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UVODNIK
Življenje v sodobnem svetu se vrti z vedno
večjo naglico, zaradi česar so največje
težave prav pri največjih projektih, pri
katerih je za njihovo uresničitev potreben
daljši čas. To je še posebej pomembno na
jedrskem področju, kjer se spoprijemamo
z uresničevanjem ciljev za izboljšanje
jedrske varnosti, ki so bili zastavljeni po
potresu in cunamiju pred dvema letoma
na Japonskem. Povečani stroški, povezani
z zagotavljanjem varnosti, sovpadajo s
svetovno gospodarsko krizo, ki v večini
okolij pomeni racionalizacijo na določenih
področjih. Tu je potrebna posebna
previdnost, da pomanjkanje sredstev in
človeških virov ne bi vplivalo na jedrsko
varnost. To še posebej velja za Slovenijo, ki
je majhna država.
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Tudi zelo uspešni ljudje, ki jih na jedrskem
področju v Sloveniji premoremo kar
nekaj, brez dovolj zagotovljenih finančnih
sredstev ne morejo skrbeti za prenašanje
znanja na nove generacije, ne morejo
nadomestiti minimalnega nabora
potrebnih strokovnjakov in ne morejo
sami opraviti vseh nujnih aktivnosti, ki
zagotavljajo jedrsko varnost.
Med izjemno uspešnimi strokovnjaki
na jedrskem področju je tudi eden
najpomembnejših članov našega društva,
prof. dr. Borut Mavko, ki je pomembno
prispeval k ustanovitvi našega društva
in med drugim vodil več znanstvenih
konferenc, ki so ena ključnih mednarodnih
dejavnosti društva. Prejel je naslov
zaslužni znanstvenik Inštituta "Jožef
Stefan", za kar mu iskreno čestitamo.
Septembrska konferenca društva pod
vodstvom programskega vodje prof. dr.
Leona Cizlja in organizacijskega vodje dr.
Mitje Uršiča je bila zelo dobro obiskana
in odlično izpeljana. Upamo, da se bodo
podobne uspešne zgodbe vrstile tudi še v
prihodnosti.
Prof. dr. Marko Čepin, Predsednik DJS
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NENE 2013 –
nove generacije
za boljšo
prihodnost
Med 9. in 12. septembrom sta Društvo
jedrskih strokovnjakov Slovenije in
Odsek za reaktorsko tehniko Instituta
"Jožef Stefan" organizirala že

AKTUALNO
vrsti inženirjev, ki bodo znali hkrati
reševati tehnične izzive in prepričevati
odločevalce. G. Jacques Repussard,
direktor francoskega inštituta IRSN,
je opozoril, da jedrska elektrarna
z nami sobiva celo stoletje ali več.
Velik izziv za lastnike, upravljavce in
regulatorje je torej tudi v tem, da s
proaktivnimi razvojnimi dejavnostmi
zagotovijo potrebno in zadostno
znanje in kadre v več generacijah in

v belgijskih jedrskih elektrarnah ob
podpori domače, tj. belgijske znanosti.
Poleg vabljenih predavateljev se je
je na konferenci zvrstilo še 35 ustnih
in 109 predstavitev posterjev. Med
njimi je bilo kar 17 predstavnikov
mlade generacije strokovnjakov,
ki so tekmovali na tradicionalnem
prestižnem tekmovanju mladih
avtorjev. Enakovredni nagradi sta

G. Samo Omerzel, minister za
infrastrukturo in prostor

Okrogla miza: prof. dr. Grzegorz Wrochna, g. Jozef Zlatňanský, dr. Miroslav Lipar,
moderator Igor E. Bergant, dr. Romana Jordan, dr. František Pazdera in prof. dr. Walter
Ambrosini

22. konferenco Jedrska energija za
novo Evropo. V veliko veselje nam je,
da je bil g. Borut Pahor, predsednik
Republike Slovenije, častni pokrovitelj
konference. Udeležence konference je
pozdravil g. Samo Omerzel, minister za
infrastrukturo in prostor.

na različnih področjih. Dr. Abdou Al
Mazzouzi iz francoskega upravljavca
jedrskih elektrarn EDF je predstavil
eno izmed tovrstnih dejavnosti
EDF, ki veliko investira v temeljne
znanosti, tj. tiste, ki bodo neposredno
uporabne rezultate dale šele v nekaj
desetletjih. V vmesnem času pa
tako zagotavljajo odlične razmere
za razvoj in usposabljanje najboljših
kadrov, tj. tistih, ki so usposobljeni
za samostojno reševanje najtežjih
izzivov in problemov. Prof. Eric van
Walle, direktor belgijskega jedrskega
raziskovalnega inštituta SCK-CEN,
je predstavil nedavni zelo uspešni
primer reševanja nepredvidenih težav

Na konferenci se je zbralo 214 jedrskih
znanstvenikov in strokovnjakov iz
29 držav. Udeleženci smo najprej na
okrogli mizi prisostvovali razpravi o
sodobnih izzivih jedrske energetike.
O izzivih, ki spremljajo razvoj kadrov,
znanja in novih tehnologij v jedrski
energetiki, je razpravljalo tudi osem
vodilnih svetovnih raziskovalcev
in strokovnjakov v vlogi vabljenih
predavateljev. Še posebej so poudarili
izjemno pomembnost pravočasnih in
zadostnih investicij v temeljne znanosti
in zavedanje vseh jedrskih deležnikov,
da je znanost med najmočnejšimi
gibali napredka na vseh področjih.
G. Marc Goldsmith, predsednik
združenja ameriških strojnih
inženirjev, je nakazal potrebo po novi

prejela Aljaž Kolšek z Instituta "Jožef
Stefan" in Anton Pshenichnikov s
Karlsruhe Institute of Technology iz
Nemčije.
Ob tej priložnosti bi se želel kar
najtopleje zahvaliti vsem članom
programskega odbora za pomoč pri
dogovorih z odličnimi vabljenimi
predavatelji in udeleženci okrogle
mize ter pri izbiri odličnih prispevkov
udeležencev konference. Zahvala gre
tudi organizacijskemu odboru pod
vodstvom dr. Mitje Uršiča za brezhibno
organizacijo dogodka.
Prof. dr. Leon Cizelj,
Predsednik programskega odbora, IJS R4

