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UVODNIK

Kurenti so tudi letos množično s 
poskakovanjem in s hudim truščem
iz dežele odganjali zimo in zlo, vanjo 
pa klicali pomlad ter dobro letino. 
Zima se sicer že dolgo poslavlja in 
počasi prihaja pomlad. Narava se 
zbuja iz globokega spanja, na novo 
oživi, kar me navdaja z optimizmom, 
in kljub napovedim, da nas čakajo 
hudi časi, verjamem, da lahko po svoje 
pomenijo tudi priložnost. Prav obdobje 
racionalizacije nam bo pokazalo, 
kateri procesi so učinkoviti in 
kateri ne. 
  
Svet in Evropa se usmerjata k 
nizkoogljični družbi, in še več kot to, 
kakor je junija lani v Ljubljani celo 
dejal direktor Direktorata za okolje 
pri OECD Simon Upton: »Naš cilj ne 
sme biti več samo nizkoogljična, temveč 
brezogljična družba.« Namen prehoda 
v brezogljično družbo je preprečevanje 
podnebnih sprememb ter uresničevanje 
nove paradigme gospodarskega, 
družbenega in okoljskega razvoja. 
Biti bomo morali precej bolj 
učinkoviti, saj bomo namreč tudi pri nas 
vse bolj dosledno uresničevali 
načelo »onesnaževalec plača«. Znano 
je, da bodo prihodnost krojili obnovljivi 
viri energije in brezogljične tehnologije. 
Prehod v brezogljično družbo nam 
sicer ne bo prinesel zgolj omejitev, ampak 
pomeni tudi največji razvojni 
izziv sedanjih in prihodnjih generacij.  
Vse te spremembe bodo za seboj 
potegnile razvoj znanosti in tehnologije. 
Ker je jedrska energija vir, ki omogoča 
prehod v brezogljično družbo, novo 
obdobje pomeni velik izziv tudi 
za nas in naše Društvo jedrskih 
strokovnjakov Slovenije. Prepričana sem, 
da bomo temu izzivu kos.

simona sučić, urednica 
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ObIsK V FUKUšImI
Decembra 2012 sem se udeležil 
ministrske konference v pokrajini 
Fukušima na Japonskem. O njej sem 
poročal na spletni strani URSJV, tu pa je 
še nekaj širših vtisov z obiska.

Pokrajina Fukušima leži severovzhodno 
od Tokia in ima površino dobrih 
13 000 km2, torej za dve tretjini 
Slovenije. Jedrske elektrarne so zgradili 
na dveh lokacijah ob tihooceanski 
obali. Fukušima Daiči (daiichi pomeni 
»prva«) je zgolj dobrih 12 km severneje 
od kraja Fukušima Daini (daini pomeni 
»druga«). Mesto Korijama, kjer smo 
imeli konferenco, leži slabih 60 km 
zahodneje proti zaledju.

Udeležencev konference je bilo okoli 
2000, samo 30, torej za en avtobus, 
pa so nas izbrali za ogled elektrarne. 
Zjutraj so nas najprej odpeljali do t. i. 
J-village, kjer je bil nekoč rekreacijski 
center za uslužbence elektrarn. Ker je 
ta okoli 25 km južneje od nesrečnih 
reaktorjev, so zdaj tam vzpostavili 
glavni logistični center za vse, ki 
vstopajo na nadzorovano območje. 
Poslušali smo predavanje o trenutnem 
dogajanju na tem kraju, potem pa so 
nas opremili s platneno masko čez usta 
in nos, rokavicami iz blaga, plastičnimi 
prevlekami za čevlje in dozimetri, ki 
so merili tudi hitrost doze. Tam smo 
morali pustiti telefone, fotoaparate, 
pa tudi osebne dokumente in denar. 
Slednje dvoje zato, da ne bi ostali brez, 
če bi bili po nesreči kontaminirani. 
Presedli smo se v drug avtobus in se 
odpeljali proti severu.

Na robu nadzorovanega območja, 
20 km pred elektrarno, je avtobus 
ustavil pri kontrolni točki, vendar je 
bil pregled enostaven. Na cesti, po 
kateri smo se peljali, je bilo kar precej 
prometa, saj na lokaciji dnevno dela 
okoli 3000 ljudi. Vozili smo se po 
razgibani pokrajini, kjer so se vrstili 
vasi, polja in manjša mesteca. Polja 
so bila pokošena in videti je bilo, da 
so pridelke zvili v bale in položili ob 
robove njiv. Kaj so potem naredili z 
njimi, mi ni uspelo izvedeti. Naselja so 
bila prazna, hiše zaprte, vendar niso 
bile videti popolnoma zanemarjene ali 

razpadajoče. Razložili so nam, da na 
območje zunanjih petih km lastnikom 
dovolijo priti čez dan, prespati pa ti ne 
smejo. Na območje notranjih 20 km pa 
smejo nekdanji prebivalci enkrat na tri 
mesece.

Med vožnjo nas je vodnica ves čas 
obveščala, kolikšna je hitrost doze. Ob 
vstopu na nadzorovano območje je 
bila relativno nizka (manj kot 2 μSv/h). 

Tudi ko smo se pripeljali do vhodnih 
vrat elektrarne Fukušima Daiči, ni bila 
bistveno višja. Med vožnjo do tja pa se 
je precej spreminjala; očitno so vroče 
točke razmetane precej neenakomerno.

Najprej so nas peljali pred t. i. 
seismically resistant building, na 
katero so upravičeno zelo ponosni. 
To stavbo so zgradili približno pol 
leta pred nesrečnim marcem 2011, in 
sicer na podlagi izkušenj s potresom 
v elektrarni Kašivazaki Kariva dve leti 
prej. V stavbi so imeli glavni štab med 
nesrečo in po njej, tam se je zadrževala 
večina osebja. Zdaj so vsa okna zakrita 
s svinčenimi ploščami, v notranjosti pa 
so po hodnikih razpeljane ventilacijske 
in čistilne naprave, ki skrbijo za 
dekontaminacijo zraka. Pokazali 
so nam glavno štabno sobo, ki je 
res impresivna. Okoli številnih miz, 
opremljenih s prenosnimi računalniki, 
sedi 160 ljudi, na največji steni pa je 
velik projekcijski zaslon. Ponosno so 
nam razlagali, kako lahko vzpostavijo 
videokonferenco s sedmimi drugimi 
lokacijami svoje družbe Tepco. V 

sosednjem, manjšem prostoru, so štirje 
zasloni, prek katerih lahko spremljajo 
trenutne parametre v poškodovanih 
objektih. Kot sem razumel, od tod 
ne morejo kaj dosti upravljati, za to 
morajo poslati osebje v objekt.

Poskušal sem tudi izvedeti, kaj teh 
160 ljudi počne v veliki komandni 
sobi, pa nisem dobil razumljivega 
odgovora. Tudi pogled na zaslone 

računalnikov na mizah mi ni pomagal 
razvozlati, kaj naj bi se na njih 
dogajalo. To je še utrdilo enega mojih 
temeljnih vtisov o nenavadnem načinu 
delovanja japonske družbe. Pri kateri 
koli dejavnosti, pa naj bo to prijava 
na konferenco, menjava denarja ali 
pa delo v omenjeni komandni sobi, 
sodeluje bistveno več ljudi, kot bi jih pri 
nas. Pri tem so posamezniki videti prav 
nerodni, skorajda izgubljeni, kadar koli 
pa se kaj zaplete, poiščejo rešitev pri 
nadrejenih. Tako je tudi tu na lokaciji 
stotine ljudi, ki za ključne odločitve 
potem vprašajo nadrejene v Tokiu.

