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UVODNIK
40 let od podpisa
sporazuma o gradnji
jedrske elektrarne in
30 let od dobave prvega
goriva

27. oktobra leta 1970 sta predsednik
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Stane Kavčič in predsednik Izvršnega
sveta Sabora SR Hrvaške Dragutin
Haramija podpisala sporazum o
gradnji jedrske elektrarne. S podpisom
sporazuma sta predsednika izvršnih
svetov izrazila podporo prizadevanjem
elektrogospodarskih družb Slovenije in
Hrvaške, da bi po racionalni in rentabilni
poti prišli do novih in tedaj nujnih virov
proizvodnje električne energije.
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V nekaj mesecih po podpisu sporazuma
je bilo pripravljeno razpisno gradivo za
jedrsko elektrarno. Na mednarodni razpis
za dobavo jedrske elektrarne, ki je bil
objavljen v Uradnem listu aprila leta
1971, so se prijavila štiri podjetja,
med katerimi je bilo izbrano podjetje
Westinghouse. Dobra štiri leta po podpisu
sporazuma so se začela gradbena dela in
po desetih letih je bila elektrarna narejena
vključno z dobavo goriva oktobra leta
1980.
Danes je jedrska elektrarna v
Krškem eden najpomembnejših
elektroenergetskih objektov v Sloveniji.
Proizvodnja je varna, čista in cenovno
konkurenčna. Jedrska elektrarna v Krškem
letno proizvaja okoli 40 % električne
energije, ki jo potrebujemo v Sloveniji.
Če gledamo dolgoročno, proizvodnja z
leti narašča, saj v elektrarni spremljajo
napredek pri tehnologijah in procesih
ter z izboljšavami in zamenjavo opreme
povečujejo povprečno letno količino
proizvodnje električne energije.
Prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS
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naše dejavnosti

Jedrska
energija za novo
Evropo 2010
- NENE 2010
v portorožu uspešno
zaključena DJS konferencA
nene 2010.

Strokovnjaki s področja jedrske energetike
so se med 6. in 9. septembrom ponovno
zbrali na tradicionalnem srečanju Nuclear
Energy for New Europe 2010, tokrat na
eni izmed ustaljenih lokacij – v Portorožu.
Srečanja se je udeležilo 166 strokovnjakov
iz evropskih, a tudi veliko bolj oddaljenih
držav, ter mednarodne agencije za jedrsko
energijo.
Začetek konference je bil posvečen
nekoliko bolj teoretičnim temam s

Martin Novšak z ekipo Gen Energije med
predstavitvijo projekta JEK 2.

Spomin na delo in življenje prof. Matjaža
Ravnika je predstavil tudi Jože Rant.

Udeleženci konference med ogledom
največjega podzemnega kanjona na svetu
v globini Škocjanskih jam.

Skupinska fotografija udeležencev NENE-2010 pred hotelom Bernardin v Portorožu

področja reaktorske fizike in raziskovalnih
reaktorjev. V uvodnem predavanju
je Robin Forrest iz IAEA predstavil
pomembnost jedrskih podatkov ter
način priprave knjižnic podatkov. Ta
se začne z eksperimenti za meritev
presekov ali razpadnih lastnosti jeder,
nakar so ti podatki primerno prirejeni
za uporabo z računalniki. Avtor je
posebej opisal izbiro pomembnih reakcij
med množico vseh možnih reakcij, kar
močno zmanjša velikost knjižnic in tudi
potreben računalniški čas. Tematiko je
zaokrožilo predavanje Enrica Sartorija, ki
je opisal način pridobivanja podatkov z
»benchmark« eksperimenti na področjih
reaktorske fizike, kritičnih eksperimentov
ter zaščite pred sevanji.
Zadnja dognanja na svojem področju je
prestavil Xu Cheng s »Karlsruhe institute
of tehcnology«. Opisal je zanimiv projekt
THINS, pri katerem sodeluje dvajset
evropskih institucij in katerega glavni
cilj je izboljšanje računskih modelov in
podatkovnih baz za reševanje problemov s
področja termohidravlike.
Posebna sekcija je bila namenjena delu
in življenju lani preminulega profesorja
Matjaža Ravnika. Najprej so se sodelavci
in študent prof. Ravnika v kratkih govorih
poklonili njegovemu spominu, nato pa
je imel predavanje njegov dolgoletni
prijatelj in vodja reaktorja na Dunaju, prof.
Helmuth Boeck, ki je opisal obratovanje
svojega reaktorja TRIGA.
V zadnjih letih si je svoje stalno mesto
na konferencah NENE pridobilo tudi
področje jedrske fuzije. Brian Syme iz JET
– največjega fuzijskega reaktorja, je opisal
lastnosti JET. Posvetil se je diagnostičnim