Med najpomembnejša sporočila konference zagotovo sodi
misel, da so za varno rabo jedrske energije ključni odlično
izobraženi, visoko motivirani in etični strokovnjaki. Bistveno
je, da so v vsaki jedrski državi na voljo odlični kadri, ki
niso neposredno odvisni od proizvajalcev in upravljavcev
elektrarn. V večini sodelujočih držav so to predvsem
raziskovalci in univerzitetni profesorji. Ti lahko močno
prispevajo k nadzoru jedrske varnosti in s tem tudi h krepitvi
zaupanja v javnosti. Seveda pa morajo imeti na voljo dostop
do odličnih mladih kadrov in dovolj finančnih sredstev.
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G. Jacques Repussard, direktor
francoskega inštituta IRSN

G. Marc Goldsmith, predsednik Združenja ameriških strojnih inženirjev

NENE 2013 v
številkah

aplikacije, do zaključka konference
12. septembra 2013. Pomembnejši roki
v tem obdobju so bili: 30. april (oddaja
povzetkov), 31. maj (oddaja povzetkov
– podaljšani rok), 30. julij (zgodnja
prijava), 30. avgust (oddaja prispevkov)
in 9. september (začetek konference).
Dveurna nedosegljivost aplikacije zaradi
administrativnih posodobitev na baznem
strežniku in trideseturni oteženi dostop
zaradi nujnih administrativnih opravil na
internetnem strežniku nista pomembneje
vplivala na dinamiko. Iz zbranih podatkov
so razvidna spodaj našteta dejstva.

Društvo jedrskih strokovnjakov se je leta
2012 odločilo za prenovo baze podatkov
o društvenih konferencah. Organizatorji
letošnje konference z Odseka za reaktorsko
tehniko Instituta "Jožef Stefan" smo
sprejeli izziv in koordinirali uvedbo nove,
internetno podprte baze podatkov. Letos
so tako udeleženci in člani programskega
odbora prvič uporabljali spletno aplikacijo,
s katero so avtomatizirani nekateri ključni
koraki konference: oddaja in ocenjevanje
povzetkov, oddaja in recenzija prispevkov
ter registracija na konferenco.
Nova baza omogoča natančnejše
spremljanje dinamike uporabnikov, in
sicer pri zahtevah za račun (potreben
za dostop do spletne aplikacije), oddaji
povzetkov, oddaji prispevkov in prijavi na
konferenco. Na sliki prikazujemo podatke
za obdobje od 1. februarja 2013, ko
smo udeležence prvič pozvali k uporabi

Dinamika NENE2013 konference.

Prejeli smo 257 zahtevkov za račun.
Ključni vpliv na dinamiko so imeli
roki. V 54 % so osebe že obstajale v
bazi podatkov. 45 % je bilo na novo
prijavljenih. 1 % zahtevkov smo
zavrnili (verjetno je šlo za naključno
iskanje vizumov).
Do začetka konference smo prejeli
204 povzetke. 40 % povzetkov je bilo
oddanih do prvotnega roka za oddajo.
Od tega smo v zadnjem tednu prejeli
74 % povzetkov
oziroma 56 % v
zadnjih dveh dneh.
Nadaljnjih 44 %
povzetkov smo
prejeli pred iztekom
podaljšanega roka. Od
tega smo v zadnjem
tednu prejeli 72 %
povzetkov oziroma
51 % v zadnjih dveh
dneh. Z zamudo
manj kakor mesec
dni smo prejeli 13 %

povzetkov. Ob upoštevanju števila
vabljenih predavateljev in števila na
konferenci dejansko predstavljenih,
tj. 144 prispevkov (35 ustno in 109
posterjev) ugotovimo, da 25 %
povzetkov avtorji niso pretvorili v
predstavitve.
Na podlagi povzetkov so udeleženci
poslali 135 prispevkov. Do roka za
oddajo prispevkov smo jih prejeli
79 %. Od tega smo v zadnjem tednu
prejeli 64 % prispevkov oziroma 46 %
v zadnjih dveh dneh.
Na konferenco se je prijavilo 228
udeležencev. 47 % se jih je prijavilo do
roka za zgodnjo prijavo. Od tega smo
v zadnjem tednu prejeli 52 % prijav
oziroma 14 % v zadnjih dveh dneh.
Na konferenci se jih je prijavilo 14 %.
Na konferenci je bilo navzočih 94 %
prijavljenih.
Organizacijsko zahteva taka dinamika
dogodkov, število udeležencev, povzetkov
in prispevkov usklajeno ekipo zanesljivih
posameznikov. Tukaj bi se zato najprej
zahvalil članom organizacijskega odbora:
dr. Robertu Bergantu, Janku Cerjaku,
dr. Matjažu Leskovarju in dr. Andriji
Volkanovskemu. Zahvalo za pomoč pri
organizaciji in za odlično opravljeno delo
bi rad izrazil tudi Ovidiu-Adrianu Berarju,
Sandiju Cimermanu, Tanji Klopčič, Urši
Knific Terze, Zoranu Petriču in Andreju
Sušniku. Za pomoč na konferenci pa se
zahvaljujem še Romainu Henryju, Juretu
Odru, Mateju Tekavčiču in Urški Turšič. Na
koncu se za podporo zahvaljujem tudi
sponzorjem.
Dr. Mitja Uršič,
Predsednik organizacijskega odbora, IJS R4
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Raziskave
tveganj zaradi
vodika v jedrskih
elektrarnah na
Institutu "Jožef
Stefan"
V Odseku za reaktorsko tehniko Instituta
"Jožef Stefan" že več kot deset let raziskujemo
tveganja zaradi sproščanja vodika med resno
nezgodo v jedrski elektrarni. Naše raziskave
obravnavajo razporejanje in zgorevanje
vodika v zadrževalnem hramu elektrarne.
Pomembnost te problematike je prišla močno
do izraza med nesrečo v jedrski elektrarni
Fukušima Daiči na Japonskem marca 2011,
kjer je prišlo do najmanj dveh eksplozij vodika.
Varnostne izboljšave jedrskih elektrarn, tudi
jedrske elektrarne v Krškem, ki so posledica
spoznanj iz Fukušime, obsegajo tudi boljše
obvladovanje tveganj zaradi vodika. Nekoliko
pa preseneča dejstvo, da se na naše znanje
in izkušnje pri načrtovanju, vgradnji in izdaji
dovoljenj za opremo nista oprla niti jedrska
elektrarna v Krškem niti slovenski upravni
organ za jedrsko varnost (URSJV). Tako ostaja
pomemben del domačega znanja na tem
področju v Sloveniji žal neizkoriščen.
Čeprav je bilo tveganje zaradi vodika znano
že od začetka obratovanja prvih lahkovodnih
jedrskih elektrarn, je bila nesreča v jedrski
elektrarni na Otoku treh milj v ZDA leta
1979 prelomni dogodek, ki je spodbudil še
intenzivnejše raziskovanje te problematike.
Med omenjeno nesrečo je namreč prišlo do
eksplozije vodika v zadrževalnem hramu.
K sreči se ta takrat ni porušil. Vsekakor pa
je dogodek opozoril na realno možnost
zgorevanja vodika in s tem povezane
posledice, predvsem na možnost uhajanja
radioaktivnih snovi v okolico po porušitvi
hrama. Eksploziji vodika, ki smo jima bili priča
ob nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Daiči,
sta realnost tveganja še potrdili.
Vodik v jedrski elektrarni nastaja med resno
nezgodo pri oksidaciji gorivnih srajčk po
odkritju reaktorske sredice, lahko pa tudi
pozneje pri interakciji med talino reaktorske
sredice in betonom, če se reaktorska posoda
pretali in se talina izlije v reaktorsko votlino.
Zgorevanje nastalega vodika lahko povzroči