Po ogledu štaba so nas prestavili v tretji 
avtobus, s katerim smo se odpeljali na 
podrobnejši ogled lokacije. Pokrajina 
se tam proti oceanu ne spušča zvezno, 
temveč se skorajda do obale vleče 
nekakšna ravnina, planota približno 30 
metrov nad morjem. Pred obalo se ta 
strmo prelomi s precej strmimi pobočji. 
Ko so pred 40 leti na tem mestu gradili 
šest reaktorjev, so zanje v strmo obalo 
odkopali ravnino na višini samo desetih 
metrov nad morjem. Tako so reaktorji 

jedrsko elektrarno Fukušima daiči smo si ogledali z avtobusa.



postavljeni nekoliko pod planoto in so 
na umetni ravnini videti precej tesno 
stisnjeni. Očitno so z gradnjo na višini 
desetih namesto tridesetih metrov 
hoteli prihraniti nekaj energije za 
črpanje hladilne vode.

Ko le ne bi tega naredili! Če bi zgradili 
reaktorje zgoraj, na ravnini, jih 15 
metrov visoki cunami ne bi dosegel in 
nesreče ne bi bilo. Tako pa je val, pet 
metrov višji od elevacije reaktorjev, 
uničil vse okoli objektov. Še danes je 
med ruševinami mogoče videti nekaj 
ostankov zmečkanih avtomobilov.

Zgoraj, na planoti, so zdaj zgradili 
veliko število rezervoarjev za 
kontaminirano vodo ter nekaj naprav za 

njeno čiščenje. Tudi tu me je presenetil 
podatek, da imajo za nadzor njihovega 
delovanja stalno na lokaciji posadko 
desetih ljudi. 

Avtobus nas je odpeljal tudi nižje, med 
uničene reaktorje. Tam je bila hitrost 
doze najvišja, na enem mestu celo 
1200 μSv/h. Po tleh so bile položene 
kovinske plošče, sicer bi bilo sevanje še 
močnejše.

Videli smo tudi objekt za suho 
skladiščenje izrabljenega goriva. Med 
vožnjo nam je eden od uslužbencev 
razlagal, da je cunami nekaj zabojnikov 
z gorivom odplavil v morje in da so ti 
še zdaj v zalivu pred elektrarno. Kasneje 
sem se trudil najti kak napisan podatek 

o tem, a neuspešno, tako da še vedno 
ne vem, ali to res drži.

Po slabi uri vožnje med reaktorji smo 
se vrnili v seismically resistant building, 
kjer so nas premerili in nam šele potem 
dovolili vrnitev v avtobus, s katerim so 
nas pripeljali do tam. Preden smo se 
odpeljali, pa so tudi tega od zunaj zelo 
temeljito premerili in oprali. 

Med obiskom je moj elektronski 
dozimeter nameril 36 μSv, kar je bilo 
točno dvakrat več, kot je nameril med 
poletom iz Evrope na Japonsko.

Moja glavna vtisa po obisku sta bila: 
  Izredno žalostno je videti slikovito, 

prej precej na gosto poseljeno 
kultivirano pokrajino okoli 
elektrarne popolnoma prazno. 
Koliko trpljenja je zaradi tega med 
izseljenimi prebivalci!

  Način, kako se Japonci organizirajo 
in kako delujejo, je zame velika 
uganka. Pri vsem, kar počnejo, 
so videti neučinkoviti in slabo 
organizirani. Vsekakor delujejo 
precej drugače, kot smo vajeni 
na Zahodu. Kot pa so tudi sami 
ugotovili in je razvidno iz poročila 
njihovega parlamenta, naj bi bile 
ravno te značilnosti njihove kulture 
glavni krivec za nesrečo marca 
2011.

dr. andrej stritar, ursjv
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   Jedrska energija za novo Evropo 2013                                            

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije bo tudi v letu 2013 organiziralo tradicionalno mednarodno konferenco Jedrska energija za novo Evropo. 
Konferenca bo potekala med 9. in 12. septembrom v hotelu Golf na Bledu.

Osrednja tema letošnje konference je: Nove generacije za boljšo prihodnost. Del svojega pogleda na prihodnost nam bodo zaupali tudi vabljeni 
predavatelji (predhodna napoved):

  dr. Emilio Baglietto, Massachusetts Institute of Technology (MIT), ZDA,
  dr. Gianfranco Federici, vodja EFDA Power Plant Physics and Technology Department, Nemčija,
  Marc W. Goldsmith, predsednik American Society of Mechanical Engineers (ASME), ZDA in
  Jacques Repussard, direktor, Institut de Radioprotectionet de Sûreté Nucléaire (IRSN), Francija.

Vabimo vas, da nam do 30. aprila 2013 prek konferenčne internetne strani pošljete povzetke s področja reaktorske fizike, termohidravlike, verjetnostnih 
varnostnih analiz, hudih nesreč, fuzije, obratovalnih izkušenj, jedrskih materialov, upravljanja z odpadki, zakonodaje, novih dizajnov in sorodnih tem.
Aktualne informacije o konferenci so na voljo na spletni strani konference: www.nss.si/nene2013/.

v avtobusu je bil tudi generalni sekretar iaea amano.
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DelaVNIca 
KOVaNje NOVIh 
OKVIrjeV 
jeDrsKe 
VarNOstI
Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 
Daiči je ga. Victoria Rockwell, predsednica 
Združenja ameriških strojnih inženirjev 
(ASME), imenovala skupino strokovnjakov, 
ki naj prouči obstoječe okvirje varnosti 
jedrskih elektrarn in po potrebi predlaga 
spremembe. Skupina strokovnjakov 
je nato v nekaj mesecih pripravila 
dokument, imenovan Forging a New 
Nuclear Safety Construct. Osnutek je 
dosegljiv tudi na spletu:  http://files.asme.
org/asmeorg/Publications/32419.pdf. 
V dokumentu med drugim ugotavljajo, 
da so obstoječi okvirji varnosti ustrezni, 
potrebujejo pa vsaj eno pomembno 
izboljšavo. V razmisleku pred nesrečo 
v Fukušimi smo namreč vse dogodke z 
dovolj majhno verjetnostjo za nastanek 
preprosto zanemarili. Zato se nanje niti 
nismo pripravljali. Danes pa je jasno, da 
se je smiselno pripraviti in ubraniti pred 
posledicami vseh kredibilnih dogodkov, 
tudi takih, ki so zelo malo verjetni. 

Delavnica je bila namenjena izmenjavi 
stališč in izkušenj med povabljenimi 
najvišjimi predstavniki industrije in 
upravnih organov iz ZDA, EU, Japonske, 
Koreje in Kitajske. Razpravljali smo 
predvsem o možnih izboljšavah, potrebnih 
novih znanjih, morebitnih potrebah 
po spremembah zasnov predpisov in o 
komuniciranju z javnostmi. Odločilno 
vlogo pri razvoju in implementaciji 
izboljšav v prihodnosti bo nedvomno 
imela industrija, tako proizvajalci kot tudi 
operaterji jedrskih elektrarn. Delovna 
skupina bo ugotovitve strnila in po presoji 
morebiti izdala tudi prenovljeno različico 
dokumenta.
prof. dr. leon Cizelj, ijs

sVet eNergIje 
– ceNter za 
ObIsKOValce V 
KršKem
Podjetje GEN energija je pred dobrim 
letom in pol (julija 2011) odprlo 
interaktivni center za obiskovalce Svet 
energije. Poleg celovitega pregleda 
energetike, center z atraktivnimi eksponati 
predstavlja tudi jedrsko energijo, 
tehnologijo in radioaktivnost. Do zdaj si je 
center ogledalo več kot 12 000 različnih 
obiskovalcev, od strokovnih, interesnih, 
tujih, študentskih in šolskih skupin do 

posameznikov. Svet energije ponuja veliko 
zanimivih vsebin, različnih tematskih 
dogodkov, posebnih delavnic in predavanj. 