sistemom in načrtovani nevtronski
kalibraciji z močnim nevtronskim izvorom.
Na letošnji konferenci je bil poudarek
tudi na gradnji novih jedrskih elektrarn.
Najprej je zgodovino načrtovanja
jedrskih elektrarn na Finskem opisal
Reko Rantamäki, predvsem na primeru
načrtovane enote Loviisa 3.
Za odličen zaključek konference pa je
poskrbela projektna ekipa za drugo enoto
jedrske elektrarne v Krškem. Na čelu z
Martinom Novšakom, direktorjem Gen
Energije, so predstavili JEK2 – izzive
projekta in priložnosti, ki jih ponuja.
Posebej so opisali različne aspekte
projekta – od finančnega do okoljskega.
Zanimiv je bil tudi uvodni opis trenutnega
obsega delovanja Gen Energije, predvsem
podatek, da količina električne energije,
s katero trgujejo, nekajkrat presega zgolj
proizvodnjo v slovenski polovici NEK.
Zaključna tema je bila tako zanimiva, da
se je razprava v polni dvorani zavlekla v
pozni popoldan.
Poleg zadnjih dognanj stroke pa smo
udeležencem predstavili tudi lepote
Slovenije. Popeljali smo jih v Škocjanske
jame, kjer so se lahko pod zemljo
sprehodili nad več kot 100 m globoko
sotesko in po podzemnih hribih, ki so
bili za nekatere obiskovalce višji, kot so
jih vajeni iz domačega okolja, pa četudi
nad zemljo. Na poti nazaj smo si iz gradu
Socerb ob teranu in pršutu ogledali še
Tržaški zaliv.
Dr. Igor Lengar, IJS
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Ustanovljeno
novo društvo
»WIN (Women In
Nuclear) Europe«
Drugi oktober 2010 je bil prav poseben
dan, saj smo predstavnice evropskih
združenj žensk, ki delamo na jedrskem
področju, s podpisom skupne deklaracije
ustanovile novo društvo WIN Europe.
Ustanovni sestanek je gostilo madžarsko
združenje WIN Hungary v Budimpešti in
pripravilo zelo lepo in prijetno druženje.

društva, za izvajanje aktivnosti pa sta
zadolžena izvršni ter upravni odbor.

Ustanovne članice WIN Europe, 2.10.2010,
Budimpešta

WIN Europe je ustanovljeno kot neprofitno
društvo s sedežem v Parizu, ustanovilo
ga je 9 evropskih nacionalnih združenj
WIN iz Finske, Francije, Nemčije, Švedske,
Madžarske, Švice, Avstrije, Romunije
in Slovenije, pridružene pa so tudi
članice iz Slovaške in Bolgarije. Pripada
mednarodnemu združenju WIN Global,
s poudarkom na evropskih kulturnih,
družbenih in zgodovinskih temeljih.
Na ustanovnem sestanku smo sprejeli
statut, ki podaja vse osnovne vidike
nove organizacije. Namen WIN Europe
je promocija jedrske tehnologije v
miroljubne namene, izmenjava znanja in
izkušenj med članicami in nacionalnimi
združenji ter osveščanje splošne javnosti,
še posebej pa žensk in mladine o
doprinosu jedrske tehnologije v dobrobit
človeštva. Še zlasti se bo društvo WIN
Europe zavzemalo za promocijo žensk,
ki delajo na jedrskem področju, saj je
zaposlenih strokovnjakinj relativno malo
v primerjavi z moškimi kolegi, predvsem
pa so njihove pozicije v primerjavi z
moškimi pozicijami slabše, in sicer kljub
že doseženim rezultatom in izobrazbi.
Prav zato je jedrska stroka hitro
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Predsednica WIN Europe gospa
Dominique Mouillot, Francija, z
deklaracijo o ustanovitvi WIN Europe

neprivlačna za strokovnjakinje, ker pa
pomanjkanje kadrov v celoti resno ogroža
jedrsko stroko, je izguba strokovnjakinj
v stroki neprijeten udarec za celotno
področje.
Članice WIN Europe so lahko vsa podobna
združenja v Evropi oziroma organizacije,
ki podpirajo namen in vizijo društva,
pa tudi posameznice in posamezniki, ki
nimajo nacionalnih WIN organizacij. O
vseh pomembnih vprašanjih WIN Europe
odloča skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani
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Povabilo na konferenco, 30. december 2010,
Rok za oddajo povzetkov: 30. april 2011,
Izbor povzetkov: 30. junij 2011,
Rok za oddajo člankov: 30. avgust 2011,
Znani rezultati pregledovalcev: 30. september 2011,
Izdelana končna oblika člankov: 15. oktober 2011.
Aktualne novice so na voljo na spletni strani: http:// www.nss.si/nene2011

Sekcija Alfa je bila na ustanovnem
sestanku zastopana z dvema članicama,
katerih udeležbo je prijazno podprlo
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije.
Članica sekcije Alfa, mag. Milena
Černilogar Radež je zaradi svojih referenc
pri delu v ENS in DJS postala zakladnik
društva WIN Europe in s tem tudi članica
izvršnega odbora, predsednica sekcije Alfa
pa predstavnica Slovenije v upravnem
odboru.
Naslednji sestanek bo že v začetku
decembra 2010 v Parizu, kjer bo potekala
slovesnost ob ustanovitvi društva WIN
Europe, hkrati pa bo upravni odbor že
pripravil program dela društva za leto
2011. Pred nami so zanimivi in zahtevni
izzivi, zlasti pri delu z nekaterimi
skupinami javnosti, ki imajo znatno slabšo
sprejemljivost do jedrskih tehnologij,
kot so na primer jedrske elektrarne in
odlagališča radioaktivnih odpadkov.
Upamo, da bomo te poglede lahko
spreminjali. Pri tem si želimo, da bodo
tudi slovenske organizacije in inštitucije
podprle naša prizadevanja.
Dr. Nadja Železnik, predsednica sekcije Alfa