Eksperimentalna posoda HYKA A2 v Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

močne tlačne in toplotne obremenitve, kar
bi med drugim lahko povzročilo poškodbe
opreme, ki se uporablja za blaženje posledic
resne nezgode, ter porušitev zadrževalnega
hrama in izpust radioaktivnih snovi v okolico.
Nujni pogoj za zgorevanje vodika je, da lokalna
koncentracija preseže kritično mejo. Zato
je raziskovanje razporejanja vodika znotraj
hrama prav tako pomembno kot raziskovanje
zgorevanja. Poznavanje mehanizmov
razporejanja omogoča napoved − in s tem
učinkovito preprečevanje − nastajanja
območij z dovolj visoko koncentracijo,
medtem ko poznavanje zgorevanja omogoča
napoved pričakovanih mehanskih in toplotnih
obremenitev.
Odsek za reaktorsko tehniko IJS je od leta 2002
do danes opravljal naslednje raziskave v okviru

različnih mednarodnih projektov:
napovedovanje razporejanja lahkega
plina (ki predstavlja vodik) zaradi
kroženja atmosfere v eksperimentalni
napravi zadrževalnega hrama, v okviru
Mednarodnega standardnega problema
OECD št. 47 (2002–2005),
napovedovanje razporejanja lahkega
plina zaradi delovanja prh zadrževalnega
hrama, v okviru mreže SARNET (Severe
Accident Research Network, 2004–2008),
raziskovanje razporejanja lahkega plina
pod različnimi vplivi, v okviru projekta
OECD SETH-2 (2007–2010),
napovedovanje zgorevanja vodika v
eksperimentalnih napravah, v okviru
Mednarodnega standardnega problema
OECD št. 49 (2009–2010),
poskus zgorevanja vodika v

05

aktualno
eksperimentalni napravi v Karlsruhe
Institute of Technology (Nemčija), v okviru
projekta Evropske komisije LACOMECO
(2012).
V okviru Mednarodnega standardnega
problema OECD št. 47 smo simulirali
razporejanje helija, ki se v poskusih
razporejanja zaradi varnosti uporablja namesto
vodika, v eksperimentalni posodi TOSQAN.
Poskus je bil opravljen v IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) v
Saclayju v Franciji. Pri poskusu se je helij
razporejal zaradi kroženja atmosfere v posodi,
ki ga je povzročalo vbrizgavanje vodne pare.
Tako pridobljeno znanje smo uporabili
pri nadaljevanju raziskav v okviru mreže
SARNET, kjer smo prav tako simulirali poskus
razporejanja helija v eksperimentalni posodi
TOSQAN. Tokrat smo simulirali poskus, pri
katerem se je helij razporedil po celotni
posodi zaradi delovanja prh. Cilj poskusa
je bilo oceniti, kako bi lahko pri nezgodi v
pravi elektrarni delovanje prh pripomoglo
k razporejanju vodika po celotnem prostoru
hrama in s tem preprečevanju nastajanja
območij z visoko koncentracijo, kjer bi lahko
prišlo do vžiga in zgorevanja.

de Combustion,
Aérothermique et
Réactivité) ki deluje
v okviru CNRS
(Centre National
de la Recherche
Scientifique) v
Orléansu v Franciji.
Priložnost za lastno
eksperimentalno
raziskovanje
zgorevanja vodika
smo dobili leta
2010, ko smo se
prijavili na razpis
projekta Evropske
komisije LACOMECO.
V okviru tega
projekta je Evropska
komisija ponudila
financiranje
opravljanja različnih
poskusov na
področju težkih
Širjenje plamena pri zgorevanju vodika
nezgod na
eksperimentalnih
vodika se je od mesta vžiga v sredini posode
napravah v Karlsruhe Institute of Technology
pri dnu širil navpično navzgor ter vodoravno v
(KIT) v Nemčiji, ki naj bi jih predlagale
vse smeri proti stenam posode.
raziskovalne organizacije zunaj Nemčije.

Od leta 2007 do leta 2010 je v okviru
OECD potekal projekt SETH-2, ki je zajemal
opravljanje poskusov razporejanja helija (ki
je, tako kot pri prej omenjenih poskusih,
predstavljal vodik) v posodah MISTRA (ki je v
CEA, tj. Commissariat à l' Energie Atomique, v
Saclayju v Franciji) in PANDA (ki je v institutu
Paul Scherrer v Villigenu v Švici) pod različnimi
vplivi (vbrizgavanje navpičnih in vodoravnih
curkov zraka in vodne pare, uporaba prh
zadrževalnega hrama, lokalno hlajenje
atmosfere, vzpostavitev naravne cirkulacije
z gretjem sten posode in uporaba pasivnih
avtokatalitskih sežigalnih peči). Sodelovanje
pri projektu je Inštitutu omogočilo dostop
do široke baze eksperimentalnih rezultatov
in s tem do novega znanja o fenomenologiji
razporejanja lahkega plina v velikem zaprtem
prostoru. Dobljene eksperimentalne podatke
zdaj izkoriščamo pri lastnih simulacijah in tako
še poglabljamo znanje na tem področju.

Zaradi velike prostornine posode smo pri
zgorevanju pričakovali podobno kvalitativno
obnašanje plamena kot v zadrževalnem
hramu prave jedrske elektrarne. Poleg tega
je posoda razmeroma široka, kar omogoča
tudi opazovanje širjenja plamena v vodoravni
smeri: poznavanje tega pojava je prav tako
pomembno, saj ga lahko pričakujemo v
pravem zadrževalnem hramu. Predlagali
smo razmere (tlak, temperatura atmosfere in
začetna sestava atmosfere: zrak, vodna para,
vodik), kakršne lahko pričakujemo pri težki
nezgodi v pravi elektrarni.

