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UVODNIK
Med današnjo in preteklo izdajo Jedrca
nas ločuje dolga zima polna energetskih
pripetij. Plinska kriza nam je znova
potrdila slabost o preveliki odvisnosti
uvoza energentov ter potrebo po pestrejši
energetski infrastrukturi v Evropi.
Glede vremena nam bo prav gotovo ta
zima ostala v spominu kot ena izmed
najturobnejših zim kar jih pomnimo.
Toplo, hladno, vlažno, temačno, megleno,
padevinasto, plundrasto, deprasto,
skrajno neprijetno vreme, ki je povzročilo
turboviroze in gripe ter s tem neskončne
smrklje, vročice, enormne količine požrtih
pomaranč in vitaminskih pripravkov z
namenom, da bi si vsaj malo okrepili od
virusov razdejane organizme. Na srečo
so bili kurenti in ostale slovenske pustne
šeme letos učinkoviti in res skoraj čez
noč pregnali zimo. Sledila je južina, da
je kar treslo, ki je trajala kar nekaj dni. In
res, prav danes, ko tole pišem je končno
zadišalo po pomladi.
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S pomladjo pa prihaja nova številka Jedrca
in z njo nekaj novosti. Uredništvu se je
namreč oglasil naš kolega, član DJS, ki že
nekaj let dela in živi v tujini. Obljubil mi
je, da bo ekskluzivno za Jedrce poročal
o zanimivostih iz Amerike. Predstavil se
nam bo verjetno že v naslednji izdaji.
Sam predsednik evropskega jedrskega
društva mladih (ENS YGN) pa nam je
pripravil poročilo o udeležbi evropske
delegacije YGN na konferenci Združenih
narodov o klimatskih spremembah
COP-14. V Jedrcu namreč kontinuirano
beremo prispevke o ENS aktivnostih,
kar pa za ENS YGN ne morem reči. Srčno
upam, da bomo kaj kmalu lahko zopet
brali prispevke naših MMG-jevcev o
mednarodnih dogodkih mladih, ki se jih
bodo udeleževali.
Simona Sučić, urednica
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Nadzor
jedrskega
materiala v EU

Podnebne
spremembe in
energetski viri

Predavanje mag. D. Korošca

okrogla miza

Mag. Darko Korošec je kot inšpektor
Evropske komisije (EC) v predavanju
»Nadzor jedrskega materiala v EU«
predstavil aktivnosti institucij Evropske
Unije (EU), predvsem Direktorata za
energijo in transport (DG TREN), pri
nadzoru jedrskih snovi. Predavanje je
potekalo v okviru predavanj Alfa sekcije
DJS na Izobraževalnem centru za jedrsko
tehnologijo IJS 18.12.2008. Predavanje je
mag. Darko Korošec ponovil naslednjega
dne na URSJV.

Strokovnjaki z jedrskega področja
vidimo kot enega izmed načinov
zmanjševanja podnebnih sprememb v
nadomeščanju fosilnih virov energije z
jedrskimi elektrarnami, vendar se del
javnosti z uporabo jedrske energije ne
strinja. Razlogi za to ležijo v povezavi
te tehnologije z atomskim orožjem ter
v dokaj slabi zgodovini komuniciranja
jedrske industrije z javnostmi ob izrednih
dogodkih in nesrečah, kar je vodilo do
stigmatizacije celotnega področja. Zadnje
raziskave javnega mnenja Eurobarometra
iz leta 2007 kažejo, da še vedno približno
58% Slovencev meni, da je tveganje
iz jedrskih elektrarn večje od njihovih
prednosti (evropsko povprečje je 53%).
Hkrati Slovenci prepoznavajo prednosti
jedrskih elektrarn kot so manjša odvisnost
od fosilnih goriv, zagotavljanje nižje
cene energije ter omejevanje podnebnih
sprememb.

Delo inšpektorjev EC za nadzor nad
jedrskimi snovmi

nadzor nad takšnimi snovmi (http://
www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/
sg_protocol.html). Omenjena pogodba
med EURATOM in IAEA je začela veljati
30.04.2004. V predavanju se je mag.
Darko Korošec dotaknil tudi še svežega
osnutka direktive o jedrski varnosti, to je
Council Directive (Euratom) setting up a
Community Framework for Nuclear Safety
(http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/
doc/2008_nuclear_safety_directive_
proposal_council_proposal_euratom.pdf).

V drugem delu predavanja je mag.
Darko Korošec orisal delo približno 180
inšpektorjev, ki so del DG TREN s sedežem
Inšpektorji EC pri nadzoru izrabljenega goriva v v Luksemburgu. Inšpektorji opravljajo
jedrskem objektu inšpekcije po vseh državah EU. Njihovo
delo zajema med drugim nadzor nad
evidencami jedrskih snovi, izvajanje
pečatenj in video nadzora, meritve
fizikalnih parametrov ter jemanje vzorcev.
Vse članice EU so zavezane k spoštovanju
nadzora nad jedrskimi snovmi. Ta nadzor
zajema približno 150 večjih objektov kot
Pečata, ki se uporabljata pri pečatenju jedrskih snovi, levo je so jedrske elektrarne, obrati za predelavo
prikazan pečat EC ter desno skupni pečat IAEA in EC
ali obogatitev jedrskih snovi, ter tudi
številne druge objekte. Med temi je 25
raziskovalnih centrov, 10 rudnikov, 40
V prvem delu je predavatelj predstavil
raziskovalnih reaktorjev, 4 objekti za
zakonodajo EU na tem področju. Ta
predelavo radioaktivnih odpadkov itd.
temelji na pogodbi EURATOM Treaty
iz leta 1957, ki jo ustanovila European
Predavatelj je predavanje, ki temelji na
Atomic Energy Community (EURATOM).
osebni izkušnji inšpektorja EC, popestril z
Posebno pozornost je namenil poglavju
št. 7 te pogodbe, ki obravnava nadzor nad zanimivim slikovnim gradivom, s katerim
je predstavil številne tehnike nadzora,
jedrskimi snovmi.
med njimi video nadzor, spektrometrijo
gama ter uporabo različnih načinov
Sledila je predstavitev najpomembnejših
pečatenja.
pogodb z IAEA na področju nadzora
nad jedrskimi snovmi, med njimi tudi
Dr. Helena Janžekovič, Alfa sekcija
Dodatnega protokola k sporazumu o
varovanju, ki naj bi omogočil učinkovitejši