Po uspešno
zaključenem
24. gorivnem
ciklusu
se je v NEK začel
remont
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je
uspešno zaključila četrti zaporedni
18-mesečni gorivni ciklus. V 24. gorivnem
ciklusu, ki se je začel s ponovnim
zagonom elektrarne po končanem
remontu 3. maja 2009, in se je zaključil
z izklopom elektrarne iz omrežja v
četrtek, 30. septembra 2010, je NEK
obratovala izjemno stabilno. Doseženih
514 dni neprekinjenega obratovanja je
tudi mednarodno primerljivo zelo dober
rezultat. NEK je dosegla z gospodarskim
načrtom zastavljene obratovalne,
varnostne in ekonomske cilje. V 24.
gorivnem ciklusu je elektrarna proizvedla

aktualno
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8,453 TWh neto električne energije,
kar je za 1,23 odstotka več, kot je bilo
načrtovano. Z visoko učinkovitostjo in
stabilnostjo obratovanja je zagotavljala
zanesljivo oskrbo z električno energijo in
omogočala pozitivne učinke na trgu za
oba elektroenergetska sistema.
Zaradi lažjega spremljanja učinkovitosti
in medsebojnega primerjanja med
elektrarnami je Svetovna organizacija

odnosa elektrarne do okolja predstavlja
pozitivna ocena zunanje presoje
skladnosti sistema kakovosti v NEK s
standardi ISO 14001. Presoja je pokazala,
da v NEK skrbno ravnamo z okoljem.
Nadaljevali smo z vlaganji v tehnološko
obnovo elektrarne. Med obratovanjem
so se izvajale tiste posodobitve, ki jih je
bilo možno izvesti glede na obratovalne
omejitve elektrarne. Med te projekte
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Skupni kazalec obratovalne učinkovitosti

operaterjev jedrskih elektrarn (WANO)
določila skupni kazalec obratovalne
učinkovitosti (Performance Indicator
Index), ki ima vrednost od 0 do 100. V
zadnjem četrtletju leta 2009 ter v prvem
in drugem četrtletju letošnjega leta je NEK
dosegla vrednost 100. Če NEK primerjamo
z ostalimi elektrarnami v svetu, nas takšni
obratovalni rezultati uvrščajo v prvo
četrtino najboljših jedrskih elektrarn.
V 24. gorivnem ciklusu je nastalo 139
paketov oziroma 40,149 m3 nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov. V
začasnem skladišču NSRAO v NEK je bilo
konec letošnjega avgusta uskladiščenih
3690 paketov z okvirno prostornino
2201 m3. Prostornino nastalega odpada
zmanjšujemo z različnimi načini obdelave,
kot so stiskanje, sežig in taljenje.
Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih
snovi so bili tudi v 24. gorivnem ciklusu
pod dovoljeno upravno omejitvijo, prav
tako so bili znotraj omejitev toplotni vplivi
na reko Savo. NEK je obratovala v skladu
z zahtevami slovenske zakonodaje ter
skladno z visokimi standardi, ki veljajo v
svetu. Dodatno potrditev odgovornega

sodijo: razširitev električnega napajanja za
potrebe remontov, posodobitev katodne
zaščite podzemnih cevovodov, priprava
novega statorja glavnega generatorja.
Remont je ob obratovanju v
18-mesečnem ciklusu izredno delovno
intenzivno obdobje, saj je potrebno v
mesecu dni opraviti menjavo goriva,
preventivne preglede in vzdrževalne
posege ter modernizacijo sistemov in
opreme. Visoki obratovalni standardi
zahtevajo velik obseg investicijskih
in ostalih vzdrževalnih aktivnosti. Da
bi se ti procesi realizirali kakovostno,
v zastavljenih rokih in ob stalnem
zagotavljanju jedrske varnosti, so potrebni
dobra pripravljenost, organizacija,
zbranost in sodelovanje delavcev NEK
in delavcev pogodbenih partnerjev.
Le dosledna in kakovostna izvedba
načrtovanih del je lahko podlaga za
dosego dobrih obratovalnih rezultatov v
naslednjih gorivnih ciklusih.
Večji remontni vzdrževalni posegi:
menjava 56 gorivnih elementov in 33
svežnjev kontrolnih palic ter inšpekcija
integritete vseh gorivnih elementov z