Raziskovanja zgorevanja vodika smo se
lotili leta 2009, ko se je začel Mednarodni
standardni problem OECD št. 49. V okviru
sodelovanja pri tem problemu smo simulirali
poskuse zgorevanja vodika, ki so bili opravljeni
v napravi ENACCEF v centru ICARE (Institut

Predlagani poskus je sprejela ustrezna komisija
pri KIT-u. Priprave na poskus so stekle v
začetku leta 2012. Poskus je bil uspešno
opravljen 12. marca 2012. Dosežena sta bila
maksimalni tlak 5,04 bara in maksimalna
temperatura 1020 oC. Plamen zgorevanja

IJS je predlagal izvajanje poskusa širjenja
plamena navzgor (Upward Flame Propagation
Experiment – UFPE) v eksperimentalni posodi
HYKA A2. Posoda je valjaste oblike, z notranjo
višino 9,1 m, premerom 6 m in prostornino
220 m3.

Rezultati opravljenega poskusa so primerna
dopolnitev dosedanjih izsledkov, ker
omogočajo vpogled v dvorazsežno širjenje
plamena v dveh smereh: navpični in radialni.
Podatki, ki jih zdaj podrobno analiziramo,
bodo uporabljeni tako za preverjanje
računalniških programov kot za boljše
razumevanje fenomenologije širjenja
plamena in s tem povezanih posledic
zgorevanja.
Več kot desetletne raziskave razporejanja in
zgorevanja vodika so tako bistveno poglobile
znanje Odseka za reaktorsko tehniko IJS
na tem področju. To znanje bi lahko bilo
izjemno koristno tako za oceno možnosti,
da med resno nezgodo v jedrski elektrarni v
Krškem pride do zgorevanja vodika in oceno
posledic morebitnega zgorevanja kot za oceno
primernosti novih načinov obvladovanja
tveganj zaradi vodika, kot je na primer
instalacija pasivnih avtokatalitskih sežigalnih
peči za vodik. Žal tudi to strokovno znanje,
od katerega bi lahko imela domača jedrska
srenja veliko korist, ostaja za zdaj večinoma
neizkoriščeno.
Dr. Ivo Kljenak, IJS R4
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Prof. dr. Borut
Mavko
Zaslužni
znanstvenik
Instituta "Jožef
Stefan"
21. junija 2013 je Institut "Jožef
Stefan" podelil priznanje Zaslužni
znanstvenik Instituta "Jožef
Stefan" prof. dr. Borutu Mavku,
ustanovitelju in dolgoletnemu
vodji Odseka za reaktorsko
tehniko.

Prof. Mavko se je Institutu pridružil leta 1967
in se nemudoma začel ukvarjati z vprašanji
jedrske energetike in varnosti. Takrat je prvi
slovenski jedrski reaktor TRIGA že praznoval
svoj prvi rojstni dan. Kratek pogled v
zgodovino pove, da se je število delujočih
jedrskih elektrarn leta 1967 povečalo z 11 na
približno 40, kar 25 pa so jih v tem letu začeli
graditi. Med njimi tudi 1. enoto v Fukušimi
Daiči.
Leta 1972 je prof. Mavko magistriral na
univerzi Georgia Tech v Atlanti v ZDA in
postal eden prvih magistrov jedrske tehnike
v Sloveniji. Mladi jedrski strokovnjaki so bili
takrat kot naročeni za gradnjo nove jedrske
elektrarne v Krškem, ki se je začela leta 1974.
V tujini izobraženi in raziskovalno usmerjeni
inženirji so nadzorovali gradnjo ter ob tem
odlično izobrazili in usposobili prvo generacijo
zaposlenih v elektrarni: tisto generacijo, ki
je v Krškem zastavila danes že tradicionalno
in svetovno priznano odličnost upravljanja
jedrske elektrarne. Sodeloval je tudi pri prvi
kritičnosti elektrarne 11. septembra 1981
in pri poskusnem obratovanju, ki je sledilo
Prof. Mavko je še vedno član državne izpitne
komisije za operaterje.
Leto 1984. Jedrska elektrarna je začela
komercialno obratovati, prof. Mavko pa
je ustanovil Odsek za reaktorsko tehniko.
Tako je tudi formalno začela delati skupina
raziskovalcev, ki deluje predvsem na področju
jedrske tehnike in jedrske varnosti. Odsek je
vodil četrt stoletja. Z odlično znanstveno vizijo,
ki jo je znal dobro podpreti tudi z umetnostjo
in obrtjo vodenja in poslovanja, je Odsek
razvil v izjemno dinamično in mednarodno

Prof. Mavko se je Institutu pridružil leta 1967 in se nemudoma začel ukvarjati z
vprašanji jedrske energetike in varnosti. Takrat je prvi slovenski jedrski reaktor
TRIGA že praznoval svoj prvi rojstni dan.

prepoznavno raziskovalno skupino. Danes
smo s skoraj 30 raziskovalci najmočnejša in
najpomembnejša, nekoliko neskromno rečeno
tudi edina slovenska raziskovalna skupina s
tega področja. Tudi dolgoletno mednarodno
sodelovanje z ameriško zvezno komisijo za
jedrsko varnost, mednarodno agencijo za
jedrsko energijo in agencijo za jedrsko energijo
pri organizaciji za sodelovanje in razvoj
je Odseku omogočilo aktivno in uspešno
sodelovanje v 5., 6. in 7. okvirnem programu
Evropske komisije. Danes med naše partnerje
sodijo najpomembnejše svetovne raziskovalne
institucije, kot so, če omenim le nekatere:
MIT, Univerza v Pisi, Texas A&M University,
Karlsruhe Institute of Technology, CEA, VTT in
Univerza v Oxfordu.

Institut "Jožef Stefan". Do leta 2009 je študij
tudi vodil. Rezultat je 39 magistrov in 36
doktorjev jedrske tehnike, ki danes pomembno
prispevajo k uspehu vseh slovenskih jedrskih
deležnikov. Pomemben del študija je bilo tudi
mednarodno sodelovanje in redna izmenjava
gostujočih profesorjev predvsem z ZDA,
Nemčijo in Italijo. Leta 2003 je bil prof. dr.
Borut Mavko tudi med ustanovitelji združenja
European Nuclear Education Network (ENEN),
ki ga je do leta 2008 tvorno soupravljal
kot član upravnega odbora. Združenje
ENEN spodbuja podiplomsko izobraževanje
jedrskih inženirjev in ima danes že več ko 60
institucionalnih članov (univerz, raziskovalnih
inštitutov in podjetij) iz Evropske unije.