Zato je Alfa sekcija DJS decembra
2008 organizirala predavanje priznane
strokovnjakinje, profesorice dr. Lučke
Kajfež Bogataj, fizičarke in meteorologinje,
članice Medvladnega panela za podnebne
spremembe, ki je v letu 2007 skupaj z Al
Gorom dobil Nobelovo nagrado za mir
za prizadevanja pri osveščanju javnosti o
usodnih posledicah segrevanja ozračja.
Predavanju »Podnebne spremembe in
energetski viri«, ki je potekalo v Centru
Evropa v Ljubljani, je sledila okrogla
miza, na kateri sta poleg predavateljice
sodelovala še profesor dr. Drago Kos in dr.
Tomaž Žagar. Dr. Drago Kos je prostorski
sociolog in predavatelj na Fakulteti za
družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer
se že vrsto let ukvarja s sociološkimi
značilnostmi prostorskih projektov, zlasti
s tistimi, ki jih javnost dojema kot rizične.
Dr. Tomaž Žagar je reaktorski fizik, ki se
kot sodelavec Gen energije ukvarja s
pripravami za umestitev novega jedrskega
reaktorja, če bo država sprejela tako
odločitev.
Profesorica Lučka Kajfež Bogataj je v
svojem predavanju najprej predstavila
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trenutno stanje podnebja in razloge
za tako stanje. Značilnosti podnebnih
sprememb so, da so kumulativne,
njihovi učinki pa so ireverzibilni. Za njih
je značilen tudi velik časovni zamik.
Pojavljajo se globalno. Kot bistvene
vzroke za izredno slabo klimatološko
stanje s še slabšimi trendi je navedla
izpuste toplogrednih plinov (20 krat več
kot v 19. stoletju), rast prebivalstva (6
x več) ter večanje bogastva (100 krat

nedvomno sodijo tudi jedrske elektrarne.
Jedrska stigma je po njegovem mnenju
lahko ublažena, vendar le ob doslednem,
dolgoročnem in transparentnem
delovanju vseh vpletenih, od politike,
industrije do pristojnih upravnih organov.
Najbolj pomemben faktor je nedvomno
zaupanje, ki se ga lahko z napačnimi
potezami v trenutku izgubi.
Okrogla miza je bila zelo dobro obiskana
s strani predstavnikov jedrske stroke,

bogatejši smo). Projekcije raziskovalcev
za prihodnost pa so zelo pesimistične:
najbolj ekstremen scenarij napoveduje
dvig temperatur v povprečju za 4 oC do
leta 2100, čemur bodo seveda sledile
spremembe podnebja z ekstremnimi
vremenskimi razmerami.

nevladnih organizacij, splošne javnosti, z
veseljem pa smo opazili tudi predstavnike
političnega življenja v Sloveniji. Zanimiva
in tehtna razprava je pokazala, da je
skrb za okolje eden ključnih problemov
današnje družbe, na katerega je potrebno
iskati odgovore v dialogu z javnostjo.

Ukrepi ob podnebnih spremembah,
ki jih je predavateljica navedla, so
blaženje, predvsem ukrepi za zmanjšanje
antropogenih vzrokov (emisije
toplogrednih plinov) ter prilagajanje,
kot na primer prilagojeno kmetovanje in
zmanjšanje drugih za človeka negativnih
podnebnih posledic. Zmanjševanje emisij
ogljikovega dioksida kot ključnega v
antropogenih vzrokih, lahko dosežemo s
povečano učinkovitostjo pri pretvarjanju
in uporabi energije, spremembi
sestave gospodarskih aktivnosti ter s
prerazporeditvijo energetskih virov, kjer
igra vlogo paradnega konja tudi jedrska
energija.
Dr. Tomaž Žagar je izpostavil prednosti
jedrske energije, zlasti novejše generacije
reaktorjev z vidika podnebnih sprememb
ter možne rešitve, ki jih ponuja stroka
glede na Kjotski protokol in politiko
Evropske unije. Profesor Drago Kos pa
je izpostavil družbene vidike umeščanja
in sobivanja z objekti, ki jih javnost
razumeva kot rizične, med katere

Mag. Nadja Železnik, predsednica Alfa
sekcije

MMG NA
INFORMATIVI 2009
Predstavniki Mreže mlade generacije
(MMG) Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije smo se letos konec januarja
udeležili prireditve Informativa 09.
Informativa se je namreč letos odvijala
prvič, in sicer konec januarja na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Namen je bil ponuditi, nekaj
tednov pred informativnimi
dnevi, pregled vseh različnih
izobraževalnih programov,
ki so na voljo, od srednjih šol
do visokošolskih programov,
dodatnega izobraževanja in
usposabljanja, jezikovnih tečajev
in raznih drugih aktivnosti. Vsem
obiskovalcem smo želeli na enem
mestu predstaviti pomembne
informacije, ki so povezane
z nadaljnjim izobraževanjem in