sObOtne delavniCe

Družba GEN energija s Svetom energije 
vsako prvo soboto v mesecu (razen 
avgusta) še prav posebej skrbi za 
ozaveščenost in znanje ter odpira 
svoja vrata. Poleg vodenih ogledov, 
ki obiskovalcem ponudijo celovit 
pogled na energijo in energetiko, so 
ključnega pomena tudi delavnice v 
eksperimentalnici, kjer obiskovalci 
dejavno sodelujejo. Še posebej mladi se 
pobliže seznanijo z različnimi tematskimi 

Ob interaktivni maketi nek-a se mladi radi 
ustavijo in si ogledajo vse pomembnejše 

dele elektrarne.

na sliki z delavnice z desne proti levi: regis a. matzie (podpredsednik delovne 
skupine, Westinghouse), nn, nils j. diaz (predsednik delovne skupine, 
upokojeni komisar nrC), kenneth r. balkey (član komisije, Westinghouse), 
madiha kotb (bodoča predsednica asme), allison m. macfarlane (predsednica 
nrC), thomas g. loughlin (izvršni direktor asme), denis Flory (pomočnik 
generalnega direktorja iaea), marc W. goldsmith (predsednik asme), andre-
Claude lacoste (upokojeni direktor francoske autorité de sureté nucléaire), 
james ellis (upokojeni admiral in upokojeni predsednik inpO), leon Cizelj.
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delavnicami, ki jih spodbujajo k 
tehničnemu in inovativnemu razmišljanju. 
S tem krepijo poslanstvo 
eksperimentalnice, ki želi spodbuditi, 
pritegniti in motivirati mlade za 
naravoslovje, zlasti za tehniko in 
energetiko. Do zdaj so organizirali že 
več različnih delavnic, ki so predstavile 
radioaktivnost, elektromagnetizem, 
toplotne stroje, statično elektriko, 
magnetizem, elektrokemijo, podnebne 
spremembe in druge zanimive teme.
Sobotne delavnice potekajo vsako prvo 
soboto v mesecu, razen avgusta, med 
10. in 17. uro. Več o sobotnih delavnicah, 
centru in dogajanju si lahko ogledate na: 
www.svet-energije.si.

gen energija

rezUltatI 
Natečaja jeDrsKa 
eNergetIKa DaNes 
IN jUtrI 2012

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 
Institut »Jožef Stefan«, Fakulteta za 
matematiko in fiziko ter Fakulteta za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani so ob 
podpori družbe Gen energija tudi v letu 2012 
z namenom, da bi spodbudili raziskovanje 
in vključevanje mladih na področju jedrske 
energije, organizirali nagradni natečaj z 
naslovom Jedrska energetika danes in jutri.
Na natečaj je prispelo sedem prispevkov. Vse je 
pregledala in ocenila komisija v sestavi: 
prof. dr. Leon Cizelj – predsednik, 
prof. dr. Iztok Tiselj, doc. dr. Tomaž Žagar in 
doc. dr. Andrej Trkov. Osnovna merila pri 
ocenjevanju prejetih prispevkov so bila: ideja, 
izvedba in sporočilo. Prvo nagrado v vrednosti 
1500 EUR je prejel Peter Šušnjar, študent 3. 
letnika fizike na Fakulteti za matematiko in 
fiziko Univerze v Ljubljani, in sicer za animacijo 
z naslovom Choice. Gre za dopadljivo 
animacijo z zelo jasnim sporočilom: Naše 

današnje odločitve so lahko ključne za našo 
prihodnost. Za bivanje na planetu sta namreč 
lahko usodna tako pomanjkanje energije kot 
čezmerno onesnaževanje okolja. Prihodnost je 
torej v jedrski energiji!

Drugo nagrado v vrednosti 750 EUR je prejel 
Edin Lakić, absolvent elektroenergetike 
na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani, in sicer za predstavitev z naslovom 
Sprejemljivost jedrske energije. Predstavitev 
se posveti različnim virom električne energije 
in njihovemu vplivu na okolje. Podrobno in 
natančno oriše stanje v Sloveniji, sosednjih 
državah in Nemčiji.

Tretjo nagrado v vrednosti 500 EUR je prejela 
Anja Petko, absolventka mednarodnih 
odnosov na Fakulteti za družbene vede in 
mednarodnega poslovanja na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer za 
razpravo Zaprtje jedrskih elektrarn v Nemčiji. 
Razprava raziskuje odločitev Nemčije, da se 
jedrski energiji odreče. Avtorica jasno pokaže, 
da odločitev ne izhaja iz varnostnih, ekoloških 
ali ekonomskih razlogov.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.
prof. dr. marko čepin, predsednik djs

nagrajenci natečaja »jedrska energetika 
danes in jutri« s člani komisje in 
predsednikom društva jedrskih 
strokovnjakov slovenije

vedno lepo obiskane delavnice o radioaktivnosti v naših domovih. v eksperimentalnici spodbujamo mlade k naravoslovju in tehniki.
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NI Vse taKO, KOt 
Na PrVI POgleD 
zgleDa

Agencija za radioaktivne odpadke 
(ARAO) opravlja na območju Republike 
Slovenije gospodarsko javno službo 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki 
nastajajo v medicini, industriji in pri 
znanstvenoraziskovalnem delu (pri t. i. malih 
proizvajalcih ali malih povzročiteljih). Vsi 
zaposleni si ves čas prizadevamo, da svoje delo 
opravljamo s čim večjo mero spoštovanja in 
razumevanja ter v zadovoljstvo naročnikov in 
uporabnikov naših storitev, lastnika in širše 
javnosti. Naš najpomembnejši cilj je zanesljivo 
in kakovostno izvajanje javne službe ob 
nenehnem dvigovanju kakovosti storitev. Pri 
izvajanju javne dejavnosti z radioaktivnimi 
odpadki se srečujemo z zanimivimi in 
raznovrstnimi delovnimi izzivi, ki ne zahtevajo 
zgolj rutinsko dolgočasnih nalog, kot si 
morda kdo predstavlja. Mnogokrat naše delo 
zahteva veliko mero spretnosti, raziskovanja in 
iznajdljivosti v danih razmerah, ki nas čakajo v 
hrambah imetnikov radioaktivnih odpadkov in 
niso vedno črne ali bele.

V zadnjih letih opažamo povečanje 
prevzemanja (skladiščenja) ionizacijskih 
javljalnikov požara, ki vsebujejo radioaktivni 
vir sevanja Am-241, redkeje Ra-226. Doslej 
smo v skladiščenje prevzeli različne vrste 
ionizacijskih javljalnikov, tako domačih kot 
tujih proizvajalcev, kot so na primer Cerberus, 
Apollo, Esser, Iskra in TDZ Delčevo. Lani pa smo 
celo naleteli na ionizacijske javljalnike požara 
ruskega izvora RID-1. Dokumentacija, ki smo 
jo imeli na voljo, je prepisovala vsebnost vira 
sevanja Am-241. Ker meritve, ki jih delavci 
ARAO opravimo v okviru ogleda lokacije in 
priprave paketa radioaktivnih odpadkov, niso 
bile tipične glede prisotnosti radionuklida 
Am-241, smo raziskovali naprej. Na srečo 
imamo danes na voljo svetovni splet, kjer smo 
nekaj informacij o ruskih javljalnikih požara 
RID-1 res našli. Dostopni dokumenti so bili 
večinoma napisani v ruskem jeziku, vendar 
nam je uspelo prevesti pridobljene podatke 
in ugotoviti, da omenjena vrsta javljalnikov 
lahko vsebuje radioaktivni vir sevanja Pu-239 
aktivnosti 37 MBq. Prisotnost radionuklida 
Pu-239 je kasneje potrdil tudi pooblaščeni 
izvedenec za varstvo pred sevanji, Institut 
»Jožef Stefan«, ki je opravil visokoločljivostno 
spektrometrijo gama (VLG) na vseh kosih 

prevzetih javljalnikov požara. V zadnjem času 
ARAO opaža tudi pojavljanje ionizacijskih 
javljalnikov požara, proizvedenih v nekdanjem 
jugoslovanskem jedrskem inštitutu »Boris 
Kidrič« v Vinči, ki vsebujejo radioaktivni 
vir sevanja Am-241 in so brez oznak, ki bi 
opozarjale na nevarnost sevanja.

simona sučić in marko kostanjevec, araO

IzPaD jeDrsKe 
eleKtrarNe KršKO
25. 2. 2013 ob 11:36 se je Nuklearna 
elektrarna Krško (NEK) samodejno zaustavila 
zaradi znižanega tlaka v uparjalniku. Vsi 
varnostni sistemi so pravilno delovali, osebje 
elektrarne je ustrezno ukrepalo. Izpustov 

v okolje ni bilo, kar potrjujejo tudi merilne 
postaje v okolici. Zaščitni ukrepi za zaposlene 
in prebivalstvo niso bili potrebni.
 
