lokacije smo
tako razdelili na 4 glavne faze.
1. faza

Ta je potekala v času iskanja potencialnih lokacij in izdelave Predprimerjalne študije4. Slovenske
občine, ki so se pridružile postopku umeščanja odlagališča NSRAO so imele dve možnosti. Lahko
so ponudile konkretno lokacijo znotraj svoje občine, ali pa celotno ozemlje občine. V slednjem
primeru smo nato kabinetno pregledali celotno območje in izločili območja, ki so potencialno
primerna za takšen objekt. V soglasju z občino so nato ta območja postala potencialne lokacije
za odlagališče NSRAO. Na ARAO smo se dela lotili tako, da smo s pomočjo GIS (Geografsko
informacijski sistem) orodij celotno območje občine prekrili s plastmi, ki so prikazovale:

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti, ZVISJV-UPB2, Ur. l. RS 102/2004
2
Siting of Near Surface Disposal Facilities, Safety Series
No. 111-G-3.1, Vienna, 1994
3
Program priprave državnega lokacijskega načrta za
odlagališče NSRAO, Ur. L. RS 128/04
4
Predprimerjalna študija za izbor treh potencialnih
lokacij za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov, ARAO, oktober 2005, mape 1-8
1

Slika 1: Prepletanje postopkov pri umeščanju
odlagališča NSRAO
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poplavna območja,
vodovarstvena območja,
območja varovanja narave in kulturne dediščine,
500 m pas okoli strnjenih naselij in meje občine.
Za osnovo nam je služila geološka karta.
V tej fazi so bili to izločitveni kriteriji. Območja smo locirali na geološko primernih področjih
zunaj naštetih območij. Ko smo potencialne lokacije uskladili, smo pristopili k izdelavi
Predprimerjalne študije, katere namen je bil med sabo primerjati vse lokacije in predlagati tri
najbolj primerne. To primerjavo smo opravili s pomočjo različnih strokovnjakov glede na v naprej
postavljeno metodologijo5. Vlada RS je nato s sklepom potrdila tri najprimernejše lokacije. V tej
fazi smo tako kombinirali večino kabinetnega dela z nekaj terenskega, terensko delo je v glavnem
predstavljalo preverjanje arhivskih podatkov na terenu in vizualni ogled lokacij.
2. faza – začetne terenske raziskave

Slika 2: Omejitveni faktorji v občini Krško

Za tri izbrane lokacije smo, za vsako posebej, pripravili program terenskih raziskav. Naj omenim,
da smo bili pri tem soočeni s paradoksom raziskovanja nečesa, kar ne moremo vedno otipati,
videti … To velja predvsem za razumevanje in poznavanje prostora, ki ga okarakteriziramo
zgolj z nekaj točkami in deloma profili. V geoznanosti se tako pogosto postavlja vprašanje, če
poznamo lastnosti hribine v točki A in lastnosti v točki B, s kakšno gotovostjo poznamo tudi
vmesne lastnosti. Glede na nehomogenost in anizotropnost tega podprostora večkrat naletimo
na dilemo na kakšen način se lotiti karakterizacije lokacije za različne, največkrat podzemne,
objekte. V tej fazi je zato pomembno, da se vsako potencialno lokacijo preuči posamezno, glede
na njene posebnosti, lastnosti... Raziskave smo tako razdelili na 8 različnih segmentov in za vsak
segment in potencialno lokacijo predvideli določene raziskave. Ti segmenti so:
Geološke in hidrogeološke preiskave in skupna interpretacija. Ta segment
pokriva osnovne geološke preiskave, kot so kartiranje terena, paleontološke,
rentgenske,... preiskave na vzorcih vzetih iz vrtin, izvajanje različnih hidrogeoloških
preiskav in spremljavo večine ostalih segmentov, ter na koncu skupna interpretacija
podatkov.
Geokemične preiskave.
Te vključujejo kemične preiskave na vzorcih površinske in talne vode, ter vzorcih
zemljin, hribin in kamnin iz površja ter vzorcih vzetih iz vrtin.