življenjskimi odločitvami. Prireditve se
je udeležilo okoli 14.000 bolj ali manj
zainteresiranih osnovnošolcev, dijakov,
študentov in ostalih obiskovalcev.
Namen naše udeležbe je bil predstaviti
delo Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije, predstavitev raziskav na
jedrskem področju v Sloveniji, prikaz
možnosti študija na fakultetah, kjer se
lahko srečajo z jedrskim področjem, prikaz
dela, možnosti zaposlitve in možnosti
štipendiranja v podjetjih ter institucijah,
ki so tako ali drugače povezane z jedrsko
tehnologijo. Kljub strahospoštujoči
distanci obiskovalcev, ko so opazili
napis »Društvo jedrskih strokovnjakov
Slovenije«, se jih je nekaj opogumilo in
vprašalo predvsem o gradnji drugega
bloka jedrske elektrarne v Sloveniji in o
odlagališču nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO), za katera so izvedeli
iz medijev. Večina vprašanj se je nanašala
na odlagališče NSRAO, nove tehnologije
jedrskih elektrarn, tipe reaktorjev svetu
in delovanja le-teh. Takoj se je razvila
debata, kjer smo poskušali na hitro
odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja.
Za tiste, ki jih je zanimalo kaj več, pa so
bili izobešeni plakati o raziskovalnem delu
naših članov ter zloženke.
Za konec bi povedali, da tisti, ki so
se zanimali za jedrsko področje, so
bili naklonjeni izgradnji drugega
bloka jedrske elektrarne in so kazali
pozitiven odnos do jedrske energije.
Na Informativi smo sodelovali: Tomaž
Ploj, Melita Lenošek, Marko Kostanjevec,
Andrej Kavčič, Jernej Kovačič, Marko
Giaccomeli, Duško Kančev in Luka
Štrubelj.
Tomaž Ploj, MMG

MMG predstavitev na Informativi 2009
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Aktivnosti
MMG ENS
Razprava o jedrski
varnosti in klimatskih
spremembah na
konferenci Združenih
narodov COP-14 v
PoznaŃu

Med 1. in 12. decembrom 2008 je v poljskem
mestu Poznań potekala tradicionalna
konferenca Združenih narodov o klimatskih
spremembah COP-14 (Conference of Parties

je prav tako organizirala »Side Event« z
naslovom »Nuclear Energy«. Obe organizaciji
sta se predstavljali na stojnici v glavnem
predstavitvenem paviljonu, kjer so razdeljevali
izdane publikacije.
Cilj našega dogodka je bilo predstaviti
stereotipne poglede na jedrsko energijo
in pokazati možno pozitivno vlogo
jedrskih elektrarn v boju proti klimatskim
spremembam. Ker je ENS znanstveno
združenje (learning society), in ne lobistična
organizacija smo želeli na jasen, nepristranski
in objektiven način prikazati prednosti in

Delegacija ENS YGN v dvorani za plenarna zasedanja Združenih narodov

of the United Nation Framework Convention
on Climate Change /UNFCCC/). Na konferenci
COP, kjer se enkrat letno sreča preko 10.000
udeležencev: predstavnikov nacionalnih
delegacij iz vseh držav sveta, raziskovalcev iz
univerz in inštitutov, aktivistov iz nevladnega
sektorja in številnih opazovalcev iz različnih
mednarodnih organizacij. Konferenca
je zasnovana na način, da se poleg
vsakodnevnega plenarnega zasedanja in
delovnih skupin, od ranega jutra pa do poznih
večernih ur, odvija še cela vrsta spremljajočih
dogodkov (kategorija: »Side Events«), razstav
in družabnih dogodkov.
Evropsko jedrsko društvo ENS (Europan
Nuclear Society) se je preko svoje MMG
(Mreže mlade generacije oz. YGN - Young
Generation Network) odločilo prijaviti na
natečaj za organizacijo »Side Event-a« z
naslovom »Debating nuclear and climate
change«. V zadnjem trenutku je bilo od
približno 500 prijavljenih izbrano le 200 »Side
Event-ov«, med katerimi je bil tudi naš.
Ni potrebno posebno naglasiti, da je bilo
udeležencev, ki se ukvarjajo s področjem
jedrske energije na tej konferenci izjemno
malo, zaradi česar pa je bila njihova aktivna
vloga toliko bolj pomembna. Poleg nas so bili
na COP-14 navzoči tudi delegati Mednarodne
agencije za atomsko energijo (IAEA) in
Svetovne jedrske organizacije (WNA), ki

slabosti jedrskih elektrarn kot trajnostni
vir za proizvodnjo električne energije.
Delegacijo ENS YGN, ki smo organizirali in
izvedli »Side Event«, smo sestavljali: Hans
Korteweg (predsednik IYNC, FORATOM/ENS),
Wim Uyttenhove (predsednik Mreže mlade