vizualno in ultrazvočno metodo,
izpiranje usedlin na cevnih ploščah in
pregled cevnih plošč obeh uparjalnikov,
pregled penetracij reaktorske glave z
metodo vrtinčnih tokov in površinski
pregled zvarov ter vizualni pregled
površin reaktorske glave,
pregled reaktorske posode,
obdobni remont glavnega
generatorskega stikala BBC,
zamenjava transformatorja lastne rabe
T2 z rezervnim zaradi obnovitve,
zamenjava 125-voltne baterije na
progi B,
meritve debeline cevovodov sekundarne
strani z ultrazvočno metodo in po
potrebi zamenjava cevovodov,
podrobni pregled zaščitne membrane
rezervoarja kondenzata,
preventivni pregled in po potrebi
sanacija kanala hladilnega stolpa ter
vstopnega in izstopnega kanala sistema
hladilne vode.
NEK v skladu z dolgoročnim planom investicij
nadaljuje z intenzivno tehnološko nadgradnjo.
Tudi med remontom 2010 bo izvedeno prek
30 načrtovanih modifikacij.
Večje modifikacije, ki bodo izvedene med
remontom:
zamenjava statorja glavnega
električnega generatorja,
navarjanje bimetalnih zvarov tlačnika,
zamenjava električnega motorja
reaktorske črpalke,
zamenjava regulatorja moči grelnikov
tlačnika,
zamenjava sistema za čiščenje olja za
mazanje turbine,
zamenjava izolacijskih ventilov na
sistemu za odvajanje zaostale toplote,
zamenjava zbiralk 400-kilovoltnega
sistema,
rekonstrukcija seizmične
instrumentacije,
zamenjava kavlja polarnega dvigala.
Pri opravljanju remontnih del bo poleg
zaposlenih v NEK sodelovalo okvirno 1500
zunanjih sodelavcev. Remont se bo zaključil
s ponovno priključitvijo elektrarne na omrežje
predvidoma 31. oktobra 2010.
NEK

05

aktualno
Odvoz najaktivnejšega vira iz
Slovenije
Avgusta letos je na Onkološkem inštitutu v Ljubljani potekal projekt odvoza najaktivnejšega vira
iz Slovenije, in sicer teleterapevtske naprave Theratron 780C, v kateri je zaprti vir sevanja Co-60.
Napravo je izdelalo podjetje Theratronics iz Kanade, vir pa podjetje MDS Nordion, prav tako iz
Kanade. Zaščita pred sevanjem je narejena iz dobrih 100 kg osiromašenega urana in približno
dveh ton svinca. Kolimatorji so (za razliko od starejših modelov, ki so tudi vsebovali DU) iz
volframa in niso radioaktivni.

Naprava v prostoru pred demontažo

Vir aktivnosti 110 TBq letos avgusta (280 TBq leta 2003) je daleč presegal vse ostale vire v
Sloveniji, saj znaša največja aktivnost industrijskih virov le okrog 1 TBq. Po zakonodaji spada
med visoko aktivne nevarne vire, za katere je potrebno zagotoviti tudi fizično varovanje. Vir je
trdno zavarjen v kapsuli iz nerjavečega jekla, tako da ne more priti do puščanja in posledično do
kontaminacije naprave in prostora.
Dobra lastnost naprave je, da za svoje obsevanje ne potrebuje nobenega napajanja (razen za
premikanje obsevalne glave). Hitrost doze med obsevanjem je konstantna. Ta znaša na razdalji
1 m trenutno 0.7 Gy/min ali 40 Gy/h (ko je bil vir svež pa 2 Gy/min ali 120 Gy/h). Hitrost doze
na površini zaščitnega vsebnika, ko je vir v mirovanju, znaša največ 50 μSv/h in zato ne
predstavlja nevarnosti za ljudi. Zaradi ščita iz osiromašenega urana, ki se šteje kot jedrski
material, smo Evropski komisiji v Luksemburgu in Upravi RS za jedrsko varnost vsako leto pošiljali
podatke o količini tega materiala.
Do konca leta 2008 se je naprava uporabljala za paliativno obsevanje malignih tumorjev
centralnega živčnega sistema, ORL področja, pljuč oz. prsnega koša, prebavil, urogenitalnega
sistema, malignih limfomov in sarkomov. Za namene ozdravitve se je zaradi relativno manjše
prodornosti γ žarkov (1.17 in 1.33 MeV) v primerjavi z linearnimi pospeševalniki (npr. 15 MV)
uporabljala za tumorje ORL, dojk, možganov in ekstremitet. Prednostno se je uporabljala za
paliativni namen. Z letom 2009 je bil program radioloških posegov ukinjen zaradi starosti vira
in posledično podaljšanja obsevalnega časa. Edini preostali poseg, ki se je še izvajal, je bilo
obsevanje celotnega telesa (total body irradiation - TBI). Zaradi novih potreb je bilo napravo
potrebno zamenjati z linearnem pospeševalnikom.

Priklop transportnega vsebnika

Priprava na interni prevoz

Vir so odstranili delavci nemškega podjetja Gamma Service Reycling (ki ima za to prijavljeno
sevalno dejavnost) in ga v posebnem transportnem vsebniku tipa B(U) odpeljali v Nemčijo. Prav
tako so odpeljali ščit iz osiromašenega urana. Postopek je potekal v več fazah:
namestitev in priklop transportnega vsebnika na napravo Theratron,
premik vira iz Theratrona v transportni vsebnik, prevoz vsebnika iz prostora aparata do
izhoda Onkološkega inštituta,
namestitev zaščitnega prekrivnega ščita (overpacka), namestitev na tovornjak ter sam
prevoz, ki je potekal po zakonu o prevozu nevarnega blaga (ADR).
Manipulacija je v prostorih OI potekala ročno z uporabo posebnih, za to izdelanih
priprav in orodij, le za dvig na tovornjak so uporabili viličar. Vse je potekalo hitro in brez
težav, v enem dnevu je bilo delo zaključeno. Projekt je spremljal inšpektor z Uprave RS
za varstvo pred sevanji dr. Tomaž Šutej. Doze na delavce so znašale nekaj μSv, kolektivna
doza je znašala pod 0.1 človek mSv.