Mislim, da se boste strinjali z mano, da
sodi iskanje resnice med znanstvenikove
najpomembnejše naloge. In ko sem in tja
kak košček resnice tudi najde, jo mora deliti.
Najprej z mladimi. Nato pa tudi z vsemi tistimi,
ki jim takšen košček resnice lahko koristi.
Zato upam, da mi ne boste preveč zamerili,
ko se bom skoraj povsem izognil Borutovim
pomembnim znanstvenim odkritjem ter
preštevanju člankov, citatov in primerjavam
takšnih in drugačnih indeksov. Če ste vsaj
malo radovedni in seveda pripravljeni sprejeti
internetne piškotke, to lahko storite sami. Mi
pa se bomo raje posvetili tistemu, kar je težje:
prenašanju znanja na mlade in v prakso.

Uspešno povezovanje raziskav z industrijsko
prakso krepi uspešnost raziskav in industrije.
Borutov vsestranski stik z dogajanjem v
znanosti in praksi, podkrepljen z odlično
strokovnostjo in neodvisnostjo, je v veliki meri
soodgovoren za odlično in varno delovanje
krške nuklearke in za mednarodno uspešnost
Odseka. Neposredno strokovno sodelovanje,
ki je tradicionalno temeljilo na uporabnih
raziskavah, ekspertizah in izobraževanju, je
enega svojih vrhuncev doseglo ob zamenjavi
uparjalnikov in povečanju moči elektrarne v
Krškem leta 2000. Tudi zato lahko danes Odsek
v evropskih projektih in evropskih strokovnih
združenjih sodeluje z vsemi večjimi evropskimi
proizvajalci jedrske elektrike.

Začnimo s prenašanjem znanja na mlajše
generacije. Leta 1986 je bil prof. Mavko med
ustanovitelji podiplomskega študija jedrske
tehnike, ki ga skupaj izvajata Fakulteta za
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in

Zaslužne znanstvenike zaznamuje tudi
nenehen boj za prepoznavnost, neodvisnost
in družbeno veljavo znanosti. Velika potreba
po skupnem odločanju v skladu z načelom
najboljše dostopne znanosti (best available

aktualno
science) je seveda še posebej izražena v
današnji postindustrijski družbi, ki rešuje
morda usodne izzive globalnega segrevanja.
Zato ne preseneča Borutov angažma pri
ustanavljanju in spodbujanju poklicnih
znanstvenih in strokovnih združenj. Naj
omenim samo njegov veliki prispevek pri
ustanovitvi Društva jedrskih strokovnjakov
leta 1991 in Inženirske akademije Slovenije
leta 2000. Inženirski akademiji Slovenije je
predsedoval v letih 2009−2010.
Jadralci menda pravijo, da človeka najbolje
spoznaš v nevihti. Z Borutom sva se v
nevihti skupaj znašla junija 1991. Slovenska
osamosvojitvena vojna naju je zalotila, ko
sva se v raziskovalnem centru v nemškem
Karlsruheju pogovarjala o sodelovanju glede
moje doktorske teme. S polnim prtljažnikom
hrane in polnim rezervoarjem bencina − saj
veste, za vsak primer − sva se v Slovenijo brez
posebnih težav prebila čez Korensko sedlo.
Nato sva se po stranskih cestah, s pogledom
na desant na Trzin, pripeljala do reaktorja. V
naslednjih dneh, potem ko je bila v Odseku
vzpostavljena »civilna zaščita«, je v zaklonišču
reaktorskega centra med preleti letal JLA, ki so
napadala domžalski radijski oddajnik, nastala
prva znanstvena analiza ranljivosti jedrske
elektrarne na namerno povzročeno škodo.
Tudi ob tej priložnosti sta njegovo vizionarstvo
in pripadnost stroki svetu ponudila odgovore
na vprašanja, ki so si jih drugje začeli
postavljati šele deset let kasneje, po
napadu na Svetovni trgovinski center v New
Yorku.
Zaslužnemu znanstveniku Instituta "Jožef
Stefan" iskreno čestitam.
Prof. dr. Leon Cizelj, IJS R4

Reaktor TRIGA v
reviji National
Geographic
Za slovensko izdajo revije National
Geographic pripravljajo članek, v katerem
nameravajo predstaviti manj znane
zanimivosti Ljubljane. Poleg slovenskega
raziskovalnega reaktorja TRIGA bodo
opisani tudi observatorij Golovec,
ljubljanska kanalizacija, orgle v Gallusovi
dvorani ter grajske ječe. 19. marca 2013
sta na reaktorski center Instituta "Jožef
Stefan" v Podgorici prišla fotografa Domen
Pal in Branko Čeak, in sicer z namenom,
da reaktor TRIGA fotografirata za omenjeni
prispevek, ki bo objavljen predvidoma
konec letošnjega leta.
Fotografa sta se odločila, da bosta slikala
celotno reaktorsko halo z mostnega
dvigala, ki je tik pod stropom, pri tem pa
uporabila širokokotni objektiv, da bo vidna
vsa ploščad, polovica reaktorske hale,
skupaj z dvema oknoma in komandno
sobo. Za takšno fotografijo so potrebne
nekoliko daljše priprave, zato sta se
vrnila čez dva dni ob enajsti uri zvečer.
Pri postavljanju luči jima je priskočil
na pomoč še njun kolega Jože Maček.
Osvetlitev je namreč zelo pomembna,
saj fotografije, objavljene v National
Geographicu, ne smejo biti računalniško
obdelane. Osvetliti je bilo treba reaktorsko
ploščad, tla reaktorske hale, stopnice,
komandno sobo in most, ki vodi na
ploščad. Le reaktorska sredica ni bila
osvetljena, saj smo se skupaj s fotografi
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odločili, da bo reaktor medtem obratoval
in se bo tako osvetlil sam, tj. z modrikasto
svetlobo Čerenkova. Da pa bi bil reaktorski
tank popolnoma osvetljen, je bilo treba
natančno določiti čas ekspozicije in
položaj zaslonke. Glavni fotograf je bil
navdušen nad barvo svetlobe Čerenkova.
Razložil je, da je podobne barve tudi
dnevna svetloba pol ure pred sončnim
vzhodom, pojav pa traja približno deset
minut in je neodvisen od vremena.
Fotografiranje je potekalo ravno takrat, tj.
dvajset minut pred šesto uro zjutraj.
Da bi slika delovala bolj živo, smo ob
petih zjutraj prišli še statisti. To smo
bili kar operaterji reaktorja TRIGA in
raziskovalci odseka F8. Luči so bile takrat
že postavljene in prizor v hali je bil res
veličasten. Fotografi so se posvečali še
zadnjim podrobnostim, na primer moči
posameznih luči in odpravi neželenih
senc na stenah. Tri statiste so postavili
na ploščad, eden je stal na mostu, zadnji
pa je upravljal reaktor v komandi sobi.
Eden izmed fotografov se ni mogel
upreti skušnjavi, zato je tudi on poziral
na ploščadi, hkrati pa je prek brezžične
povezave prožil fotoaparat, ki je bil pritrjen
na mostnem dvigalu.
Domen Pal se je vrnil čez približno teden
dni in prinesel končno sliko reaktorja
TRIGA. Šesturne priprave povsem
upravičujejo končni izdelek, saj je slika
res izjemna. Ogledali si jo boste lahko v
eni izmed prihodnjih izdaj revije National
Geographic ali pa v avli reaktorske
zgradbe v Podgorici.
Anže Jazbec, RIC IJS