predstavitev francoskega pristopa k uporabi
jedrske energije v konceptu trajnostnega
razvoja, kar je vključilo trenutni status razvoja
tretje generacije jedrskih elektrarn, gorivne
cikluse, ki so trenutno v uporabi in razvoj
četrte generacije elektrarn s hitrimi reaktorji
ter njihovega potenciala za uporabo zaprtega
gorivnega ciklusa. Na koncu je potekala 45
minutna razprava.
V razpravi je sodelovalo približno 50
udeležencev iz različnih ekoloških aktivističnih
organizacij kot so Greenpeace, Friends of the
Earth,... delegatov iz Brazilije, Kitajske in
Belorusije ter nekaj predstavnikov iz jedrskega
področja (IAEA, WNA).
Vprašanja o katerih se je razpravljalo so
se nanašala na ekonomske pokazatelje,
stroške izgradnje in pogona elektrarn,
razvoja četrte generacije jedrskih elektrarn,
varnosti in investiranja v druge energetske
vire, ki ne emitirajo CO2. Če pogledamo na
dogodek v celoti lahko rečemo, da je potekal
v ostrem, ampak še vedno korektnem
ozračju z izpostavo znanstvenih dejstev in
argumentirano razpravo dveh nasprotnih
strani. Organizacijo in vsebino našega »Side
Event-a« so zaznali tako naši kolegi iz IAEA
in WNA, kot tudi udeleženci, ki so prvič prišli
poslušati nekaj o jedrski energiji.

»Side Event« z izvirnim naslovom »Debating Nuclear and Climate Change« na konferenci COP-14

generacije belgijskega jedrskega društva Belgium Nuclear Society YGN, SCK-CEN), Dr.
Alexey Lokhov (predstavnik Mreže mlade
generacije francoskega jedrskega društva French Nuclear Society YGN, CEA), Edouard
Hourcade (podpredsednik Mreže mlade
generacije evropskega jedrskega društva - ENS
YGN, CEA) in Dr. Igor Vuković (predsednik
Mreže mlade generacije evropskega jedrskega
društva - ENS YGN, FER Zagreb).
»Side Event« smo pričeli s predstavitvijo
aktivnosti ENS YGN in nadaljevali s
predavanjem z naslovom »Climate change:
Can we do without nuclear?«. Sledila je

Več informacij o konferenci COP-14 najdete
na spletni strani UNFCCC (http://unfccc.int/
meetings/cop_14/items/4481.php).
In za konec prijetna še dolžnost. Z veseljem
želim najaviti in spomniti članstvo
slovenskega MMG na skorajšnji tretji
mednarodni forum evropskih mladih
jedrskih strokovnjakov, ki bo potekal v
Cordobi med 19. in 23. majem 2009. Za
dodatne informacije obiščite uradno spletno
stran foruma European Nuclear Young
Generation Forum 2009: www.enygf09.org
Dr. Igor Vuković, predsednik ENS YGN
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aktualno
Inženirska
akademija
o slovenski
energetski
politiki
Inženirska akademija
Slovenije (IAS) je na
novinarski konferenci,
ki je potekala 19.
februarja 2009 v
Ljubljani predlagala
6 ukrepov za bolj
učinkovito energetsko
politiko v Sloveniji.
Stališča akademije
so predstavili njen
predsednik prof. Peter.
Glavič, podpredsednik
prof. Borut Mavko in
predsednik odbora za
energijo in okolje pri
IAS prof.dr. Ferdinand
Gubina.
Stališča Inženirske akademije
Slovenije o slovenski energetski
politiki

Slovenija potrebuje učinkovito energetsko
politiko, ker sodijo zanesljiva energetska
oskrba, učinkovita in vzdržna poraba ter
varovanje okolja med ključne elemente
kakovosti gospodarskega razvoja Slovenije.
S pospešeno liberalizacijo in naslonitev na
trg je Slovenija, podobno kot EU, na področju
energetike zabredla v preveliko energetsko
odvisnost od uvoza pri bistveno višjih cenah
energije. Zmanjšanje energetske odvisnosti ter
uspešno energetsko strategijo lahko Sloveniji
zagotovita le učinkovita raba energije in visok
delež domačih klasičnih in obnovljivih virov.
Inženirska akademija Slovenije predlaga
Vladi R Slovenije glede na trenutno stanje
na področju energetike doma in v svetu,
naslednje ukrepe:
1. V najkrajšem času izdelati ovrednoten
Nacionalni energetski program z
realnim naborom prednostnih investicij,
ki jih danes poznamo na podlagi naših
razpoložljivih energetskih virov in virov
financiranja. Program čim prej poslati v
sprejem parlamentu RS5. Vzpostavljati
vzdušje zaupanja med prebivalstvom,
raziskovalci, strokovnjaki in politiki v
vseh razpravah o energetiki ter tudi

International Conference

Nuclear Energy for New Europe 2009
		
		

Bled / Slovenia / September 14 -17

bled2009@ijs.si
www.nss.si/bled2009
tel +386 1 588 53 31, fax +386 1 588 53 77
BLED 2009, Nuclear Society of Slovenia, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Vabilo na konferenco DJS!

Letos bo Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije organiziralo že 18. mednarodno konferenco »Nuclear Energy for
New Europe 2009«, ki bo potekala od 14. do 17. septembra na Bledu.
Konferenca je osrednji letni dogodek društva in je namenjena strokovnjakom s področja jedrskih raziskav,
izobraževalnih ustanov, jedrskih objektov in upravnih organov. Vodilna tema letošnje konference bo Raziskave in
izobraževanje za trajnostno jedrsko energijo.
Vse članice in člane društva vabimo, da se v čim večjem številu udeležite konference in sodelujete tudi s svojimi
prispevki. Zadnji rok za oddajo povzetkov je 30. april 2008. Izbrano število najboljših prispevkov s konference
bo predlagano v objavo v posebni številki revije Nuclear Engineering and Design. Mlade jedrske strokovnjake in
raziskovalce bi še posebej radi vzpodbudili k tekmovanju mladih avtorjev, ki je postalo že zaščitni znak konferenc
DJS. Poleg denarne nagrade bo nagrajeni prispevek letos predlagan tudi v objavo v posebni številki omenjene
mednarodne revije. Ažurne informacije o konferenci lahko spremljate na spletnih straneh