V nedeljo, 3. 3. 2013 ob 10. uri, je bila NEK 
ponovno priključena na električno omrežje.
Ugotovljeno je bilo, da je bil vzrok zaustavitve 
elektrarne mehanska poškodba izolacijskega 
ventila glavne pare v sekundarnem delu 
elektrarne, zato je bila potrebna ohladitev 
sistemov. Bistveni/vitalni deli izolacijskega 
ventila so bili zamenjani. Celovita revizija in 
modifikacija obeh izolacijskih ventilov glavne 
pare bo v skladu s predhodnim načrtom 
izvedena med remontom jeseni letos. Hkrati 
so bila med zaustavitvijo opravljena manjša 
vzdrževalna dela.

več na www.ursjv.gov.si in www.nek.si/ 

ionizacijski javljalnik požara ruskega izvora rid-1, ki vsebuje radioaktivni vir sevanja   
pu-239 aktivnosti 37 mbq. 

v zadnjem času araO opaža tudi pojavljanje ionizacijskih javljalnikov požara, 
proizvedenih v nekdanjem jugoslovanskem jedrskem inštitutu "boris kidrič" v vinči, 
ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja am-241 in so brez oznak, ki bi opozarjale na 
nevarnost sevanja.
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NeK meD 
POPlaVamI 
NOVembra 2012
Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je med 
poplavami v prvih dneh novembra 2012 
nemoteno obratovala. URSJV je skrbno 
spremljal poplavne razmere ob elektrarni. 
Reka Sava je dosegla najvišji pretok 3045 
m3/s in nivo 153,97 metra v noči med 5. in 
6. novembrom. Pretok je bil nižji kot med 
poplavami leta 2010. Pri tem pretoku se Sava 
še ni začela razlivati na polja na desnem bregu 
nasproti elektrarne. Protipoplavni nasipi na 
levem bregu so bili še vsaj 2,5 metra nad 
nivojem vode. V narasli reki ni bilo prevelikih 
količin naplavin (listja, debel ipd.), saj je to 
značilno za prvi poplavni val. 

V minulih letih so opravili dodatne izboljšave 
protipoplavne zaščite NEK. Na podlagi 
ponovljenih analiz hidroloških razmer 
celotnega porečja reke Save je bilo sklenjeno, 
da se elektrarno zavaruje pred največjo 
teoretično možno poplavo, ko bi bil pretok 
Save 7100 m3/s. Zato so bili v minulem letu 
za največ 1,8 metra povišani zaščitni nasipi ob 
Savi in ob pritoku Potočnici nad elektrarno. S 
tem je elektrarna zavarovana pred poplavami, 
ki imajo teoretično povratno dobo kar 
milijon let.

več na www.ursjv.gov.si

UrsjV IzDal 
PraKtIčNI 
smerNIcI za 
POmOč seValNIm 
IN jeDrsKIm 
ObjeKtOm

v začetku letOšnjega leta je 
ursjv izdal praktičnO smerniCO 
ps 1.02: Obravnava sprememb v 
sevalnem ali jedrskem Objektu in 
praktičnO smerniCO ps 1.04: vsebina 
varnOstnega pOrOčila sevalnih ali 
jedrskih ObjektOv.

S praktičnimi smernicami želi URSJV svojim 
strankam približati razumevanje zahtev 
zakonodaje ter s tem olajšati postopke 
pridobivanja dovoljenj. Uporaba praktičnih 

smernic za stranke ni zavezujoča, saj lahko 
uresničujejo svoje pravice in pravne koristi 
ali izvajajo zaveze iz predpisov tudi na 
druge načine. Praktične smernice vsebujejo 
prepoznani način dobrega izpolnjevanja 
predpisanih zahtev, s tem pa lahko tudi 
olajšajo in pospešijo upravne postopke pri 
URSJV. 
 
Vsebina PRAKTIčNe SmeRNIce PS 
1.02: ObRAvNAvA SPRememb v 
SevALNem ALI jedRSKem ObjeKTU 
temelji na izkušnjah, pridobljenih ob 
obravnavi sprememb v jedrskih in sevalnih 
objektih. Te izkušnje, tako strank kot 
sodelavcev URSJV, so nakazale potrebo 
po pripravi praktične smernice, kjer bi bili 
podani tako dobri zgledi kot opozorila 
glede tega, kakšen je neoptimalen pristop 
k obravnavi posamezne spremembe. Tako 
so v praktični smernici zbrana priporočila, 
ki naj pomagajo upravljavcu sevalnega ali 
jedrskega objekta izpolniti zahteve ZVISJV 
in Pravilnika JV9 o obravnavi sprememb. 
Praktična smernica vsebuje priporočila za 
kategorizacijo sprememb, izdelavo varnostne 
ocene in varnostnega presejanja, kako 
poteka priglasitev in obveščanje URSJV in 
kaj naj vsebuje vloga. V praktični smernici 
so tudi priporočila za uporabo verjetnostnih 
varnostnih analiz pri ocenjevanju sprememb. 

V PRAKTIčNI SmeRNIcI PS 1.04: 
vSebINA vARNOSTNegA POROčILA 
SevALNIh ALI jedRSKIh ObjeKTOv 
so podrobneje pojasnjene predpisane zahteve 
in pričakovanja URSJV, kaj in kako naj bo 
opisano v varnostnem poročilu za sevalni ali 
jedrski objekt. Varnostno poročilo je obvezen 
dokument za dokazovanje varnosti sevalnega 
ali jedrskega objekta že v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja in v vseh kasnejših 
postopkih. Varnostno poročilo je kompleksen 
in vsebinsko obsežen dokument, ki med 
drugim prikazuje splošen opis objekta in 
okolice, njun medsebojni vpliv ter vpliv 
objekta na ljudi in okolico pri normalnem 
in nenormalnem obratovanju ter ob 
predvidenih izrednih dogodkih. V varnostnem 
poročilu morajo biti opisani vhodni podatki 
varnostnih analiz in njihovi izsledki, vključno 
z uporabljeno metodologijo. Vsebina in obseg 
varnostnega poročila sta odvisna od vrste 
jedrskega objekta. 

Vse praktične smernice URSJV je mogoče najti 
na naši podstrani: Zakonodaja in dokumenti/
Praktične smernice UrsJV.
več na www.ursjv.gov.si

meDNarODNa 
mIsIja POUDarIla 
POmeN 
UstrezNega 
FINaNcIraNja za 
zagOtaVljaNje 
jeDrsKe VarNOstI 
razIsKOValNega 
reaKtOrja trIga
skupina mednarOdnih 
strOkOvnjakOv za jedrskO in 
sevalnO varnOst je kOnčala 
petdnevnO misijO (12.–16. 11. 2012), 
med katerO sO pregledali varnOst 
raziskOvalnega reaktOrja triga 
mark ii instituta »jOžeF steFan«.