Dne 19. marca 2013 sta na reaktorski center Instituta "Jože Stefan" prišla fotografa z namenom, da naredita fotografijo reaktorja TRIGA za
prispevek v reviji National Geographic.
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Krepitev
energetske
pismenosti med
mladimi
PROJEKT MLADI V SVETU ENERGIJE

Temeljno poslanstvo skupine GEN je
zagotavljanje zanesljive proizvodnje in dobave
električne energije. V okviru uresničevanja
našega poslanstva si prizadevamo za dvig
energetske pismenosti in povečanje zanimanja
med različnimi deležniki za teme, povezane
z energijo in energetiko. Mladi so strokovna
in razvojna gonilna sila prihodnosti in zato
ena naših najpomembnejših ciljnih skupin.
Zato je krepitev znanja in razumevanja ter
spodbujanje zanimanja med mladimi za
energetiko in z njo povezane razvojne izzive
izjemno pomembna.
Mladi v svetu energije je komunikacijski
projekt družbe GEN energija. Njegov temeljni
namen je promocija energetike in energetskih
tem med mladimi. Začetki projekta segajo v

aktualno
leto 2008, ko je GEN s projektom Energetsko
varčna šola slovenske izobraževalne ustanove
spodbujal k učinkoviti rabi energije (URE).
Projekt je sčasoma prerasel tematiko URE
in se leta 2011, ob odprtju interaktivnega
centra za obiskovalce Svet energije, razvil v
ozaveščevalni projekt Mladi v svetu energije.
V okviru projekta organiziramo dve
tekmovanji:
Mladi v svetu energije (MladiVSE):
vseslovenski šolski natečaj o energiji,
namenjen učencem osnovnih in srednjih
šol, ter
kviz Mladi genijalci, ki je bil v šolskem letu
2012/2013 namenjen osnovnošolcem, v
šolskem letu 2013/2014 pa bo namenjen
dijakom srednješolskih elektro programov
in tehničnih gimnazij.
Prek projekta Mladi v svetu energije
sodelujemo s slovenskimi šolami, poleg
tega pa se partnersko povezujemo tudi z
organizacijami in institucijami, ki delujejo
na področjih izobraževanja, okoljske vzgoje,
in medijev. V okviru natečaja Mladi v svetu
energije že tri leta tesno sodelujemo s

programom Ekošola, kviz Mladi genijalci pa
organiziramo skupaj z Nuklearno elektrarno
Krško.
V okviru projekta je na voljo strokovno gradivo,
ki lahko služi kot podpora pripravam na
tekmovanje ali kot obogatitev učnega procesa.
Na spletni strani
www.mladi-svet-energije.si smo za mentorje
vzpostavili e-učni center, kjer so na voljo učni
listi in izbrane vsebine na temo energije in
energetike.
Med vsemi orodji pa mentorje najbolj
neposredno in učinkovito podpiramo z
vodenimi ogledi in razpravami v interaktivnem
centru Svet energije v Krškem. Ponujamo
namreč vsebine, ki se delno ali v celoti
pokrivajo z učnimi načrti pri predmetih
tehnika in tehnologija, fizika, naravoslovje,
energetika in ekologija v osnovnih in srednjih
šolah.
Komunikacijski projekt Mladi v svetu
energije igra pomembno vlogo pri
ozaveščanju mladih o energiji in energetiki
v Sloveniji. Ogledi Sveta energije, nagradni
natečaji, tekmovanja in izbirne vsebine so
učinkoviti načini za nadgradnjo in popestritev
učnih gradiv ter za spodbuditev zanimanja
mladih za energijo in energetiko.
GEN energija

Nova Direktiva o
jedrski varnosti in
javno posvetovanje
o jedrski
odgovornosti

Nagrajeni učenci natečaja MladiVSE 2012/2013.

Zaključni kviz Mladi genijalci v Krškem 2012/2013.

V prihodnjih mesecih bo v
ospredju evropske politike tudi
jedrska energija. V začetku
poletja je Evropska komisija
predstavila predlog spremembe
Direktive o jedrski varnosti,1
nekaj tednov kasneje pa začela
javno posvetovanje o jedrski
odgovornosti.2

Predlog spremembe Direktive o jedrski
varnosti je Evropska komisija pripravila
zaradi nesreče v japonski jedrski elektrarni
Fukušima in obremenilnih testov, ki so bili
v Evropski uniji (EU) ter širše izvedeni po tej
nesreči. Slednji so med drugim pokazali, da
v različnih državah članicah Unije veljajo zelo
različni ukrepi na področju jedrske varnosti.