http://www.djs.si/bled2009/

Organizacijski odbor NENE 2009

na ta način doseči večjo sprejemljivost
umeščanja različnih energetskih
objektov v prostor.
2. Pospešiti snovanje novih in posodobitev
obstoječih raziskovalnih programov, ki
bodo vir novih kadrov, znanj, proizvodov
in prenosa znanja v gospodarstvo.
3. S finančnimi stimulacijami, s
posodobitvijo predpisov in z
izobraževanjem intenzivno spodbujati
vse udeležence k ukrepom za boljšo
energetsko učinkovitost in k večji
izrabi obnovljivih virov. V ta namen
napraviti finančni in terminski načrt
za pridobitev kohezijskih sredstev
EU za Akcijski načrt učinkovite rabe
energije (URE).
4. Spodbujati komunikacijo z javnostjo
ter izboljšati izobraževanje o
pomembnosti energije, potrebe
po različnosti virov za energetsko
oskrbo, skrbi za okolje ter nadaljnji
gospodarski razvoj države.
5. Vzpostavljati vzdušje zaupanja
med prebivalstvom, raziskovalci,
strokovnjaki in politiki v vseh
razpravah o energetiki ter tudi na
ta način doseči večjo sprejemljivost
umeščanja različnih energetskih
objektov v prostor.
6. Pri oblikovanju Sveta za energetiko

pri Vladi povabiti k sodelovanju
strokovnjake Inženirske akademije
Slovenije, Sveta za energetiko SAZU,
gospodarstva, visokega šolstva in
znanosti.
Inženirska akademija Slovenije je s svojimi
strokovnjaki in svojim znanjem stalno
pripravljena na vseh področjih sodelovati
pri dejavnostih, ki vodijo k uspešnemu in
učinkovitemu razvoju slovenske
energetike.
Vir: Inženirska Akademija Slovenije
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Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je
v letu 2008 zaključila z izvajanjem projekta
»Izboljšanje ravnanja z institucionalnimi
radioaktivnimi odpadki v Sloveniji«, ki je
potekal v okviru programa za institucionalno
usposobljenost Slovenije »Transition Facility
2005«.

Po izvedbi del se je
zmanjšala emisija
Meritve koncentracij radona december 2008
12
radona iz skladišča
Meritve koncentracij radona oktober 2008 v okolje, kar ima za
9
posledico manjšo
Meritve koncentracij radona junij 2008
izpostavljenost
6
prebivalstva radonovim
potomcem v neposredni
3
bližini skladišča in s tem
tudi manjšo efektivno
0
Čas [h]
dozo za izpostavljene
Naraščanje koncentracij radona v času pred in po izvedbi projekta. Pred izvedbo projekta prebivalce.
15

Koncentracija radona [kBq/m³]

Izboljšanje
ravnanja z
institucionalnimi
raO v Sloveniji

je bila maksimalna koncentracija radona 14.600 Bq/m3, po izvedbi pa je maksimalna Marija Fabjan, ARAO
koncentracija v mesecu oktobru znašala 4.200 Bq/m3. Jože Rojc, RŽV

ARAO je v okviru projekta detajlno pregledala
626 paketov uskladiščenih pakirnih enot
radioaktivnih odpadkov. Poleg karakterizacije
odpadkov smo odpadke sortirali v posamezne
skupine in sicer stisljive - nestisljive
in gorljive – negorljive odpadke, ločili
neradioaktivne dele od radioaktivnih delov,
prepakirali odpadke v novo embalažo in
iznesli iz skladišča vse odpadke, ki vsebujejo
radionuklide, ki so zaradi skladiščenja razpadli
pod zakonsko mejo, ki določa radioaktivno
snov.

Sortiranje odpadkov v prostorih vroče celice vroče Reaktorskega
centra Instituta »Jožef Stefan« - poseben šotor opremljen z
zaprtim ventilacijskim prezračevalnim sistemom s HEPA filtri.

20

9
64

35
25

T2 - Trdni odpadki
(trden, stisljiv, negorljiv)
T1+T3 - Trdni odpadki (trden,
stisljiv, nestisljiv, gorljiv)
T4 - Trdni odpadki
(trden, nestisljiv, negorljiv)
ZV - Izrabljeni zaprti viri
L - Tekoči odpadki

Paketi radioaktivnih odpadkov nastali pri izvedbi projekta. Novi
paketi radioaktivnih odpadkov so sortirani v skupine. Znane so
radiološke, kemijske in fizikalne lastnosti.

Celotna vrednost projekta je znašala 396.000
EUR, od tega je Evropska komisija prispevala
sredstva v višini 297.000 EUR, ostalo je bil
obvezni nacionalni delež Slovenije. Projekt je
izvajal konzorcij Leniko-IRE-Tecnubel-Institut
»Jožef Stefan«. Dela so potekala v Centralnem
skladišču RAO v Brinju in v prostorih vroče
celice Reaktorskega centra Instituta »Jožef
Stefan«. Izvedba del je trajala deset mesecev.