Slika 3: Vrtalna dela na potencialni lokaciji

Predprimerjalna študija za izbor treh potencialnih
lokacij za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov, ARAO, marec in maj 2005, mapa 2
5

Geofizikalne preiskave na površini.
V okviru teh smo predvideli predvsem metode seizmičnih in geoelektričnih preiskav
terena. S pomočjo teh metod ugotavljamo lego plasti pod površjem, hkrati pa dobimo
tudi nekaj lastnosti posameznih plasti.
Geofizikalne preiskave v vrtinah.
Ta segment vključuje geofizikalne preiskave, ki jih izvajamo v vrtinah, med te spadajo
različne karotaže in t.i. »down hole« meritve. V grobem gre za to, da v vrtini merimo
različne parametre, kot so, temperatura, poroznost ter specifična gostota kamnine,
odklon vrtine, hitrosti seizmičnih valov, ki jih sprožamo na površini ipd.
Geodetske meritve.
Poleg osnovnih geodetskih meritev, ki jih potrebujemo za izvajanje ostalih segmentov
– določanje točk na terenu, kjer se bodo izvajale ostale preiskave, te vključujejo tudi
merjenje potencialnega premikanja površja.
Geomehanske preiskave.
Te lahko potekajo tako na lokaciji »in situ« kot v laboratoriju. Cilj izvajanja je pridobiti

aktualno
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geomehanske lastnosti kamnin, kot so npr.: trdnost, kohezija, strižni kot,
različni moduli,...
Hidrološke in meteorološke preiskave.
V okviru teh raziskujemo lastnosti površinskih voda v bližnji okolici,
preverjamo možne poplave in njihove povratne dobe, ter spremljamo
meteorološke parametre na potencialni lokaciji.
Vrtanje.
Če hočemo posamezno lokacijo natančneje spoznati, je nujno potrebno
v preiskave vključiti tudi vrtanje. To nam edino poda pravilno sliko, kaj se
nahaja v določeni globini. Služi pa nam tudi kot pomoč pri umerjanju ostalih
neinvazivnih terenskih raziskav kot je npr. geofizika. Glede na različne tehnike
vrtanja, je potrebno izbrati tisto, ki ustreza hribini na potencialni lokaciji in
hkrati poda zadostno količino potrebnih podatkov.

Slika 4: Izvajanje geofizikalnih preiskav

Na podlagi terenskih raziskav opravljenih po predvidenem programu sledi sinteza vsega
poznanega in iz tega izhaja 3. faza raziskav.
3. faza – dopolnilne začetne preiskave

Začetne raziskave v osnovi razjasnijo temeljna vprašanja o primernosti potencialne
lokacije, z njimi tudi pridobimo osnovne podatke, potrebne za ostale postopke umeščanja.
Velikokrat pa se zgodi, da se poleg odgovorov odprejo tudi nova vprašanja, ki jih je
potrebno raziskati v fazi dopolnilnih začetnih preiskav.

Slika 5: Jedra iz vrtin so shranjena v zabojih

Največkrat je potrebno izvrtati še kakšno vrtino, narediti, še kakšen geofizikalni profil,
razkop ali kaj podobnega. V okviru te faze smo v Sloveniji sredi izvajanja dopolnilnih
raziskav na eni izmed potencialnih lokacij.
4. faza – podrobne terenske preiskave

V tej fazi je potrebno lokacijo raziskati tako podrobno, da se lahko odgovori na vsa
vprašanja povezana z varnostjo umeščanja odlagališča NSRAO. Na sami lokaciji – »in
situ« je potrebno opredeliti celo vrsto parametrov, ki opišejo lokacijo in nam pomagajo pri
ostalih postopkih, kot je projektiranje, varnostni preračuni, ipd.

Slika 6: Globok razkop

Do te faze v okviru postopka priprave DPN za lokacijo odlagališča NSRAO še nismo prišli,
saj ta sledi šele po samem sprejetju DPN.
Zaključek

Terenske raziskave, so zgolj eden od postopkov, pri umeščanju odlagališča NSRAO in
karakterizaciji lokacije. Po mnenju avtorjev je ravno ta postopek tisti, s katerim je mogoče
presekati »začarani krog« (Slika 1) vhodnih in izhodnih podatkov v prvi fazi iteracije. In
odgovor na vprašanje ZAKAJ ravno terenske preiskave? Zato, ker lahko s pomočjo teh
raziskav pridobimo največ osnovnih podatkov, ki zadostujejo za osnovno karakteristiko
lokacije in osnovne koncepte odlagališča in preverjanje njihove varnosti. Podatki navadno
izhajajo iz raziskav, ki so bile namenjene za druge namene. Največkrat je to osnovna
geologija področja, iskanje pitne vode, iskanje mineralnih surovin ipd.
Na koncu dodajava še najino skromno mnenje: te podatke, ki lahko velikokrat služijo kot dobra
osnova za nadaljnje delo bi bilo zelo koristno centralizirati in ponuditi dostop do njih širši
javnosti. Kako to uresničiti pa je že druga tema.
Sandi Viršek, ARAO in Matej Rupret, ARAO

Slika 7: Čiščenje vrtine po končanih vrtalnih delih
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Izvolitev prof.
Boruta Mavka in g.
Staneta Rožmana
v Inženirsko
Akademijo Slovenije
Na Brdu pri Kranju je bila v torek, 9.9.2008, v
prisotnosti predsednika republike dr. Danila
Turka, slavnostna podelitev listin članom
Inženirske akademije Slovenije (IAS). Med
izvoljenimi člani IAS sta tudi redni član prof.
Borut Mavko, vodja Odseka za reaktorsko
tehniko IJS in izredni član Stane Rožman,
predsednik uprave NEK.