jedrske novice
Evropska komisija se je zato odločila, da
pregleda dosedanja pravila na ravni EU ter
predlaga izboljšave trenutne zakonodaje.
Namen predloga spremembe Direktive o
jedrski varnosti je zagotoviti enotne visoke
standarde za jedrsko varnost in nadzor v vsej
Evropski uniji. Besedilo predloga posodablja
okvir EU za jedrsko varnost in vsebuje predlog
za oblikovanje vseevropskega sistema rednih
medsebojnih pregledov jedrskih objektov.
Periodične preglede varnosti v jedrskih
elektrarnah bi opravljali najmanj vsakih deset
let. Prav tako bi vsakih deset let opravljali
preglede zakonodajnega okvira in regulatorja,
vsakih šest let pa bi potekali ožji vsebinski
pregledi. Dodane so tudi varnostne zahteve za
vse faze v življenjski dobi jedrskega objekta,
poudarjeni so večja moč in neodvisnost
nacionalnih regulativnih organov, ustrezna
usposobljenost osebja ter zadostni finančni
viri. V skladu z mednarodno prakso je v
predlogu Komisije glavna odgovornost za
varnost jedrskega objekta dodeljena imetniku
dovoljenja. Slednji bi bil, skupaj z regulativnim
organom, odgovoren tudi za redno in sprotno
obveščanje javnosti, predvsem ob nesreči.
Ne nazadnje Komisija predlaga določilo,
ki predvideva sodelovanje državljanov v
postopku pridobivanja dovoljenja za jedrske
objekte. Začetek postopka obravnave v
Evropskem parlamentu je predviden za
november 2013.
Evropska komisija ima trenutno odprt
tudi postopek javnega posvetovanja o
zavarovanju in povračilu škode za nesreče v
jedrskih elektrarnah. Na ravni Evropske unije
namreč trenutno ni zakonodaje s področja
jedrske odgovornosti. To v državah članicah
ureja nacionalna zakonodaja in predpisi se od
države do države razlikujejo. Evropska komisija
zato zbira mnenja in odzive zainteresiranih
strani (državljanov, podjetij, združenj,
institucij itd.) z namenom, da bi ugotovila, ali
obstaja interes za oblikovanje skupnih pravil
v EU na področju jedrske odgovornosti ter v
kakšnem obsegu deležniki pričakujejo tovrstno
regulacijo. Javno posvetovanje bo potekalo do
22. oktobra 2013 na spletni povezavi
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/
dispatch?form=2013nuclear.
Tudi v pisarni dr. Romane Jordan, poslanke
v Evropskem parlamentu, bomo veseli
vaših predlogov ter dejavnega vključevanja
v razpravo o opisanih dokumentih.
Špela Majcen, asistentka dr. Romane Jordan,
poslanke v Evropskem parlamentu

1

COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2009/71/
EURATOM establishing a Community framework
for the nuclear safety of nuclear installations Draft
presented under Article 31 Euratom Treaty for
the opinion of the European Economic and Social
Committee. Dokument dostopen na:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/
com_2013_0343_en.pdf
2
European Commission, Nuclear Energy. Public
consultation: Insurance and compensation of
damages caused by accidents of nuclear power
plants (nuclear liability). Infromacije in obrazec za
komentarje dostopni na:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/
consultations/20130718_powerplants_en.htm

Predlog Evropske
komisije za
spremembo
Direktive o jedrski
varnosti iz leta 2009
Evropska komisija je 13. junija
2013 objavila predlog popravkov
Direktive o jedrski varnosti. Po
jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011
je Komisija od Sveta EU dobila jasno
nalogo, da pregleda veljavne
ukrepe za zagotavljanje jedrske
varnosti in predlaga izboljšave.
Predlog nove direktive med drugim predvideva
izboljšanje pravnega okvira za jedrsko varnost
v državah EU, kar pomeni tudi dodatno
krepitev vloge in neodvisnosti nacionalnih
upravnih organov. Direktiva skuša vzpostaviti
sistem rednih evropskih medsebojnih
strokovnih pregledov in uvesti mehanizem
za izdelavo usklajenih vseevropskih smernic
na področju jedrske varnosti, s čimer bi se
okrepil nadzor nad vsakršnimi izrednimi
dogodki v EU, saj bi ob nezgodah in nesrečah
morala Evropska komisija v šestih mesecih
opraviti analizo dogodka in odkriti vzroke,
kar bi zagotavljalo popolno odprtost
(transparentnost). Vse nove jedrske elektrarne
bo treba skladno s predlogom projektirati tako,
da morebitna poškodba reaktorske sredice
praktično ne bo imela posledic za okolje. Prav
tako bo po novem vsaka jedrska elektrarna
morala imeti načrt za ukrepanje ob izrednih
dogodkih, še posebej pa bo treba opredeliti
ukrepanje na lokacijah z več reaktorji ter jasno
razmejiti pristojnosti in naloge ter zagotoviti
koordinacijo vseh vpletenih, tako znotraj kot
zunaj objekta v vseh fazah morebitne nesreče.
Vsaka jedrska elektrarna bo morala imeti
center za ukrepanje, zaščiten pred
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radioaktivnostjo, potresi in poplavami.
Nova direktiva za zdaj še ne pomeni velike
spremembe za Slovenijo. Pri pripravi besedila
osnutka so sodelovali tudi predstavniki
jedrskih upravnih organov vseh držav članic,
tako da predlog za URSJV ni presenečenje.
Že stara direktiva je zahtevala mednarodni
pregled ureditve jedrske varnosti v državi
vsakih deset let, novi predlog pa uvaja še
dodatne kampanje medsebojnih pregledov
po posameznih strokovnih temah najmanj
vsakih šest let. V Sloveniji je mednarodno
pregledovanje stalnica, saj se različne misije
vrstijo kar pogosto. Nova zahteva utegne biti
problematična predvsem z vidika dodatne
obremenitve za maloštevilne jedrske
strokovnjake v Sloveniji.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/

Akcijski načrt
ukrepov na podlagi
spoznanj po nesreči
v Fukušimi uspešno
predstavljen na
mednarodnem
srečanju v Bruslju
Kot je bilo dogovorjeno v skupini ENSREG,
je Uprava RS za jedrsko varnost pripravila
akcijski načrt ukrepov na podlagi spoznanj
po nesreči v Fukušimi. V akcijskem načrtu so
povzete vse dejavnosti, s katerimi naj bi v
prihodnjih letih še dodatno zmanjšali tveganja
zaradi naravnih in drugačnih nesreč, ki bi
lahko doletele območje jedrske elektrarne
Krško. Od 22. do 26. aprila 2013 je v Bruslju
potekala delavnica v organizaciji ENSREG,
kjer so posamezne države EU skupaj s Švico
in Ukrajino predstavile vsaka svojo strategijo
ravnanja z jedrsko energijo po nesreči v
Fukušimi. Slovenija je predstavila svoj akcijski
načrt ukrepov in dejavno sodelovala pri
pregledu akcijskih načrtov drugih držav. Sklep
končnega poročila je, da je slovenski načrt
pripravljen skladno s smernicami ENSREG-a.
Končno poročilo je pohvalilo proaktivnost
Slovenije pri uvedbi postfukušimskih
izboljšav ter kot glavne prednosti poudarilo
načrtovanje izvedbe Programa nadgradnje
varnosti Nuklearne elektrarne Krško, dobro
pripravljenost na hude nesreče, ki se redno
vadi na NEK-simulatorju, načrte za neodvisno
potrditev smernic za ravnanje ob hudih
nesrečah in upoštevanje širokega nabora
priporočil mednarodnih organizacij.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/
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Izboljšanje
pripravljenosti na
jedrsko nesrečo z
razdelitvijo tablet
kalijevega jodida
Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Uprava
Republike Slovenije za jedrsko
varnost ter Ministrstvo za zdravje
so 10. junija 2013 na novinarski
konferenci v Kulturnem domu
v Krškem predstavili izboljšanje
pripravljenosti na ukrep zaužitja
tablet kalijevega jodida, tako
imenovano jodno profilakso, ki je
eden izmed zaščitnih ukrepov ob
jedrski nesreči.