Z izvedbo projekta smo zagotovili sortiranje
in prepakiranje odpadkov v nove pakete v
skladu z merili sprejemljivosti za skladiščenje v
Centralnem skladišču RAO v Brinju. S tem smo
pridobili za 25 m3 več razpoložljivega prostora
v skladišču in izboljšali radiološke razmere v
skladišču.
V času izvajanja projekta smo poleg rednega
nadzora nad Centralnim skladiščem RAO v
Brinju izvajali v skladu z izdelanim programom
ukrepov varstva pred sevanji še dodatne
meritve, ki so obsegale meritve delovnega
okolja v skladišču in prostorih vroče celice,
meritve v okolici skladišča in prostorov vroče
celice. Vsa dela so potekala v skladu z načelom
ALARA, posebna pozornost je namenjena
dnevnemu spremljanju prejetih doz izvajalcev
del. ARAO je pripravila ocene prejetih
doz. Ocenjena efektivna doza za najbolj
obremenjene delavce ni presegla vrednosti 1,5
mSv/leto, kolektivna doza delavcev ARAO in
pogodbenih izvajalcev meritev pa je bila 0,004
človek.Sv.leto.
Meritve in analize radiološkega vpliva so
pokazale, da dela, ki so potekala v okviru
projekta, niso predstavljala radiološke
obremenitve za okoliško prebivalstvo ali
neposredno okolico Centralnega skladišča RAO
v Brinju.

ODLOČITEV O
LOKACIJI ZA
ODLAGALIŠČE NSRAO
KMALU?
Lokacija za odlagališče nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov – v postopku kot
ponudnici lokacije sodelujeta občina Brežice
in občina Krško - v zakonsko določenemu
roku, torej do konca leta 2008, ni bila
izbrana. Vendar pa je čas končne odločitve po
pričakovanjih razmeroma blizu.
Lokalno partnerstvo in občina Krško sta
se februarja 2009 seznanila z poročilom
neodvisnih strokovnjakov, ki so recenzirali lani
februarja javno razgrnjeno dokumentacijo
dopolnjenega osnutka državnega prostorskega
načrta za odlagališče ter s stališči Ministrstva
za okolje in prostor do pripomb in predlogov
javnosti, podanih ob javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka državnega prostorskega
načrta (DPN) in okoljskega poročila za lokacijo
v Krškem. Na osnovi stališč bo pripravljen
predlog DPN, ki ga bodo obravnavali nosilci
urejanja prostora. S pozitivnim mnenjem
vseh nosilcev urejanja prostora, vključno z
občino Krško, gre predlog v obravnavo vladi.
S sprejetjem uredbe o DPN na vladi postane
dokument dokončen in lokacija izbrana.
Lokacija v občini Brežice ostaja v postopku;
v nadaljevanju bodo preverjene rešitve, ki bi
premostile omejitve s področja upravljanja z
vodami.
Irena Dariš, ARAO

Pomembno je biti
racionalen
Sklad za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
(Sklad NEK) je decembra 2008 organiziral
predavanje o razmerah na kapitalskih trgih.
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Predavanje je bil eden od dogodkov, ki
jih Sklad NEK pripravlja za izobraževanje
svojih članov, nanj pa so bili vabljeni tudi
župani občin, ki od Sklada NEK prejemajo
nadomestilo za omejeno rabo prostora.
Predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
dr. Peter Groznik je predaval o razmerah na
kapitalskih trgih, finančni krizi in vzrokih
zanjo ter o tem, kako se vesti v krizni situaciji,
kakršni smo (bili) priča. Med drugim je
poudaril, da je pomembno oblikovati realna
pričakovanja in biti odziven, predvsem s
pomočjo ocen, predvidevanj in strokovnega
znanja. »Pomembno je biti racionalen tako v
dobrih kot v slabih časih,« je na predavanju
poudaril dr. Groznik.
Predavanje je bilo del skupne seje upravnega
in nadzornega odbora Sklada NEK.
Predsednica upravnega odbora Sklada NEK,
dr. Romana Jordan Cizelj, je ocenila delo
Sklada NEK kot uspešno in izpostavila
predvsem »dosežene spremembe zakonodaje, ki
dajejo Skladu NEK jasnejše pristojnosti. Negotove
razmere na kapitalskih trgih in omajano
zaupanje vanje pa zahtevajo od Sklada NEK
veliko strokovnosti in znanja, ki ga njegov kader
tudi ima.«
Sklad NEK

Sklad NEK vstopa v
15. leto delovanja
Direktor Sklada NEK Janko Strašek je opozoril,
da Sklad NEK z letom 2009 vstopa v jubilejno,
15. leto delovanja, saj bo leta 2009 minilo
15 let od sprejema zakona, s katerim je bil
Sklad NEK ustanovljen. »V tem času se je Sklad
NEK izkazal za strokovno in neodvisno finančno
institucijo, ki se odgovorno sooča z izzivi,« je še
povedal Janko Strašek.
Sklad NEK

Evropski parlament
o vlogi jedrske
energije
Po nedavnem plinskem sporu med Ukrajino
in Rusijo, ki je povzročil težave številnim
evropskim državam, je postalo še jasneje,
da Evropa potrebuje okrepljeno energetsko
infrastrukturo, ki bo omogočala uvoz
energentov po različnih poteh. »Pri tem si
moramo zagotoviti različne tranzitne države
kot tudi različne države izvoznice energentov.
Poleg tega moramo obogatiti našo energetsko
mešanico. V njej mora biti bistveno višji
delež energentov, ki ne povzročajo izpustov