Namestitev "overpacka"

Sevalna dejavnost obsevanja z radioaktivnim Co-60 je z odvozom vira prenehala, prostor
je pregledala pooblaščena inštitucija in ne šteje več kot nadzorovano območje. O tem
smo obvestili Upravo RS za varstvo pred sevanji, ki nam mora izdati uradno potrdilo o
prenehanju dejavnosti. Onkološki inštitut tudi nima več v posesti jedrskih snovi, o čemer
sta bili obveščeni Evropska komisija v Luksemburgu in Uprava RS za jedrsko varnost.
Uroš Čotar, Onkološki inštitut

Natovarjanje na tovornjak
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jedrske novice

LOKACIJA BODOČEGA
ODLAGALIŠČA NSRAO
NI BILA POPLAVLJENA
Velika količina padavin na celotnem
območju Slovenije je tretji vikend v
septembru povzročila poplavljanje
predvsem v spodnjih tokovih rek.
Poplavljali sta tudi Sava in Krka. Zaradi
visokih in razburkanih voda ARSO ni
mogel opraviti kvalitetnih meritev
pretokov reke Save v okolici NEK, znane
pa so meritve višine vode in iz tega
izračunan pretok reke Save na merilni
postaji Jesenice na Dolenjskem. Ta naj bi
bil ocenjen na 3700 m3/s, višina vode pa
naj bi bila 15 cm višja kot ob poplavi leta
1990.
Kljub temu lokacija odlagališča NSRAO
v Vrbini ni bila poplavljena. Vzrokov je
več, glavna pa sta dva: lokacija, ki je
pred poplavami varovana z nasipom NEK
na levem bregu reke, ter konfiguracija
terena na področju lokacije,ki je nekoliko
dvignjena nad okoliškim terenom.
Kljub temu na ARAO načrtujemo izgradnjo
odlagališča na nasipu, ki bo ščitil
pomembne objekte pred maksimalno
možno poplavo, ki lahko na tem področju
nastane. To pomeni, da bodo vhodi v
objekte zgrajeni na nasipu, ki bo za nekaj
metrov dvignjen nad obstoječo koto
terena. Tako bomo v času obratovanja
možni poplavni vodi preprečili vstop
v varovane objekte. Za načrtovano
odlagališče torej lahko trdimo, da bo
zgrajeno protipoplavno varno.
Irena Dariš, ARAO

NEK med poplavami
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je med
velikimi poplavami, ki so zajele večino
Slovenije med petkom 17. in nedeljo 19.
septembra 2010 nemoteno obratovala
na polni moči. Gladina reke Save je
med močnim deževjem v petek začela
hitro naraščati. Vode sicer še zdaleč ni
bilo dovolj, da bi poplavila objekt, toda
naraščajoča reka lahko nanese večje
količine umazanije (listje, veje, debla)
pred vtočne kanale za vodo, s katero
hladijo elektrarno. Zato so že v petek
operaterji preventivno vklopili hladilne
stolpe in tako zmanjšali potrebo po
savski hladilni vodi. Tokratne poplave
niso prinesle večjih količin umazanije,

Bodoče odlagališče bo zgrajeno protipoplavno varno. (lokacija označena skrajno levo)

tako da je ves čas hladilna voda vtekala v
elektrarno brez težav.
V soboto je narasla Sava pri NEK presegla
pretok 2792 m3/s, kar je pomenilo
izpolnitev prvega pogoja za razglasitev
izrednega dogodka najnižje stopnje
(nenormalni dogodek). Nekaj minut
pred polnočjo je še gladina Save presegla
koto 154,1 m, kar je izpolnilo še drugi
pogoj. Operaterji so zato razglasili izredni
dogodek, kar je pomenilo predvsem
poostreno nadziranje dogajanja na Savi.
Elektrarna je lahko ves čas proizvajala
elektriko. Zaradi njenega obratovanja
ni bilo nikakršnih negativnih vplivov na
okolje.
Dogajanje v elektrarni je od začetka
poplav skrbno spremljala tudi Uprava
RS za jedrsko varnost (URSJV). Njen
direktor Andrej Stritar si je že v soboto
popoldan osebno ogledal razmere na jezu
ob elektrarni. URSJV je bila obveščena o
razglasitvi izrednega dogodka v nedeljo
ob 00:10. Ker je osebje elektrarne
razmere obvladovalo in ni bilo pričakovati
negativnega razvoja dogodkov ali
nenadnega poslabšanja, je spremljanje
dogajanj prevzel dežurni inšpektor URSJV.
V nedeljo zvečer sta pretok in gladina
reke Save toliko upadli, da je osebje lahko
preklicalo izredni dogodek in nadaljevalo z
običajno proizvodnjo elektrike.
Nuklearna elektrarna Krško je zaščitena
pred poplavami z nasipi na levem bregu