V Inženirsko akademijo Slovenije so člani in
članice akademije, znanstveniki, raziskovalci,
strokovnjaki in strokovnjakinje, izvoljeni na
osnovi svojih vrhunskih dosežkov na področju
tehniških ved, tehnološkega razvoja, uvajanja
novih tehnologij ter izdelkov in učinkovitega
razvijanja industrijskih podjetij.

jedrske novice
tudi polnopravna članica Evropskega sveta
za uporabne vede, tehnologije in tehniko,
Euro-CASE s sedežem v Parizu, ki združuje 21
evropskih nacionalnih inženirskih akademij. Je
tudi članica Svetovne zveze tehniških akademij
(The international Council of Academies of
Engineering and Technological Sciences,
CAETS) s sedežem v Washingtonu.
Izvolitev dveh članov DJS v Inženirsko
akademijo Slovenije je vsekakor tudi veliko
priznanje jedrski znanosti in stroki v
Sloveniji.
Dr. Boštjan Končar, predsednik DJS

Z dopolnitvijo
zakona več
nadzora Skladu
NEK
Državni zbor RS je
dopolnil zakon o Skladu
NEK in v njem točneje
določil odgovornosti
nadzora nad zbranimi
finančnimi sredstvi in
njihovo porabo.

Inženirsko akademijo Slovenije je leta 1995
ustanovila skupina slovenskih znanstvenikov
s področja tehniških in naravoslovnih ved ter
uglednih inženirjev z namenom, da uveljavi
vlogo in pomen naše naravoslovno-tehniške
inteligence pri nadaljnjem razvoju države,
da pospeši uporabo raziskovalnih rezultatov
pri razvoju novih inovativnih proizvodov in
tehnologij v industriji in gospodarstvu, ter da
tvorno prispeva k odpiranju novih razvojnih
možnosti proizvodnih industrij, znanstvenih
in tehnoloških raziskav in kvalitetnega študija
tehnike v Sloveniji.

Državni zbor RS je na seji 24. junija sprejel
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.
Sprejeti zakon zagotavlja, da se v Skladu
NEK zbrana sredstva ne le varno in donosno
vlagajo, temveč da se bodo tudi učinkovito in
namensko porabljala.

Novembra 2006 je z Zakonom o IAS, ki ga
je sprejel državni zbor RS ustanoviteljica
akademije postala Republika Slovenija.
S tem je IAS pridobila status nacionalne
institucije, kot ga imajo podobne akademije
v večini razvitih držav. IAS je že postala

Sklad NEK sredstva prejema v obliki vplačil,
ki izvirajo iz prispevka, določenega v
programu razgradnje NEK. Prispevek znaša 0,3
evrocente za kilovatno uro električne energije,
proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji. Ta
sredstva Sklad NEK nato (skladno z vsakoletno

naložbeno politiko) nalaga - vrednost
finančnih naložb Sklada NEK je na zadnji dan
lanskega leta znašala 145,7 milijona evrov –
s ciljem pravočasno zbrati ustrezna sredstva
za razgradnjo NEK in odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK.
Sklad NEK

Nov zakonski okvir
za novo obdobje
Sklad NEK prehaja v
obdobje večjih investicijskih
izdatkov, ki bodo v prvi vrsti
povezani z dejavnostmi
gradnje odlagališča nizko
in srednje radioaktivnih
odpadkov. Predvideni izdatki
so visoki, po zadnjih
ocenah naj bi šlo v okviru
tega projekta do leta 2013
za okoli sto milijonov
evrov.