toplogrednih plinov, tako obnovljivih virov
energije kot tudi jedrske energije. Tudi premogu
se ne moremo odreči, a moramo zagotoviti
uporabo najboljših možnih tehnologij, ki
omogočajo zajemanje in shranjevanje ogljika,«
je na plenarnem zasedanju v imenu ELSED, največje politične skupine v Evropskem
parlamentu, povedala dr. Romana Jordan
Cizelj.
Na februarskem plenarnem zasedanju
Evropskega parlamenta (EP) v Strasbourgu
so evropski poslanci dokazali, da se izzivov
zavedajo. Podprli so priporočila za prihodnjo
celovito politiko EU o podnebnih spremembah,
ki bodo služila kot izhodišče pri pogajanjih za
sklenitev novega mednarodnega sporazuma
o podnebnih spremembah. EP pa je v
februarju 2009 sprejel tudi poročilo o drugem
strateškem pregledu energetske politike, ki v
središče postavlja varnost oskrbe z energijo
in zagotavljanje pestre energetske mešanice.
Tu pomembno vlogo, po mnenju večine
poslancev, igra tudi jedrska energija, do katere
se je EP opredelil zelo pozitivno. Poleg njenega
prispevka k uravnoteženi in čisti energetski
mešanici pa poslanci v drugem strateškem
pregledu energetske politike poudarjajo tudi
potrebo po varni in transparentni uporabi
jedrske energije.
Prav z varno in transparentno uporabo
jedrske energije pa se EP podrobneje ukvarja
v zadnjih mesecih svojega mandata. V
decembru 2008 je začel z obravnavo predloga
Komisije o vzpostavitvi okvira Skupnosti za
jedrsko varnost. Predlog slednjega je Komisija
predstavila konec novembra 2008 z namenom
vzpostavitve primerljivo visokega nivoja
jedrske varnosti v vsej Uniji. Poročevalec
je že izbran - to je Gunnar Hökmark (ELSED, Švedska). Prva obravnava poročila v
pristojnem odboru EP - odboru za industrijo,
raziskave in energijo - je potekala že 12.
februarja 2009, glasovanje v odboru bo
predvidoma konec marca 2009, glasovanje
na plenarnem zasedanju pa maja letos. Ob
upoštevanju dejstva, da zanimanje za jedrsko
energijo v državah članicah EU narašča, se zdi
trenutek za to ravno pravi.
Viktorija Jeras, pisarna poslanke EP
dr. Romane Jordan Cizelj

Slovenijo obiskala
delegacija iz Srbije
Slovenijo je konec januarja obiskala delegacija
Agencije za jedrsko varnost Srbije, ki v Srbiji
ureja področja jedrske varnosti in varstva

pred sevanji. Srbsko delegacijo so sestavljali
predstavniki Ministrstva za znanost in
tehnološki razvoj in Fakultete za znanost.
Delegaciji se je pridružila tudi gospa Adriana
Nicic, predstavnica Mednarodne agencije za
atomsko energijo, ki Srbiji pomaga pri projektu
tehnične pomoči za razgradnjo raziskovalnega
reaktorja RA v inštitutu Vinča (VIND projekt).
V dneh od torka, 27. januarja do četrtka,
29. januarja je delegacija iz Srbije obiskala
Nuklearno elektrarno Krško, Institut »Jožef
Stefan«, Agencijo za radioaktivne odpadke in
Upravo RS za jedrsko varnost. Pogovori so tekli
o organiziranosti, delovanju, pristojnostih,
pripravi podzakonskih aktov, sistemu vodenja
na URSJV in o sodelovanju med slovenskim in
srbskim upravnim organom. Predstavili smo
jim inšpekcijski nadzor pri pakiranju jedrskih
odpadkov, karakterizacijo odpadkov, kriterije
in cene za sprejem odpadkov v Centralno
skladišče radioaktivnih odpadkov, postopek
pridobivanja dovoljenja za obratovnje
Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov,
transport jedrskih in radioaktivnih snovi,
monitoring okolja in meritve. Ogledali so si
tudi ureditev nadzora nad radioaktivnostjo
odpadnih kovin v slovenskem podjetju
skladno s slovenskimi predpisi. Odnosi in
komuniciranje z javnostmi pa je tema, ki je še
zlasti pritegnila pozornost kolegov iz Srbije.
Slovenska in srbska stran menita, da je še
veliko možnosti za nadaljnje sodelovanje na
tem področju. Hkrati so se predstavniki Srbije
zahvalili za vso pomoč, ki jo nudi slovenski
upravni organ srbski agenciji za jedrsko
varnost pri vodenju upravnih postopkov v
okviru VIND projekta.
vir: www.ursjv.gov.si

Nov predlog
direktive o jEdrski
varnosti
Evropska komisija je konec novembra 2008
objavila nov predlog direktive o jedrski
varnosti. S predlogom prihaja po intenzivnih
dogovarjanjih med institucijami EU, z jedrsko
industrijo in s skupino visokih predstavnikov
ENSREG. Slednja skupina je bila ustanovljena
pred dobrim letom zato, da bi svetovala,
kako urediti to področje za celotno skupnost.
O predlogu bodo sedaj razpravljale delovne
skupine Evropskega sveta.
Več informacij najdete na spletnih strneh
URSJV in Evropske komisije.
vir: www.ursjv.gov.si
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Predstavniki
parlamenta
Albanije na obisku
v NEK
Na prošnjo Mednarodne agencije za atomsko
energijo je Uprava RS za jedrsko varnost
organizirala strokovni obisk predstavnikov
parlamenta Albanije v Nuklearni elektrarni
Krško. Zanimale so jih predvsem slovenske
izkušnje pri gradnji in upravljanju jedrske
elektrarne v Krškem.
Albanska delegacija, ki so jo poleg treh
parlamentarcev sestavljali še predstavniki
Ministrstva za ekonomijo, trgovino in energijo
Albanije, Stalnega predstavništva Albanije na
Dunaju in veleposlanik Albanije v Ljubljani,
je v četrtek, 29. januarja obiskala Nuklearno
elektrarno Krško. Uvodni predstavitvi in
pogovorom z vodstvom elektrarne je sledil
še klasičen ogled nuklearke. Iz Uprave RS za
jedrsko varnost se je visokim predstavnikom
Albanije pridružil mag. Marjan Levstek, ki je
predstavil delo upravnega organa.
vir: www.ursjv.gov.si