Save. Ti so projektirani tako, da tudi pri
pretokih okoli 6500 m3/s ne bi prišlo do
prelivanja in posledično poplavljanja
elektrarne. Tak pretok naj bi bil teoretično
največji možen v primeru skrajno
negativnega spleta okoliščin (obilne, zelo
dolge padavine nad celotnim povodjem).
To je precej višji pretok kot pa bolj znane
100 letne vode, proti katerim so praviloma
ščiteni običajni objekti.
Zaradi ščitenja elektrarne ni
protipoplavnih nasipov na nasprotnem,
desnem bregu Save. S tem je omogočeno,
da se Sava razlije na tamkajšnja polja in
zato ne naraste čez nasipe na levi strani, tj.
ne poplavi elektrarne.
Nuklearna elektrarna mora v prihodnjem
letu še povišati svoje protipoplavne
nasipe. Med podrobnim obdobnim
pregledom leta 2003 so strokovnjaki
ugotovili, da bi zaradi okoljskih sprememb
največji pretok lahko bil še večji kot so to
ocenjevali pri projektiranju objekta. Zato
bodo nasipe povišali še za približno meter
in pol.
vir: www.ursjv.gov.si

Nov pravilnik o
uporabi tablet
kalijevega jodida
V Uradnem listu je bil 23. 7. 2010 objavljen
nov Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida
ob jedrski ali radiološki nesreči, ki ga je izdal
minister za zdravje v soglasju z ministrom za

jedrske novice
okolje in prostor, ministrico za obrambo in
ministrom za gospodarstvo.
Pravilnik ureja uporabo tablet kalijevega
jodida (KI) za izvedbo jodne profilakse učinkovita in enostavna zaščita žleze ščitnice
pred radioaktivnim jodom, ki se lahko sprosti
v primeru jedrske ali radiološke nesreče.
Pravilnik je usklajen z novim državnim
načrtom.
vir: www.ursjv.gov.si

Državni zbor RS
sprejel zakon o
odgovornosti za
jedrsko škodo
Državni zbor RS je na svoji 20. seji dne 22. 9.
2010 sprejel Zakon o odgovornosti za jedrsko
škodo.
Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo v
celoti sledi konvencijski ureditvi s področja
odgovornosti za jedrsko škodo (Pariška
konvencija, nadgrajena z Bruseljsko
dopolnilno konvencijo, obe pa sta dopolnjeni
in spremenjeni s Protokoloma iz leta 2004).
Ker so vse navedene konvencije neposredno
uporabne, zakon ureja le tista vprašanja, za
katera konvencije določajo, da se uredijo v
nacionalnem pravu.
Glede na dosedanjo ureditev zakon prinaša
največje spremembe:
v definiciji jedrske škode, ki le-to močno
razširja in sedaj poleg izgube življenja in
telesne poškodbe ter izgube ali poškodbe
premoženja obsega tudi gospodarsko
škodo, stroške ukrepov vzpostavitve
poškodovanega okolja v prejšnje stanje,
izgubo dohodka in stroške preventivnih
ukrepov;
pri zastaralnih rokih, kjer se je za zastaranje
pravice do odškodnine zaradi izgube
življenja in telesno poškodbo rok podaljšal
z dosedanjih 10 na 30 let od dneva jedrske
nesreče;
pri zneskih odgovornosti in obveznega
zavarovanja odgovornosti, ki se močno
povečujejo. Odgovornost uporabnika
jedrskega objekta se s 150 milijonov SDR
(približno 170 milijonov evrov) zvišuje
na 700 milijonov evrov. Če bi jedrska
škoda ta znesek presegla, je na drugem
nivoju odgovorna država, pri čemer njena
odgovornost sedaj znaša 25 milijonov SDR
(približno 29 milijonov evrov), po novem
pa bo znašala 500 milijonov evrov. Če tudi

ta sredstva ne bi zadoščala za popolno
poplačilo škode, pa na tretjem nivoju skupaj
odgovarjajo vse pogodbenice Bruseljske
dopolnilne konvencije, pri čemer njihova
skupna odgovornost sedaj znaša 125
milijonov SDR (približno 144 milijonov
evrov), po novem pa bo znašala 300
milijonov evrov.
Poleg tega pa zakon ureja tudi pristojno
nacionalno sodišče in postopek uveljavljanja
odškodnine z razdelitvijo odškodnine,
inšpekcijsko nadzorstvo, kazenske določbe
ter tudi jamčevanje države za t.i. odklonjeno
zavarovalno kritje.
vir: www.ursjv.gov.si