Učinkovita zakonska ureditev, ki jo prinaša
sprememba zakona, zagotavlja nadzor nad
porabo teh sredstev. Med drugim morajo
porabniki sredstev o izvedenih dejavnostih,
stroških in naložbah redno in celovito poročati
Skladu NEK, ki mu je zakon tako še dodatno
utrdil vlogo odgovornega gospodarja.
Predstavniki Sklada NEK lahko sodelujejo v
komisijah za izvedbo javnih naročil, porabniki
sredstev bodo vsako poslovno leto imeli
revizijo smotrnosti in namenskosti uporabe
sredstev, dopolnjeni zakon pa nalaga tudi
obveznost trajne hrambe vse dokumentacije.
Zakon je do te dopolnitve uporabo sredstev,
zbranih v Skladu NEK, urejal zgolj splošno,
sedaj pa opredeli naslednje namene uporabe
zbranega denarja:
financiranje storitev po 95. členu
»Zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti« (gre za
obdelavo radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva pred odlaganjem
ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva iz jedrskih objektov
za proizvodnjo energije);
financiranje priprave in izvedbe
projektov za varno skladiščenje
in končno odlaganje izrabljenega
jedrskega goriva in radioaktivnih
odpadkov iz NEK;
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financiranje priprave in izvedbe projekta
za varno razgradnjo NEK;
plačilo nadomestila za omejeno rabo
prostora lokalnim skupnostim (Krško,
Brežice, Sevnica).
Trenutno je poleg izplačil občinam največji
izdatek Sklada NEK financiranje programa dela
Agencije za radioaktivne odpadke, ki je vezan
na projekte in študije s področja ravnanja z
radioaktivnimi
odpadki ter
izrabljenim
jedrskim gorivom
iz NEK. Sklad
NEK je v obdobju
od leta 1998 do
konca leta 2007
za projekte ARAO
namenil 8,13
milijona evrov, od
tega je agencija
lani prejela 2,2
milijona evrov
sredstev.

ARAO IMA OD
AVGUSTA NOVEGA
DIREKTORJA
1. avgusta 2008 je vodenje Agencije za
radioaktivne odpadke (ARAO) prevzel
Vladislav Krošelj. Po izobrazbi je univ. dipl.inž.
kemijskega inženirstva, dodatno usposabljanje
na področju tehnologije močnostnih reaktorjev
in sistemov ter obratovanja NEK pa je opravil
na Institutu Jožef Stefan.

Sklad NEK

Ne spreglejte!
v EU se je v primerjavi z
letom 2005 podpora jedrski
energiji povečala.

Posebna javnomnenjska raziskava
Eurobarometer, ki je izšla junija, raziskuje
odnos državljanov Evropske unije do
radioaktivnih odpadkov in jedrske energije na
splošno. Med ugotovitvami raziskave lahko
preberemo, da se je v EU - v primerjavi z letom
2005 - podpora jedrski energiji povečala.
To velja tudi za Slovenijo, saj zbrani podatki
kažejo, da 51 odstotkov Slovencev in Slovenk
podpira proizvodnjo energije v jedrskih
elektrarnah, kar je sedem odstotkov več kot
pred tremi leti.
Raziskava je dostopna na spletni strani
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_297_en.pdf.
Sklad NEK

Foto: arhiv ARAO

Na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki
ima dolgoletne izkušnje, saj je bil doslej 15 let
zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer je
opravljal predvsem nerutinske naloge v zvezi s
tehnologijo ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in pripravljal programske dokumente.
Sodeloval je pri pripravi Nacionalnega poročila
po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z
izrabljenim jedrskim gorivom in varnosti
ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz NEK in
bil član vladne delegacije na pregledovalnem
sestanku pogodbenic po Skupni konvenciji.
Pred tem je v letih 2000 in 2001 po opravljeni
kvalifikaciji na Institute od Nuclear Power
Operations v Atlanti v ZDA sodeloval v misijah
za oceno varnosti in zanesljivosti obratovanja
na ameriških jedrskih elektrarnah.
Irena Dariš, ARAO

DO KONCA 2009 NOVA
REVIZIJA PROGRAMA
RAZGRADNJE NEK
Meddržavna komisija za spremljanje
izvajanja pogodbe med vlado RS in vlado
RH o ureditvi statusnih in drugih pravnih
razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK,
njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ki se

je v začetku septembra sešla v Krškem, je
sprejela projektno nalogo za izvedbo revizije
obstoječega programa razgradnje NEK in
odlaganja radioaktivnih odpadkov.
Razgradnja nuklearne elektrarne, načrtovana
za leto 2023 oz. v primeru odločitve o
podaljšanju obratovanja 20 let kasneje, je
strokovno in finančno zahteven projekt, ki
zahteva vnaprejšnje načrtovanje. Prva revizija
Programa razgradnje NEK je bila izdelana leta
2004, novo pa je treba opraviti vsakih pet
let. Namen revizije je vključiti nova tehnična
spoznanja in podatke na projektih razgradnje
in ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim jedrskim gorivom, izboljšati nivo
podrobnosti in zanesljivosti tako v tehničnem
kot tudi finančnem smislu ter predlagati bolj
točno oceno stroškov ter iz tega izhajajočih
prispevkov v skladih tako v Sloveniji kot
na Hrvaškem. Za izvedbo nove revizije
je imenovan projektni tim strokovnjakov
slovenske Agencije za radioaktivne odpadke
(ARAO) in hrvaške Agencije za posebni odprad
(APO), pri čemer bodo v izdelavo aktivnosti
pri sami razgradnji NEK vključeni predstavniki
NEK. Za spremljanje in nadzor izvajanja del na
projektu ter za reševanje strokovnih dilem bo
oblikovan strokovni svet, meddržavna komisija
pa bo sprejemala ključne izdelke (projektno
nalogo, robne pogoje za izdelavo Programa
razgradnje, Program razgradnje). Rok za
oddajo je konec leta 2009. Celotni stroški
izdelave Programa razgradnje so ocenjeni na
en milijon evrov.
Irena Dariš, ARAO