Priporočilo
Evropske komisije
o knjigovodstvu in
kontroli jedrskih
snovi
Evropska komisija je 11.2.2009 sprejela
priporočilo o izvajanju sistema knjigovodstva
in kontrole jedrskih snovi upravljavcev jedrskih
objektov.
vir: www.ursjv.gov.si

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za matematiko in fiziko

in

Katedra za jedrsko tehniko

v sodelovanju z

		

in s podporo

Nuklearne elektrarne Krško d.o.o., Agencije za radioaktivne odpadke in za financiranje razgradnje NEK in Sklada za
financiranje razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK

razpisujejo

NATEČAJ MLADIH ENERGETIKOV 2009
Varna, zanesljiva, zadostna in okolju prijazna oskrba z energijo sodi med najpomembnejše temelje razvitih in
razvijajočih se gospodarstev. Zato je energetika tisto strateško področje, s katerimi se po svetu in pri nas aktivno
ukvarja širok krog strokovnjakov, ki sega vse do najvišjih državnih predstavnikov. Strateške okoliščine, kot so npr.
prevelika odvisnost od nafte in zemeljskega plina, ki ju uvažamo iz politično nestabilnih držav, zaveze Kyotskega
protokola, ter nenazadnje renesansa jedrske energije, nakazujejo nove in velike izzive tudi prihajajočim
generacijam energetskih strokovnjakov.
Natečaj, ki ga razpisujemo, je namenjen študentom višjih letnikov predvsem naravoslovnih in tehniških fakultet,
ki jih zanimajo teme s področja energetike. Od kandidatov pričakujemo pisne razprave (npr. raziskovalne,
seminarske ali diplomske naloge) ali predloge demonstracijskih ali učnih materialov (načrti, delujoči modeli,
računalniški programi, internetne strani ipd.). Dobrodošli so tudi drugačni prispevki posamičnih avtorjev in
skupinska dela z največ pet avtorji. Še posebej bomo veseli prispevkov na temo uporabe jedrske energije.
Prispevke bo ocenila komisija, ki jo bodo imenovali organizatorji, ter najboljše nagradila.
Avtorji treh najboljših prispevkov dobijo denarne nagrade:
prvo mesto 1000 EUR,
drugo mesto 750 EUR in
tretje mesto 500 EUR.
Prvih 30 avtorjev prispevkov si bo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije ogledalo Reaktorski
raziskovalni center Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani in jedrsko elektrarno v Krškem. Nagrajence bomo tudi
povabili, da svoja dela predstavijo na mednarodni konferenci »Nuclear Energy for New Europe«, septembra 2009
na Bledu.
Prispevke pošljite po pošti na naslov Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana, z
oznako »Ne odpiraj! – Natečaj mladih energetikov 2009« najkasneje do 30.4.2009.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (www.djs.si) do 30.5.2009.
Dodatne informacije, tudi pomoč pri izbiri teme in iskanju mentorja: prof.dr. Leon Cizelj, tel (01) 5885 215, e-mail
Leon.Cizelj@ijs.si.
Ne pozabite dodati svojih podatkov (ime, priimek, naslov, e-mail, telefon, fakulteta, letnik in smer študija). Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka
imeti status študenta, kar dokažejo s potrdilom o vpisu. Vsak prispevek mora vsebovati tudi podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat
njegovega lastnega dela. Izdelek mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku. V primeru, da bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, bo nagrada pripadala
skupini. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni pritožbe. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig.

SPREMINJAM NAVADE, VEDENJE IN PRIHODNOST
Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
razpisuje natečaj na temo ohranjanja energetskih virov in podnebnih sprememb.
Natečaj za najboljši video, fotografijo in digitalni plakat je namenjen dijakom srednjih
šol in traja od 20. februarja do 22. maja 2009.
Vse o natečaju najdete na spletni strani sklada http://www.sklad-nek.si/natecaj/
Odsek za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«
vabi k sodelovanju študente višjih letnikov, absolvente
in diplomante univerzitetnih študijev strojništva,
elektrotehnike, fizike, matematike in sorodnih smeri.

Naši sodelavci so mednarodno uveljavljeni znanstveniki in raziskovalci na področjih modeliranja pojavov in
procesov, ki so pomembni za varno delovanje jedrskih elektrarn in drugih kompleksnih tehnologij, kot so
mehanika tekočin, lomna mehanika, verjetnostne varnostne analize, itd. Poleg raziskav organiziramo in izvajamo
tudi podiplomsko izobraževanje ter tehniško svetovanje za naročnike doma in v tujini.
Od bodočih mlajših sodelavcev pričakujemo radovednost, samostojnost, samoiniciativnost in pripravljenost za
dinamično skupinsko delo. Ponujamo možnosti za izobraževanje in usposabljanje doma in v tujini.
Podrobnejše informacije o našem delu najdete na spletni strani http://www2.ijs.si/~r4www oz. na tel. (01) 5885
330. Ponudbe z življenjepisom v slovenskem ali angleškem jeziku pošljite z elektronsko pošto na elektronski
naslov Zlata.Vrhovec@ijs.si.
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