Vlada RS sprejela
državni načrt
ob jedrski ali
radiološki nesreči
Vlada Republike Slovenije je na svoji redni
seji 22 .7. 2010 sprejela Državni načrt zaščite
in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči,
verzija 3.0.
Državni načrt je pripravila Uprava RS za zašito
in reševanje (URSZR) v tesnem sodelovanju
z Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV).
Podrobnosti je usklajevala posebna delovna
skupina, v kateri so sodelovale vse ravni
načrtovanja, vključno z Nuklearno elektrarno
Krško (NEK).
Temeljne novosti načrta so:
načrt obravnava poleg nesreče v NEK tudi
radiološke nesreče ter nesreče v drugih
jedrskih in sevalnih objektih v RS in tujini z
možnim vplivom na RS,
Vlada RS imenuje posebno medresorsko
komisijo za načrtovanje, usklajevanje in
spremljanje izvajanja načrta, ki jo vodi
URSJV,
za komuniciranje med organi vodenja
ob nesreči se uporablja Medresorni
komunikacijski sistem med izrednim
dogodkom (MKSID), ki ga zagotavlja URSJV,
načrtovana je združitev vseh zmogljivosti
za radiološki monitoring pod enotnim
vodstvom URSJV,
uveljavljen je nov koncept predhodne
razdelitve tablet kalijevega jodida, kar
je povezano tudi z novim pravilnikom o
tabletah kalijevega jodida,
v načrt so vgrajene izkušnje in ugotovitve
ob izrednem dogodku v NEK 2008,
uvaja se satelitske zveze.
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Vlada je ob sprejetju načrta sprejela sklep, da
ministrstva in vladne službe, ki so izvajalci
nalog, določenih v državnem načrtu, izdelajo
oziroma uskladijo priloge in dodatke k
državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti,
v roku 90 dni, ter da vsi nosilci načrtovanja
uskladijo svoje načrte z državnim v šestih
mesecih.
Državni načrt je objavljen na spletnih straneh
URSZR (http://www.sos112.si/).
vir: www.ursjv.gov.si

Manj skrbi pred
plinsko krizo v EU
Jesen v Evropskem parlamentu
je prežeta tudi z nekaterimi
pomembnimi temami s
področja energetike. Na
septembrskem plenarnem
zasedanju v Strasbourgu
so tako evropski poslanci
sprejeli Uredbo o ukrepih za
zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe s plinom, ki predstavlja
zgodovinski korak za
evropsko povezovanje in
je znak solidarnosti med
državami članicami EU.

Številni naši državljani so namreč v začetku
leta 2009 ostali brez toplih peči, ko je Rusija,
največja izvoznica plina v EU, prekinila
dobavo tega energenta Ukrajini in pri tem
ohromila oskrbo plina še sedemnajstim
državam članicam Unije. Nova sprejeta
zakonodaja je tako odziv na plinsko krizo, z
njo pa naj bi zmanjšali evropsko odvisnost
od zunanjih dobaviteljev, zmanjšali tveganja
ob morebitnih motnjah v prenosu plina,
spodbudili investicije v infrastrukturo tako
na nacionalni kot na evropski ravni in
okrepili povezave med državami članicami.
Nova uredba pa, kar je najpomembnejše, v
središče postavlja dobrobit posameznega
človeka s tem, ko natančno definira zaščitene
odjemalce. To so vsa gospodinjstva, ki so
priključena na plinovodno omrežje, pa tudi
šole, bolnišnice, mala in srednja podjetja. Tem
mora biti zagotovljeno zadostno napajanje
tudi v primeru izrednih dogodkov. Države
članice in Evropska komisija imajo sedaj
nalogo pripraviti tudi preventivne načrte za
preprečevanje motenj oskrbe s plinom in
ukrepe v primeru kriznih razmer.
V razpravi na plenarnem zasedanju je
uredbo pozdravila tudi slovenska poslanka v
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Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan
Cizelj, saj dokument upošteva tudi specifike
Slovenije, ki ne izpolnjuje infrastrukturnega
standarda, vendar pa z ruskim in alžirskim
plinom zadosti standardom oskrbe, ki
zagotavlja zaščitenim odjemalcem
30-dnevno nemoteno oskrbo v času
krize. Uredba predstavlja prvi pravni akt,
ki obravnava področje zanesljive oskrbe s
plinom po Lizbonski pogodbi, in je tako
dokaz, da EU uporablja nove pristojnosti, ki
jih ima. Predstavlja mejnik oskrbe s plinom
in pot k vzpostavitvi skupnega energetskega
trga. V evropskem proračunu za vlaganja v
plinovodno infrastrukturo je predvidenih 1,4
milijarde evrov.
V Odboru za industrijo, raziskave in energetiko
v Evropskem parlamentu, katerega članica je
tudi slovenska poslanka dr. Romana Jordan
Cizelj, pa poslanci pravkar med drugim
razpravljajo tudi o dokumentu Komisije
»Na poti k novi energetski strategiji za
Evropo 2011-2020«, ki stremi k izboljšanju
učinkovitosti izvajanja politik in zakonodaje
na področju energetike. Z novimi ukrepi na
področju energije naj bi ohranili sedanje
prevladujoče cilje energetske politike EU, ki so
premik v smeri nizkoogljičnega energetskega
sistema in zagotovitev varnosti oskrbe z
energijo za vse ter po sprejemljivih cenah.
S področja jedrske energije pa Evropski
parlament v oktobru pričakuje v obravnavo
Direktivo o upravljanju z jedrskimi odpadki,
ki naj bi od vsake države članice zahtevala
pripravo nacionalnega programa za
upravljanje z jedrskimi odpadki.
Karina Medved, asistentka slovenske poslanke
v Evropskem parlamentu dr. Romane Jordan
Cizelj