Misija je ugotovila, da je reaktor dobro 
upravljan, tj. v skladu z mednarodnimi 
standardi in uveljavljeno prakso. Prepoznali 
so dve dobri praksi in svetovali glede možnih 
izboljšav, za katere so podali 16 varnostnih 
priporočil in osem predlogov za izboljšanje. 

Misija je kot dobri praksi, ki bi ju lahko povzeli 
tudi v drugih državah, prepoznala sodelovanje 
vodje raziskovalnega reaktorja in vodij izmene 
v mednarodnih skupinah, katerega namen 
je bilo njihovo usposabljanje, ter izvedbo 
občasnega varnostnega pregleda vsakih deset 
let. 

Priporočila za izboljšanje varnosti zajemajo 
tehnične in organizacijske vidike, pa tudi 
izboljšave postopkov in prenovo varnostnega 
poročila. Organizacijska priporočila so 
usmerjena k izboljšanju razporeditve 
odgovornosti pri organizaciji obratovanja 
reaktorja ter pri neodvisnem nadzoru varnosti 
znotraj inštituta. Vladi RS so priporočili, da naj 
zagotovi zadostna sredstva za zagotavljanje in 
izboljšanje varnosti raziskovalnega reaktorja, 
kar zahteva tudi polno zaposlitev vodje 
reaktorja v okviru instituta. 

Misija je ugotovila, da je upravni nadzor, ki ga 
izvaja URSJV, ustrezen. Podala je predlog za 
dopolnitev obsega inšpekcij s preverjanjem 
izpolnjevanja obratovalnih pogojev in 
omejitev ter pregledom izsledkov periodičnih 
preizkusov. 
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Na prošnjo slovenske vlade je MAAE sestavil 
skupino strokovnjakov iz Francije, Argentine, 
Izraela, Maroka in vodjo misije A. Shokra iz 
MAAE. Misija je pregledala vse vidike varnosti 
raziskovalnega reaktorja in jih primerjala z 
varnostnimi standardi MAAE. Do zdaj je bilo 
po svetu opravljenih že 81 podobnih misij, 
znanih po kratici INSARR. Prva tovrstna misija 
je bila na naši TRIGI že leta 1992 (poročilo 
na: www.ursjv.gov.si/si/info/porocila/). 
Misija INSARR pokriva vsa področja varnosti 
raziskovalnih reaktorjev. Glavna področja 
pregleda so projekt objekta, varnostne analize, 
obratovalni pogoji in omejitve, upravni nadzor 
objekta, obratovanje in vzdrževanje reaktorja, 
obvladovanje staranja opreme, varstvo pred 
sevanji ter gospodarjenje z radioaktivnimi 
odpadki, eksperimenti in projektne 
spremembe. Upravni nadzor in zakonodajo s 
poudarkom na zahtevah za raziskovalni reaktor 
je predstavil tudi URSJV. 

Potek misije sovpada z drugimi za varnost 
pomembnimi dejavnostmi na raziskovalnem 
reaktorju TRIGA, kot so izvedba občasnega 
varnostnega pregleda (2011-2014) in prenova 
varnostnega poročila v skladu z zahtevami 
pravilnikov JV5 in JV9. 

Direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. 
Jadran Lenarčič in direktor URSJV dr. Andrej 
Stritar sta pozitivno sprejela ugotovitve misije 
ter napovedala, da se bodo potrudili čim prej 
vpeljati izboljšave na podlagi priporočil 
misije.

več na www.ursjv.gov.si 

PrIPraVljeN 
OsNUteK 
resOlUcIje O 
jeDrsKI IN seValNI 
VarNOstI

 
Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je 
pripravila predlog Resolucije o jedrski in 
sevalni varnosti kot odziv na eno izmed 
priporočil misije Mednarodne agencije za 
atomsko energijo (MAAE) pred dobrim letom. 
Misija je podrobno pregledala delovanje 
URSJV, ob tem pa se je dotaknila tudi drugih 
upravnih organov, ki so povezani z njenim 
delovanjem. Predvsem je preverjala skladnost 
naše ureditve z varnostnimi standardi MAAE. 
Čeprav ima Republika Slovenija že 

vzpostavljeno zakonodajo in upravno ureditev 
na področju jedrske in sevalne varnosti, ki 
je v veliki meri v skladu z mednarodnimi 
standardi, pa ta resolucija zapolnjuje krovno 
vrzel. Predstavlja temeljno politično usmeritev 
in zavezanost k jedrski in sevalni varnosti 
kot prednostni nalogi pri uporabi jedrskih 
tehnologij in ionizirajočih sevanj. 

Resolucija v prvem delu navaja deset 
temeljnih varnostnih načel, ki jih neposredno 
ali posredno že upošteva veljavna zakonodaja 
Republike Slovenije, v nadaljevanju pa na 
kratko opiše jedrske in sevalne dejavnosti 
v državi. Zaradi narave področja in njegove 
vpetosti v mednarodni prostor sledi obširen 
pregled mednarodnega sodelovanja. V 
nadaljevanju je podan kratek opis veljavne 
zakonodaje na področju jedrske varnosti 
in varstva pred sevanji ter predstavitev 
institucionalnega okvira, ki poleg ožje državne 
uprave in pristojnosti različnih resorjev na 
področju jedrske in sevalne varnosti opiše 
tudi širši institucionalni okvir. Resolucija 
ne zaobide niti vprašanj kompetentnosti 
strokovne podpore (pristojnim upravnim 
organom na tem področju) in v tem okviru 
obravnava pereče probleme, povezane z 
raziskovanjem in razvojem ter izobraževanjem 
in usposabljanjem. S tem je povezana tudi 
raziskovalna in razvojna dejavnost, posebnega 
pomena pa so sodelovanje javnosti in 
zavezanost h kakovosti, odličnosti pri vodenju 
in varnostni kulturi. Zaključni del je posvečen 
ciljem in ukrepom za njihovo doseganje ter 
spremljanju in poročanju o izvajanju resolucije. 

Z uresničevanjem resolucije in njenih 
temeljnih načel je zagotovljeno zadovoljevanje 
človekovih gospodarskih, socialnih in 
drugih potreb, ki jih omogoča uporaba 
virov sevanja in miroljubna uporaba jedrske 
tehnologije, upoštevaje omejitve, ki jih 
postavlja zakonodaja na področju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti. 

Usklajevanje predloga resolucije s civilno 
družbo, ciljnimi skupinami, na katere se 
predlog resolucije nanaša, in strokovno 
javnostjo je fazni proces, v katerega je URSJV 
že v prvih fazah priprave osnutka resolucije 
vključila stroko, ki je tako bistveno pripomogla 
k celovitosti in uravnoteženosti resolucije 
in njenih ciljev, pa tudi ukrepov za njihovo 
doseganje.
Strokovna komisija za sevalno in jedrsko 
varnost, ki je po Zakonu o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 

posvetovalno telo ministra, pristojnega za 
okolje, in URSJV, je osnutek resolucije sicer 
obravnavala na svoji seji dne 6. novembra 
2012, osnutek resolucije načelno podprla, 
konkretna mnenja o resoluciji pa bo sprejela 
po končani javni obravnavi.

URSJV je osnutek resolucije predstavil tudi 
na celodnevnem delovnem srečanju o izzivih 
jedrske varnosti, ki ga je 26. novembra 2012 
organiziral skupaj z Nuklearno elektrarno 
Krško (NEK), gostil pa ga je Izobraževalni 
center za jedrsko tehnologijo Instituta »Jožef 
Stefan« v Brinju pri Ljubljani. Srečanja se je 
udeležilo več kot 60 strokovnjakov iz NEK, 
URSJV ter pooblaščenih organizacij iz Slovenije 
in Hrvaške.

več na www.ursjv.gov.si 

OPraVljeN 
PreNOs DIreKtIVe 
O raO IN Ig V 
slOVeNsKI 
PraVNI reD

Januarja 2013 je bila transpozicijska tabela 
za dIReKTIvO O RAdIOAKTIvNIh 
OdPAdKIh IN IzRAbLjeNem 
jedRSKem gORIvU (Direktiva Sveta 
2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno 
in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki) uspešno prenesena v 
ustrezno podatkovno bazo, v kateri Evropska 
komisija lahko vidi, kako je Slovenija prenesla 
določbe te Direktive v svoj pravni red. 