Četrti sestanek
Skupine visokih
predstavnikov za
jedrsko varnost in
ravnanje z odpadki
– HLG
V petek 30. maja 2008 je pod predsedovanjem
dr. Andreja Stritarja potekal v Bruslju četrti
sestanek Skupine visokih predstavnikov za
jedrsko varnost in ravnanje z odpadki.
Glavna točka dnevnega reda sestanka je bila
razprava in sprejetje delovnega programa HLG,
ki ga sestavljajo programi dela treh delovnih
skupin: za izboljšanje jedrske varnosti, za
izboljšanje ravnanja z RAO in razgradnjo ter za
izboljšanje transparentnosti dela HLG.
Na tretjem sestanku, ki je bil aprila na Dunaju,
sta bila programa dela druge in tretje skupine
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sprejeta z določenimi dopolnili, zato je bilo
več diskusije posvečene programu dela prve
skupine.

izredni dogodek v
NEK

Po daljši diskusiji so predstavniki držav
članic sprejeli program, nato pa so sprejeli
zavezo, da bodo skupno analizirali rezultate
pregledovalnih sestankov po KJV in SKRAO.
Prav tako bo morala vsaka članica povabiti
misijo IRRS najmanj vsakih 6 let. Plan izvedbe
teh misij in samoocenjevanja mora biti
pripravljen do marca 2009.
Države pa niso enotne glede končnega
rezultata dela HLG, tj. glede predloga EU
direktive o jedrski varnosti. Problematično
je soglasje držav o pravni obliki dokumenta:
obvezen (splošna ali podrobna direktiva) ali
neobvezen. Tokrat so sklenili, da se opravi
analiza »pro & con« petih različnih predlogov.
O tej temi bo tekla diskusija na naslednjem
sestanku oktobra.

Dne 4.6.2008 se je zgodil izredni dogodek v
Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Prišlo je do
povečanega puščanja primarnega sistema.
V NEK so razglasili izredni dogodek stopnje 0
(nenormalni dogodek) in v skladu s postopki o
dogodku obvestili pristojne.
Na URSJV je posebna strokovna skupina
spremljala potek dogodka in ukrepala v skladu
s postopki. Obveščala je domačo javnost,
EU (preko sistema ECURIE) ter Mednarodno
agencijo za atomsko energijo (IAEA) in
sosednje države.

prehitro in nejasno obveščanje v tujino,
hkrati pa tudi doseči, da Evropska komisija
ne bo objavljala tako alarmantnih sporočil za
javnost.
Marjan Tkavc, URSJV

Strokovni svet za
sevalno in jedrsko
varnost o nedavni
okvari v NEK
Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost
(SSSJV) se je na zadnji seji, ki je bila 13. junija,
seznanil z dogajanji na svojem področju v
minulih mesecih.

vir: www.ursjv.gov.si

URSJV obiskali
italijanski kolegi
Upravo RS za jedrsko varnost so 12. junija
obiskali kolegi iz italijanske agencije (Agenzia
Nazionale per la Protezione dell`Ambiente
e per i Servizi Tecnici), ki v Italiji izvaja tudi
naloge upravnega organa s področja sevalne
in jedrske varnosti. Prišli so g. Roberto
Mezzanotte, g. Giovanni Bava in g. Lamberto
Matteocci.
Glavna tema pogovora je bila oživitev pobude
za sklepanje sporazuma o medsebojnem
sodelovanju. Do prve tovrstne pobude je
prišlo že leta 1993, do sklenitve sporazuma pa
nikoli ni prišlo. Uprava RS za jedrsko varnost
je izrazila svoj interes za sklenitev tovrstnega
sporazuma, ki bi omogočal izmenjavo
informacij tudi na področju ukrepov med
izrednimi dogodki. Dogovorili smo se, da
bomo v bližnji prihodnosti začeli s ponovnim
usklajevanjem besedila sporazuma.
Italijanske kolege je tudi zanimal razvoj
dogodkov med nedavno okvaro v Nuklearni
elektrarni Krško. Potrdili so svoje zadovoljstvo
nad tem, da smo jih hitro informirali, hkrati
pa smo se strinjali, da bo treba skrbno
preveriti celotni evropski sistem tovrstnega
informiranja, saj ni prav, da odziv povzroča
nepotrebne alarme in zaskrbljenost ljudi.
vir: www.ursjv.gov.si