OECD NEA in IEA
napovedujeta rast
jedrske energije
V najnovejšem poročilu z naslovom
»Energetski tehnološki načrt – Jedrska
energija«, OECD NEA in IEA napovedujeta
rast jedrske energije z namenom reševanja
svetovnih izzivov varnosti oskrbe z energijo,
podnebnih sprememb in trajnostnega
razvoja. Za dosego teh ciljev sta Mednarodna
agencija za energijo (IEA) in Agencija za
jedrsko energijo (NEA), skupaj začeli s pripravo
tehnološkega načrta za jedrsko energijo.
Načrt podrobno obravnava izzive in natančno
opredeljuje kaj bi bilo potrebno storiti z
vladnimi in drugimi interesnimi skupinami

jedrske novice
za dosego ciljev načrta. Hkrati predstavlja
tudi vizijo na kakšen način naj bi dosegli
pomemben razcvet jedrske energije, ki
je predviden v scenariju »BLUE Map« v
naslednjih štirih desetletjih, z namenom
zmanjšanja porabe energije povezane z
emisijami CO2.

Svetovna proizvodna električne energije
glede na vir, 2007 (vir: IEA, 2009).

Energetska tehnološka perspektiva 2010 (ETP)
(IEA, 2010) »BLUE Map scenarij«, ocenjuje
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 50
%, od leta 2007 do leta 2050. Predvideva
tudi, da bo imela jedrska energija veliko vlogo
pri doseganju zmanjševanja koncentracij
toplogrednih plinov na stroškovno najbolj
učinkovit način. Doseg jedrskih zmogljivosti se
ocenjuje na okoli 1 200 GW do leta 2050, kar
bi zagotavljalo približno 23 % svetovne oskrbe
z električno energijo.
Čeprav je tehnologija za proizvodno jedrske
energije že preizkušena, pa bo za doseganje
ravni predvidene v scenariju »BLUE map«,
prisotnih še veliko pomembnih izzivov. Večina
potencialnih ovir za hitro širjenje jedrske
energije v kratkoročnem in srednjeročnem
obdobju so družbene, industrijske in finančne
prepreke. Kljub temu pa ostaja odprtih tudi
nekaj pomembnih tehničnih vprašanj, zlasti na
področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
njihovim odlaganjem.
Predpogoj za jedrski program ali nadaljevanje
z razvojem obstoječega programa je jasna in
trajna politika vlade. Potrebna bo tudi široka
družbena podpora za vlogo jedrske energije
v nacionalnih energetskih programih za
doseganje energetske oskrbe in okoljske cilje.
Poleg zagotavljanja podpore politike, pa bi
vlade ki podpirajo razvoj jedrske energije
morale uvesti tudi učinkovite pravne,
regulativne in institucionalne okvirje.
Izzivi za povečanje zmogljivosti jedrske
proizvodnje v prihodnosti torej zajemajo:

Potrebo po večji podpori vladnih politik
držav glavnih potrošnic energije, vključno
z državami, ki so trenutno brez jedrskega
programa.
Vzpostavitev potrebnih pravnih okvirjev
in ustreznih institucij v državah, kjer še ne
obstajajo.
Potrebno financiranje večjih naložb, še
posebej, kjer jedrske gradnje vodi zasebni
sektor.
Razvoj potrebnih industrijskih zmogljivosti
in kvalificiranih človeških virov za podporo
trajnostni rasti na področju jedrske
zmogljivosti.
Povečanje dobave jedrskega goriva v skladu
s povečanjem zmogljivosti za proizvodnjo
jedrske energije in zagotavljati za vse
uporabnike jedrske energije dostop do
zanesljive oskrbe z gorivom.
Ohraniti in okrepiti, kjer je potrebno, sistem
varovanja občutljivih jedrskih materialov in
tehnologij, da bi se izognili njihove zlorabe
za vojaške namene.
Mnoge države trenutno razmišljajo o širjenju
jedrskih zmogljivosti v naslednjem desetletju
in kasneje, vendar pa se bo v naslednjih nekaj
letih pokazalo ali bo izvedba teh načrtov
tudi pravočasno realizirana. Zato je načrt »živ
dokument« in se bo lahko redno posodabljal
glede na razvoj dogodkov.
Vir: - Energy technology roadmap - Nuclear
energy; OECD NEA, IEA; 2010.
Aleš Kelhar in dr. Tomaž Žagar, GEN Energija
JEDRCE Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
ISSN 1855-2500
Oktober 2010
Izdaja:
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel: +386 1 5885 450
Fax: +386 1 5885 377
Spletni naslov: http://www.djs.si/
E-naslov: nss@ijs.si
Glavna in odgovorna urednica:
Simona Sučić
e-naslov: simona.sucic@gov.si; nss@ijs.si
Lekotriranje:
Dominatus, d.o.o.
Prelom:
Simona Sučić
Fotografija na naslovnici:
»Podpis sporazuma o gradnji jedrske elektrarne«; arhiv NEK
Oblikovanje:
Branka Smodiš
Tisk:
Present, d.o.o.
Naklada:
380 izvodov
Brezplačen izvod