Slovenski pravni red je skladen z določbami 
Direktive, saj imamo nacionalni program 
ravnanja z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki v obliki resolucije 
ter vzpostavljen sistem izdaje dovoljenj 
za izvajanje sevalnih dejavnosti in sistem 
ustreznega nadzora. Prav tako imamo vpeljan 
ustrezen sistem upravljanja z radioaktivnimi 
odpadki (Agencija ARAO), ustrezno pa imamo 
urejeno tudi področje financiranja razgradnje 
in ravnanja z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki (Sklad za razgradnjo). 

Pomembno je, da ima vsaka država pristojen 
upravni organ na področju varnega ravnanja 
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, kar je v Sloveniji Uprava RS za jedrsko 
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varnost. Direktiva pa tudi določa obveznosti 
imetnika dovoljenja, kar imamo pri nas 
že predpisano z Zakonom o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.
 
Direktiva vzpostavlja zakonodajni okvir za 
zagotovitev odgovornega in varnega ravnanja 
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, da bi preprečili ustvarjanje prevelikih 
bremen za prihodnje generacije. Njen namen 
je vpeljati nacionalne ureditve v državah 
članicah, ki zagotavljajo visoko raven varnosti 
pri ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki ter obenem delavce 
in prebivalstvo ščitijo pred nevarnostmi 
ionizirajočega sevanja. Prav tako Direktiva od 
držav članic zahteva ustrezno obveščanje in 
sodelovanje javnosti pri ravnanju z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki. 

Rok za uskladitev domače zakonodaje z 
določili direktive je 23. avgust 2013, kar 
pomeni, da je bil slovenski pravni red usklajen 
z določbami te direktive pred rokom.

več na www.ursjv.gov.si

jaPONsKI 
strOKOVNjaK 
V slOVeNIjI 
PreDaVal 
O NesrečI V 
FUKUšImI 

Slovenijo je 11. in 12. marca 2013 obiskal 
japonski strokovnjak dr. Keinkichi Hirose. 
Dr. Hirose je v svoji karieri opravljal številne 
funkcije na področju jedrske tehnike, v 
diplomaciji, v državni upravi in tudi na 
univerzi. Takoj po nesreči v Fukušimi je 
postal posebni svetovalec kabineta japonske 
Vlade, trenutno pa je profesor na univerzi 
Tokai. Njegov obisk v Sloveniji je organiziralo 
japonsko veleposlaništvo. 

V ponedeljek, 11. 3. 2013, na drugo obletnico 
nesrečnega potresa in cunamija, ga je 
dopoldne v prostorih Uprave RS za jedrsko 
varnost sprejel minister Franc Bogovič. Na 
srečanju, ki so se ga udeležili tudi predstavniki 
drugih državnih organov, smo najprej 
sodelavci URSJV japonskemu gostu predstavili 
dejavnosti, ki smo se jih lotili v Sloveniji po 
nesreči v Fukušimi. Sledilo je predavanje 

dr. Hiroseja o novem upravnem organu 
za jedrsko varnost, ki so ga na Japonskem 
ustanovili jeseni 2012 - (GOfficials). 

Popoldan je imel dr. Hirose predavanje za 
strokovno javnost na Izobraževalnem centru 
za jedrsko tehnologijo o nesreči v jedrski 
elektrarni Fukušima, o samem dogodku, o 
njegovem obvladovanju, sedanjem stanju in o 
prihodnjih načrtih - (Academia). 

Naslednji dan, 12. 3. 2013, je dr. Hirose 
dopoldne obiskal Nuklearno elektrarno Krško, 
potem pa je bil gost Občine Krško. Dopoldan 
je predstavnikom civilne zaščite, policije in 
gasilcev predstavil njihove ukrepe za zaščito 
prebivalstva, popoldan pa je v kulturnem 
domu ponovil predavanje o nesrečnem 
dogodku približno sto zbranim poslušalcem.

več na www.ursjv.gov.si

sestaNeK 
cce-FIssION
bruselj, 25. OktOber 2012 

Na tokratnem sestanku posvetovalnega 
odbora Evropske komisije CCE-Fission, ki se ga 
je udeležil prof. dr. Leon Cizelj, so se posvetili 
predvsem dvema temama: 

(1) pregledali so rezultate evalvacije 
projektov iz razpisa v aprilu 2012, 

(2) prehodu v Horizon 2020. 

Komisija in države članice še vedno 
razpravljajo o okoliščinah in pravilih, ki naj 
bi veljala pri sofinanciranju raziskovalnih 
projektov v obdobju Horizon 2020 (8. okvirni 
program). Zdi se, da je namen komisije izbiro 
in nadzor nad izvajanjem projektov zaupati 
zunanjim izvajalcem (npr. tehnološkim 
platformam, poklicnim združenjem ipd.). 

Pomembna, a še ne povsem dorečena se 
zdi tudi ideja o skupnem programiranju 
raziskav, kjer bi večino sredstev zagotovile 
zainteresirane države članice. 

Člani odbora so zato v razpravi poudarili 
potrebo po zagotovitvi ločevanja industrijskih 
in regulatornih raziskav tudi v prihodnje. 
Posebno pozornost bi morali posvetiti 
tudi vključevanju manjših držav v skupaj 
programiranih raziskavah.

vir: http://www2.ijs.si/~r4www/news.html 

zaKljUčNI sereNa 
semINar 
CadaraChe, FranCija

V dneh od 5. do 7. novembra 2012 sta se      
dr. Matjaž Leskovar in dr. Mitja Uršič udeležila 
zaključnega seminarja projekta SERENA 
(steam Explosion resolution for nuclear 
applications). Seminar pod pokroviteljstvom 
OECD NEA/CSNI (nuclear Energy agency/
Committee on the safety of nuclear 
Installations) je organiziral CEA (Commissariat 
à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives) iz Francije. Na seminarju so bile 
tiste inštitucije, univerze, tehničnopodporne 
organizacije in upravni organi iz držav članic 
OECD, ki so sodelovale v projektu. Ob tem je 
OECD na seminar povabil tudi predstavnike iz 
Rusije in Indije. Vseh udeležencev je bilo 
okoli 50.

Cilj seminarja je bil končati drugo fazo 
projekta SERENA, ki je potekal med letoma 
2007 in 2012. Namen projekta je bil izboljšati 
razumevanje pomena materialnih lastnosti in 
uparjanja na pojav parne eksplozije. Projekt 
je bil sestavljen iz eksperimentalnega in 
analitičnega dela. Pri projektu smo na IJS 
sodelovali na področju analitičnih aktivnosti:

   dr. Matjaž Leskovar je bil vodja skupine 
za analitične aktivnosti;

   analizirali smo eksperimente, opravljene 
na napravah KROTOS (CEA, Francija) in 
TROI (KAERI, Južna Koreja);

   pomembno smo prispevali k 
razumevanju pomena vpliva strjevanja 
na pojav parne eksplozije. Predlagali 
smo tudi model vpliva strjevanja, ki je 
bil vgrajen v kodo MC3D (IRSN, Francija). 
Koda MC3D je vodilna na področju 
simuliranja pojava parnih eksplozij.