Prehitra obvestila v sistem ECURIE in napaka
na obrazcu za obveščanje IAEA in sosednjih
držav so povzročili nepričakovano buren odziv
širše javnosti.
Izredni dogodek v NEK je začetek verige
vzročnih dogodkov, ki so pripeljali do
pretiranega odziva medijev. Dogodki, ki so
pripeljali do »medijskega buma«, si sledijo po
dveh poteh.
Veja, ki je največ prispevala, se začenja s
prezgodnjim in ne dovolj jasnim obvestilom
v ECURIE, kar povzroči alarmantno objavo
evropski javnosti. K temu je prispevalo tudi
dejstvo, da je tokrat prvič prišlo do sporočanja
tipa Alert v sistem ECURIE.
Druga veja se začne z napako na obrazcu
za IAEA in sosednje države, zaradi česar po
nepotrebnem reagira Avstrija, saj je bila
napaka takoj popravljena brez posledic.
Če se vsaj eden od dogodkov v prvi veji ne bi
zgodil, ne bi prišlo do tako obsežnega odziva
medijev po Evropi.
Če pa ne bi bilo takega evropskega
»medijskega buma«, potem najverjetneje tudi
avstrijski minister za okolje ne bi tako glasno
in javno očital napako na našem obrazcu in
slednja ne bi tako vzburila domačih medijev.
Poskrbeti je torej treba, da se ne bo ponovilo

Posebno pozornost je posvetil medijskim
odmevom ob okvari v NE Krško 4.6.2008. Svet
je ugotovil, da je bil dogodek v NEK dobro
obvladan in da ni bilo nikakršnih posledic
za zaposlene ali prebivalstvo. Svet je tudi
ugotovil, da je URSJV ustrezno obveščala
mednarodne organizacije in sosednje države
v skladu z mednarodnimi pogodbami.
Nepričakovano pa je bilo ravnanje Evropske
komisije, ki je objavila alarmantno sporočilo za
javnost. To je sprožilo izjemen odziv evropskih
medijev, ki je trajal do naslednjega dne.
Svet je priporočil, da se preveri in po potrebi
izboljša poročanje URSJV v tujino, in da se na
mednarodnem nivoju sprožijo dejavnosti za
preprečitev podobnih medijskih alarmov v
prihodnosti.
vir: www.ursjv.gov.si

prvega oktobra
2008 stopi v
veljavo Pravilnik
o čezmejnem
pošiljanju jedrskih
in radioaktivnih
snovi
Pravilnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 75/2008, določa:
vire sevanja s pomembno aktivnostjo,
vsebino vloge za pridobitev in pogoje za
izdajo dovoljenja za uvoz ali izvoz jedrskih
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ali radioaktivnih snovi, dovoljenja za vnos
jedrskih snovi iz države članice Evropske
unije ali iznos jedrskih snovi v državo
članico Evropske unij ter dovoljenja za
tranzit jedrskih snovi,
način obveščanja pristojnih ministrstev in
organov drugih držav,
ravnanje pri večkratnih pošiljkah in
druge pogoje jedrske in sevalne varnosti.
Pristojni organ za izdajo dovoljenj po tem
pravilniku je URSJV, razen če gre za uvoz ali
izvoz radioaktivnih snovi, ki se uporabljajo v
zdravstvu ali veterini, za katerega je pristojni
organ Uprava RS za varstvo pred sevanji.
vir: www.ursjv.gov.si

Mednarodna vaja
ConvEx-3
Mednarodna agencija za atomsko energijo
(IAEA) je organizirala mednarodno vajo
večjega obsega, da bi preverila odziv na
simulirano jedrsko nesrečo v mehiški
jedrski elektrarni Laguna Verde. Vaja, v
kateri je sodelovalo 74 držav članic IAEA
in 10 mednarodnih organizacij, je trajala
neprekinjeno 48 ur, 9-10. julija po lokalnem
mehiškem času. V Sloveniji sta v vaji
uspešno sodelovala Uprava RS za jedrsko
varnost (URSJV) in Center RS za obveščanje
(CORS).
vir: www.ursjv.gov.si

Skupni evropski
energetski
trg: za večjo
konkurenčnost
in varnejšo
prihodnost
Evropska unija si
prizadeva, da bi notranji
energetski trg ponudil
več možnosti izbire tako
individualnim potrošnikom
kot industriji. Dobro
delujoč trg bi moral
zagotavljati tudi zadostne
naložbe v elektrarne in
prenosna omrežja, s čimer
bi se preprečile prekinitve
v dobavah elektrike ali
plina.

Dva zakonodajna paketa, ki urejata področji
elektrike in plina, sta v fazi uvajanja v uporabo,
tretji energetski paket pa je bil predstavljen

v septembru 2007 in je ponudil tri modele
ureditve področja, in sicer: 1. popolno ločenost
lastništva proizvajalcev energije in prenosnih
omrežij, 2. možnost, da proizvajalci lahko
ostanejo tudi lastniki omrežij, le-te pa bi
upravljali neodvisni operaterji, ter kot 3.
model, da podjetji lahko ostaneta lastniško
povezani, vendar se ločita kot pravni osebi.
Svet EU je podprl vse tri modele, Evropski
parlament (EP) pa je na glasovanju julija
2008 za področje elektrike podprl samo
eno možnost, ki pomeni popolno ločevanje
lastništva vertikalno integriranih podjetij, torej
ločevanje med proizvodnjo in prenosom.
Dr. Jordan Cizljeva je izpostavila dejstvo, da
je »EU začela z liberalizacijo trga z električno
energijo in s plinom že desetletje nazaj, a
kot kaže, smo tistim "pravim", dolgo želenim
rezultatom najbliže prav zdaj. S predlaganimi
ukrepi je v središče namreč postavljen
potrošnik, ki bo na dobro delujočem
notranjem trgu lahko izbiral med dobavitelji
(in cenami) ter se za najboljšega odločil po
lastni presoji.«
Poslanka je v svojem govoru pred plenarnim
telesom izrazila pričakovanje, da bo odprt
in transparenten notranji trg EU zagotovil
dostop na trg tudi manjšim podjetjem ter
tako povečal konkurenčnost, izboljšal razmere
za naložbe v elektrarne in prenosna omrežja,
povečal varnost dobave in spodbudil trajnostni
razvoj. »Ohranjanje konkurenčnosti evropskega
gospodarstva, uresničitev ambicioznih ciljev EU
do leta 2020 in uspeh v boju proti podnebnim
spremembam so tako rekoč nepredstavljivi brez
dobro delujočega notranjega trga s plinom in
z električno energijo,« je povedala dr. Romana
Jordan Cizelj.
Kot poudarja poslanka, pa »obstaja razlika
med področjem elektrike in področjem plina.
Na področju plina smo kar 60-odstotno
uvozno odvisni, do leta 2030 bomo po
nekaterih napovedih 80-odstotno. Samo iz
Rusije uvozimo 40 odstotkov vsega plina,
nekatere države članice pa iz Rusije uvozijo
ves plin, torej so stoodstotno odvisne.« Prav
zaradi tovrstnih razlik med trgom elektrike in
trgom plina je Evropski parlament na julijskem
glasovanju podprl predlog, ki poleg popolnega
ločevanja lastništva dopušča tudi možnost,
da se lastništvo vertikalno integriranih
podjetij ohrani. V tem primeru mora biti
oblikovan neodvisni operater prenosnega
omrežja, ki opravlja funkcijo upravljanja,
njegovo neodvisnost pa zagotavljajo
številni mehanizmi (na primer imenovanje

neodvisnega skrbnika; nadzornega organa
in nadzornika za skladnost). Države bi se
tako lahko odločile za eno od obeh oblik
razmerja med proizvodnjo in prenosom plina.
Po zaključenem prvem branju v Evropskem
parlamentu tretji energetski sveženj čaka na
obravnavo v Svetu, ki je predvidena oktobra
letos.
D. Rudl, V. Jeras, T. Ozvatič