Rezultate svojega dela smo na seminarju 
predstavili v naslednjih prispevkih (od skupaj 
39):

   S. Basu (US NRC, ZDA), P. Piluso (CEA, 
Francija), S. W. Hong (KAERI, Južna 
Koreja), M. Leskovar, M. Bürger (IKE, 
Nemčija): an overview of sErEna 
project objectives and important 
findings;

   R. Meignen (IRSN, Francija), M. 
Leskovar, M. Buck (IKE, Nemčija), C. 
Brayer (CEA, Francija): Outcome of 
the sErEna analytical working group 
activities;
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   R. Meignen (IRSN, Francija), M. 
Uršič, S. Picchi (CS-SI, Francija): 
Introduction of a multi-group 
modeling for the description of melt 
drop flow in the MC3D code;

   M. Leskovar, M. Uršič: Influence of 
melt solidification on steam explosion;

   M. Uršič, R. Meignen (IRSN, Francija), 
S. Picchi (CS-SI, Francija), B. Raverdy 
(IRSN, Francija): First analysis of FCI 
issue in sodium cooled fast reactors.

Na seminarju je dr. Matjaž Leskovar 
nastopal tudi kot vodja sekcije, imenovane 
Phenomenology and model development – 
part I. Poleg tega se je 8. novembra 2012 
kot član organizacijskega odbora seminarja 
udeležil sestanka, v okviru katerega so za 
OECD NEA/CSNI pripravili zaključke 
seminarja.

vir: http://www2.ijs.si/~r4www/news.html 

sestaNeK 
PrOgramsKega 
ODbOra 
KONFereNce 
Nestet 2013

bruselj, 10 OktOber 2012

Konferenca NESTET se posveča vprašanjem 
izobraževanja in usposabljanja na področju 
jedrske tehnike in varnosti. Organizira jo 
European nuclear society približno vsako drugo 
leto. Naslednja je predvidena v novembru 
2013.

Namen sestanka programskega odbora, v 
katerem je prof. dr. Leon Cizelj, je bilo doreči 
teme konference in pripraviti »Call for papers«. 
Člani programskega odbora so podprli tudi 
idejo predsednice, da je potrebno med teme 
konference poleg univerzitenega izobraževanja 
vključiti tudi poklicno izobraževanje. V Veliki 
Britaniji se namreč srečujejo tudi z razmeroma 
velikim pomanjkanjem kvalitetne delovne sile 
v tem segmentu.

Programskemu odboru za NESTET 2013 
predseduje Jo Tipa (Operations Director at 
national skills academy nuclear) iz Velike 
Britanije.  

vir: http://www2.ijs.si/~r4www/news.html 

OblIKOVaNje 
eVrOPsKega 
sIstema za 
regIstracIjO 
PreVOzNIKOV 
raDIOaKtIVNIh 
materIalOV
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
(ITRE) in Odbor za okolje in javno zdravje 
(ENVI) Evropskega parlamenta trenutno 
obravnavata predlog Uredbe o oblikovanju 
sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov 
radioaktivnih materialov. Uredba predvideva 
oblikovanje enotnega sistema za registracijo 
prevoznikov, uvedbo certifikatov, veljavnih 
v vseh državah članicah, in oblikovanje 
skupne evropske baze podatkov registriranih 
prevoznikov.

Prevoz radioaktivnih materialov ima 
močno čezmejno dimenzijo, saj Evropska 
komisija ocenjuje1 , da se letno čez ozemlje 
Evropske unije prepelje 2,5 milijona paketov 
radioaktivnih materialov2.  Registracijo 
prevoznikov teh materialov ter pravila za 
njihov vstop v Evropsko unijo trenutno ureja 
množica mednarodnih in evropskih predpisov, 
zaradi česar se prevozniki pri opravljanju 
svoje dejavnosti srečujejo s pravnimi, 
administrativnimi in praktičnimi ovirami. Vse 
to še posebej omejuje srednje velike in male 
prevoznike ter tiste, ki šele vstopajo na trg. To 
je predvsem posledica najrazličnejših praks na 
področju registracije prevoznikov radioaktivnih 
materialov v državah članicah EU. Nekatere 
države ne zahtevajo registracije ali dovoljenja 
za prevoz radioaktivnih materialov, nekatere 
druge (tudi Slovenija) pa uporabljajo sistem 
t. i. stopnjevanih dovoljenj glede na stopnjo 
nevarnosti materialov.

Evropska komisija zato predlaga oblikovanje 
evropskega sistema, ki bo omogočil, da 
prevozniki pridobijo en certifikat, ki bo 
veljaven v vseh državah članicah, in sicer za 
obdobje petih let. Oblikovan bi bil tudi t. i. 
Elektronski sistem za registracijo prevoznikov 
(ESCReg), prek katerega bi Komisija 
nadzorovala vse registrirane prevoznike 
radioaktivnih materialov. Registracijo in 
certifikat bi prevozniku dodelil pristojni organ 
v državi članici, kjer prevoznik začenja pot 
oziroma kjer vstopa v Evropsko unijo. Določene 

bi bile tudi nacionalne kontaktne točke, prek 
katerih bi potekala izmenjava in posodabljanje 
podatkov v elektronskem sistemu. Takšna 
zakonodaja bi lahko na letni ravni nacionalnim 
oblastem in prevoznikom prihranila skupaj 
okoli 13,6 milijona evrov.

Odbora ITRE in ENVI bosta sprejemala 
predloge sprememb na predlagano besedilo 
Evropske komisije do konca marca 2013, 
končno besedilo pa bo na plenarnem 
zasedanju Evropskega parlamenta 
obravnavano predvidoma septembra. 

1 Impact assessment of establishing a 
Community system for registration of 
carriers of radioactive materials, http://
www.europarl.europa.eu/registre/
docs_autres_institutions/commission_
europeenne/sec/2011/1006/COM_
sEC(2011)1006_En.pdf. 
2 Predlog Uredbe definira radioaktivne 
materiale kot tiste, ki spadajo v seznam 
odstavkov 402-407 Uredbe Mednarodne 
agencije za jedrsko energijo, ts-r-1, iz 
leta 2009. Dokument dostopen na: http://
www-pub.iaea.org/MtCD/publications/
PDF/Pub1384_web.pdf.

špela majcen, asistentka dr. romane jordan, 
poslanke v evropskem parlamentu

eNergetsKI 
Načrt za letO 
2050
dr. rOmana jOrdan ima za ta 
dOsje v evrOpskem parlamentu 
FunkCijO pOrOčevalke za pripravO 
mnenja v ObdOru envi (OdbOr za 
OkOlje, javnO zdravje in varnOst 
prehrane). v tem Okviru si prizadeva 
za dOlOčitev enOtnega Cilja 
zmanjšanja emisij dO leta 2030, 
ki bi OmOgOčil predvidljivOst 
za investitOrje, ter za razvOj 
dOlgOrOčnega evrOpskega 
tehnOlOškO nevtralnega Okvira, 
v katerem bO energetska pOlitika 
najbOlj učinkOvita.

EU se je zavezala k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za 80 % do leta 2050 
glede na leto 1990 v okviru potrebnih 
zmanjšanj razvitih držav kot skupine. V 
Energetskem načrtu za leto 2050 je Komisija 
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predlagala možne scenarije za doseganje 
dekarbonizacije do leta 2050, ki bi hkrati 
zagotovili zanesljivost oskrbe z energijo in 
konkurenčnost. Možni scenariji so: visoka 
energetska učinkovitost, diverzifikacija 
tehnologij, visoka raba obnovljivih virov 
energije, zamik tehnologije zajemanja in 
shranjevanja ogljika, nižja raba jedrske 
energije. Načrt ne nadomešča nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih prizadevanj za 
posodobitev oskrbe z energijo, ampak 
predstavlja širši vpogled na možne poti razvoja 
energetskega sistema v Evropi v naslednjih 
desetletjih. Evropski pristop k energetskim 
izzivom je smiseln, saj bo na ta način mogoče 
povečati varnost in solidarnost z nižjimi stroški 
preko povezovanja različnih nacionalnih 
sistemov v enoten energetski trg EU. Ta bo 
hkrati nudi tudi možnost nudenja storitev 
vsem evropskim državljanov in marsikatero 
novo poslovno priložnost za evropska podjetja 
ter nove proizvode in storitve.

Povezave na dokumente: http://www.
romanajordan.si/?id_site=3759

služba za odnose z javnostmi poslanke v ep 
dr. romane jordan

INstrUmeNt za 
sODelOVaNje 
Na PODrOčjU 
jeDrsKe VarNOstI
dr. rOmana jOrdan je pOrOčevalka 
v OdbOru itre (OdbOr za industrijO, 
raziskave in energetikO) v senCi za 
nOv instrument za sOdelOvanje na 
pOdrOčju jedrske varnOsti, ki bO 
OmOgOčil, da zagOtOvimO visOke 
standarde jedrske varnOsti tudi 
v bližnjem sOsedstvu evrOpske 
unije in širše pO svetu. dr. rOmana 
jOrdan pOsebej pOudarja ukrepe za 
neOdvisen in mOčen upravni Organ 
ter pOdpOrO pri vzpOstavljanju 
zadOstnih člOveških virOv. 

Dokument obravnava sodelovanje Evropske 
unije s tretjimi državami na področju jedrske 
varnosti. Glavni cilj tega instrumenta je 
financiranje ukrepov za:

1.) promocijo kulture jedrske varnosti 
in implementacije najvišjih jedrskih 
standardov in varnosti pred sevanjem; 

2.) odgovorno in varno ravnanje z 
izrabljenim gorivom in jedrskimi odpadki; 

3.) oblikovanje okvirov in metodologij za 
izvajanje učinkovitih nadzornih ukrepov 
za jedrski material v tretjih državah.

Poročilo je bilo v odboru ITRE izglasovano 
9. 10. 2012. Dokument bo obravnavan na 
plenarnem zasedanju v prvi polovici leta 2013.
 
Povezave na dokumente: http://www.
romanajordan.si/?id_site=3761

služba za odnose z javnostmi poslanke v ep 
dr. romane jordan 

slaVNOstNa 
PODelIteV DIPlOm 
štUDeNtOm 
FaKUltete za 
eNergetIKO

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru 
je v torek, 4. decembra 2012, slavnostno 
podelila diplome drugi generaciji diplomantov 
Fakultete za energetiko. V prijetnem ambijentu 
gradu Rajhenburg v Brestanici je diplome 
prejelo skupno 63 študentov na visokošolskem 
strokovnem, univerzitetnem in magistrskem 
študijskem programu Energetika, ki so študij 
zaključili v obdobju od 1. 10. 2011 do 
30. 9. 2012.
Fakulteta za energetiko univerze v mariboru 

ageNcIja za 
raDIOaKtIVNe 
ODPaDKe Na 
NOVI lOKacIjI
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) 
se je konec oktobra 2012 preselila. Novi 
naslov in sedež podjetja je: Celovška 182, 
Ljubljana. 

Več informacij na: http://www.arao.si/
agencija-arao/kje-smo.

irena dariš, araO 

araO OD 
FebrUarja 2013 z 
NOVIm VODstVOm  
Potem ko je dotedanjemu v. d. direktorja 
Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) 
Vladislavu Krošlju konec januarja 2013 potekel 
mandat, je od 1. februarja za v. d. direktorja 
imenovan Julijan Fortunat, in sicer za dobo 
največ šestih mesecev. Fortunat, sicer direktor 
Direktorata za energijo na Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor, je hkrati odstopil kot 
član Upravnega odbora ARAO. Za novega člana 
upravnega odbora je bil imenovan prof. dr. 
Leon Cizelj z Instituta »Jožef Stefan«.

Novembra lani objavljeni razpis za direktorja 
ARAO je Upravni odbor ARAO februarja letos 
razveljavil, ne da bi poprej odprl prispele 
prijave. Novi razpis bo objavljen v najkrajšem 
možnem času.

irena dariš, araO

eVrOPsKI jeDrsKI 
FOrUm mlaDe 
geNeracIje 2013
Med 17. in 20. junijem 2013 bo Švedska v 
Stockholmu gostila Evropski jedrski forum 
mlade generacije 2013  (angl. European 
nuclear Young Generation Forum 2013), kjer si 
bo mogoče ogledati predavanja povabljenih 
predavateljev, se udeležiti delavnic, 
predstavitev člankov in posterjev, tehnične 
ekskurzije in družabnih dogodkov. 

Vsebinski sklopi konference so trije in sicer: 

  obratovanje jedrskih elektrarn, 

  razgradnja jedrskih objektov in 
ravnanje z odpadki, 

  jedrska energija v prihodnosti. 

Za več informacij o programu, prijavi in drugih 
informacijah obiščite uradno spletno stran 
EnYGF 2013.

več na http://www.enYgF2013.com
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Brezplačen izvod

ObIsK POmOčNIKa 
geNeralNega 
DIreKtOrja maae
Reaktorski center Instituta »Jožef Stefan« je v 
torek, 6. novembra 2012, obiskal pomočnik 
generalnega direktorja MAAE (Mednarodne 
agencije za atomsko energijo) dr. Alexander 
Bychkov. 

Po srečanju z direktorjem Instituta prof. 
dr. Jadranom Lenarčičem se je seznanil 
tudi z delovanjem Odseka za reaktorsko 
fiziko, Odseka za reaktorsko tehniko, 
reaktorja TRIGA, Centralnega skladišča 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in 
Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo 
Milana Čopiča, v predavanju pa je predstavil 
trenutne dejavnosti MAAE in poglede na 
prihodnost jedrske energije. 

Dr. Bychkov je v Slovenijo prispel z namenom, 
da bi se seznanil z jedrskim programom 
države, s trenutnimi razmerami ter z načrti 
za prihodnost. Zanimalo ga je sodelovanje 
z mednarodnimi organizacijami, predvsem 
z MAAE, ter dosedanje izkušnje, potrebe in 
možnosti nadaljnjega sodelovanja.
dr. ivo kljenak, ijs

NagraDNI 
Natečaj: jeDrsKa 
eNergetIKa DaNes 
IN jUtrI
Z namenom spodbujanja raziskovanja in 
vključevanja mladih na področje jedrske 
energije, Društvo jedrskih strokovnjakov 
Slovenije, Institut »Jožef Stefan«, Fakulteta 
za matematiko in fiziko ter Fakulteta za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani ob 
podpori Gen energije, tudi letos organizirajo 
nagradni natečaj: jedRSKA eNeRgeTIKA 
dANeS IN jUTRI.

Študente, predvsem naravoslovnih in 
tehničnih smeri, vabimo da oddajo svoje ideje 
in dela z naslednjih tematskih področij:

1. jedrska energija kot vir energije;
2. sprejemljivost jedrske energije;
3. primerjava tehničnih značilnosti 

in varnosti proizvodnje električne 
energije z različnimi viri;

4. primerjava ekonomike jedrske 
energije in energije iz drugih virov.

Najboljši trije individualni ali skupinski avtorski 
prispevki bodo nagrajeni z denarno nagrado. 
Prvi nagrajenec bo prejel 1.500 EUR nagrade, 
avtorji najboljših izbranih del, pa si bodo 
lahko ogledali Reaktorski raziskovalni center 
Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani in jedrsko 
elektrarno v Krškem.

Študentje lahko svoja dela oddajo in prikažejo 
v različnih oblikah (razprava, risba, film, 
animacija, ipd.) ter jih prijavijo najkasneje do 
1. avgusta 2013. Podrobnejše informacije o 
natečaju so dostopne na spletni strani www.
djs.si/natecaj2013.
prof. dr. marko čepin, predsednik djs

dr. alexander bychkov med ogledom raziskovalnega reaktorja triga mark ii

Ogled Centralnega skladišča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov:  dr. alexander 
bychkov (desno) in vladislav krošelj (levo).