prenovljena IAEA
NEWMBD baza

Vir: http://newmdb.iaea.org/

IAEA je na spletišče namestila prenovljeno
NEWMBD bazo o ravnanju z radioaktivnimi
odpadki. Za vse tiste, ki še ne veste je
NEWMBD (Net Enabled Waste Management
Database) spletna baza, ki vsebuje informacije
o nacionalnih programih ravnanja z
radioaktivnimi odpadki, načrtih in aktivnostih,
zakonodajah, organih, politiki, objektih in
inventarju radioaktivnih odpadkov ter mnoge
druge informacije, ki se nanašajo na ravnanje
z radioaktivnimi odpadki. Nosilec projekta
je IAEA. Baza obstaja že vrsto let in se je ves
čas dopolnjevala in nadgrajevala. Bistvo
tokratne prenove ni bilo vsebinske narave,
temveč je šlo za tehnično prenovo. Tako je
prenovlejna baza zgrajena na osnovi sodobne
informacijske tehnologije in tako postala
enostavnejša za uporabo, avtomatizirana, bolj
pregledna ter sistematična. Baza je javna in
brezplačno dostopna vsem preko spletnega
naslova http://newmdb.iaea.org/, pri čemer je
potrebna le predhodna registracija.
Podatke v bazo poročajo nacionalni
koordinatorji. Naloga nacionalnih
koordinatorjev je periodično poročanje
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strokovna ekskurzija
– Romunija, Srbija 2008
Vabimo vas, da se udeležite letošnje strokovne ekskurzije Društva jedrskih strokovnjakov s
sledečim programom:
Ogled HE Đerdap I., ki je prva hidroelekrarna, zgrajena na reki Donavi in sodi med
najbolj impozantne zgradbe te vrste na svetu.
Podrobneje se bomo seznanili tudi s postopki pridobivanja težke vode v tovarni
ROMAG-PROD, Drobeta-Turnu Severin v Romuniji, ki obratuje že od leta 1987 in
po proizvodni zmogljivosti sodi med največje tovrstna tovarna na svetu.
Pot bomo nadaljevali do jedrske elektrarne Cernavoda, ki je edina jedrska elektrarna
v Romuniji (CANDU).
Ekskurzija je načrtovana od 5. do 8.11.2008.
Del stroškov ekskurzije bodo krili udeleženci in sicer: 50 € člani z gotovino na avtobusu,
130 € člani ki potrebujejo račun ter 200 € nečlani.
V ceno je vključen prevoz, morebitni organizacijski stroški in vstopnine, nočiteve z zajtrkom ter morda še kakšno
presenečenje.
Prijave, ki morajo vsebovati kopijo potnega lista, ime in priimek, državljanjstvo, delovno mesto, podjetje/institucijo
in naslov ter številko GSM telefona, na kateri ste dosegljivi, sprejema Tanja Klopčič (tanja.klopcic@ijs.si). Prijave so
že v teku. Število mest je omejeno, v kolikor bo potrebno, bomo upoštevali vrstni red prijav.

Vljudno vabljeni!
podatkov za svojo državo. Koordinatorje
imenujejo posamezne države in jih potrdi
IAEA. Poročajo enkrat letno preko spletnega
vpisa. Trenutno v projektu sodeluje 48 držav
iz vsega sveta. Na osnovi vnosov se izvajajo
analize in statistike ter izdajajo različna
poročila. Vse te informacije so na voljo na
spletni strani.
Slovenija se je v sistem poročanja vključila
leta 2004. Nosilec aktivnosti je Agencija
za radioaktivne odpadke, ki nacionalnega
koordinatorja oskrbuje s podatki.
Podatki, ki jih baza vsebuje so sledeči:
Klasifikacija RAO (IAEA ali nacionalna, ena
ali več);
Lokacije, kjer se nahajajo RAO;
Objekti, ki se nahajajo na teh lokacijah
(objekti za skladiščenje RAO, objekti za
predelavo RAO, objekti za odlaganje RAO);
Upravitelji teh lokacij oz. objektov;
Poročevalec podatkov: En poročevalec za vse
lokacije v državi ali vsak upravitelj lokacije
za sebe;
Podatki o RAO za vsako lokacijo posebej: o

vrstah RAO (HLW, LILW, LLW, ILW, izrabljeni
viri, predelani, nepredelani), o virih RAO
(mali proizvajalci, iz obratovanja jedrske
elektrarne, iz dekomisije,…), o količinah
RAO; o načinih predelave RAO (obdelava,
priprava), o vrsti objektov (skladišče,
predelovalni objekt, odlagališče, zgradba,
bazen, površinsko, globinsko,…,obratuje /
ne obratuje, kapacitete, ipd);
Splošne informacije: organi, zakonodaja,
mejniki, strategije;
Dodatki po želji: razni dokumenti, letna
poročila, spletne povezave, fotografije, ipd.

denar za raziskave
British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) je Univerzi
v Manchestru v Angliji zagotovil 5 milijonov
funtov, ki jih bo univerza uporabila za
izobraževanje in raziskave na jedrskem
področju.
Dobro bi bilo, če bi se kaj podobnega odvijalo
tudi v Sloveniji.
Doc. dr. Marko Čepin
JEDRCE Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
ISSN 1855-2500
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Pri poročanju je pomembno, da so podatki
verodostojni, kar pomeni da morajo biti
podatki preverjeni. Ker poročanje v NEWMBD
bazo ni edino mednarodno poročanje je
izredno pomembno, da država članica v vseh
poročilih prikazuje enako stanje. To sicer ni
pogoj, je pa vsekakor smiselno in logično.
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