Ta ukrep je predviden za zaščito prebivalcev,
mlajših od 40 let, če pride do izpusta
radioaktivnih snovi v ozračje ob jedrski nesreči.
Do zdaj so bile tablete skladiščene v občinah
Krško in Brežice, po novem pa bodo imeli
prebivalci v območju desetih kilometrov okrog
Nuklearne elektrarne Krško tablete doma, za
preostale državljane pa je zaloga uskladiščena
regijsko po bolnišnicah.
Brigita Čokl, državna sekretarka na Ministrstvu
za zdravje, je na novinarski konferenci
predstavila zdravstveni vidik tega zaščitnega
ukrepa ter pojasnila delovanje in učinkovanje
tablet kalijevega jodida. Ob jedrski nesreči bi
se lahko v ozračje sprostil radioaktivni jod, ki bi
se nalagal v ščitnici. Zaužitje tablet kalijevega
jodida – jodna profilaksa – je preprost
zaščitni ukrep, pri katerem zaužijemo stabilni
jod v obliki tablet, preden pridemo v stik z
radioaktivnim jodom. Tako se žleza ščitnica
napolni s stabilnim jodom, preden bi se lahko
v njej nabral radioaktivni jod.
Da bi zagotovili delitev tablet v lekarnah, je
bil sprejet načrt delitve prebivalcem v okolici
Nuklearne elektrarne Krško, po katerem bodo
lahko ljudje ob predložitvi prejetega kupona in
kartice zdravstvenega zavarovanja v določenih
lekarnah prevzeli tablete.
Dr. Andrej Stritar, direktor Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost, je razložil,
kako ravnati ob jedrski nesreči, ob tem pa
poudaril, da si vsi v okviru svojih pristojnosti
in odgovornosti po najboljših močeh
prizadevajo, da jim tega nikoli ne bi bilo
treba storiti. Opozoril je, da je zaužitje tablet
kalijevega jodida le zaščita pred radioaktivnim
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jodom, zato so v načrtih zaščite in reševanja
predvideni tudi drugi ukrepi: zaklanjanje
– umik v zaprte prostore, evakuacija –
organizirani umik prebivalcev z ogroženega
območja, in prehranski ukrepi, ki preprečujejo
vnos radioaktivnih snovi v telo.

Nuklearna elektrarna Krško je obratovala brez
večjih težav, le enkrat so jo morali nenačrtno
zaustaviti zaradi umazanije v narasli Savi. Med
rednim remontom so poleg menjave goriva
dokončali še več zelo pomembnih izboljšav, ki
so jih pripravljali že več let.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
Srečko Šestan, ki bi ob nevarnosti ta ukrep
odredil, je poudaril, da s predstavljeno
delitvijo tablete približujemo prebivalcem in
s tem zmanjšujemo odzivni čas ob morebitni
jedrski nesreči. Na območju polmera desetih
kilometrov okrog Nuklearne elektrarne Krško
bodo tablete kalijevega jodida tudi v šolah,
vrtcih, zdravstvenih domovih, gospodarskih
družbah in drugod, na primer v trgovskih
središčih, kjer se vsak dan zbira več ljudi.
Tablete so tudi na sedežih štabov Civilne
zaščite za pripadnike v občinah, za prve
posredovalce ob morebitni nesreči (gasilci,
zdravstveno osebje idr.) pa na sedežih
reševalnih služb.

Po kampanji stresnih testov v letu 2011 so v
Nuklearni elektrarni Krško leta 2012 pripravili
velikopotezen program izboljšanja varnosti,
s katerim bodo do leta 2016 v objekt vgradili
več dodatnih tehničnih izboljšav, ki bodo še
povečale zmožnost zagotavljanja hlajenja
sredice reaktorja tudi ob najhujših naravnih ali
drugih nesrečah.

Tudi glede preostalih prebivalcev Slovenije je
bil narejen nov korak, ki bi skrajšal čas delitve
ob nesreči: poslej bo tablete hranilo devetnajst
slovenskih bolnišnic. Prebivalcem bi jih
razdelili, ko bi bil ukrep odrejen.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/

Poročilo o varstvu
pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski
varnosti v Republiki
Sloveniji leta 2012
URSJV je pripravil Poročilo o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti v Republiki
Sloveniji leta 2012 in ga posredoval
v obravnavo Vladi RS. Ta ga je
26. junija 2013 obravnavala in
sprejela, potem pa je 26. avgusta
2013 poročilo obravnavala Komisija
Državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj,
na vrsto pa pride še obravnava v
Državnem zboru.

Leta 2012 v Sloveniji ni bilo dogodkov, ki bi
resneje sevalno ogrozili prebivalstvo. Med
obratovanjem jedrskih in sevalnih objektov
ter pri delu izvajalcev sevalnih dejavnosti ni
bilo večjih posebnosti. Okolje ni bilo čezmerno
radiološko obremenjeno.

Ravnanje z radioaktivnimi odpadki v državi
je potekalo brez zapletov. Na žalost pa ni bilo
napredka pri postopkih načrtovanja končnega
odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov. Odkar je bil konec leta 2009 sprejet
državni prostorski načrt za lokacijo odlagališča
v Vrbini pri Krškem, postopki skorajda stojijo.
Investicijski program odlagališča še ni bil
odobren, Agencija za radioaktivne odpadke je
bila zaprošena za njegovo revizijo, zemljišča
se ne odkupujejo, terenske raziskave se ne
opravljajo, pa tudi priprava poročila o vplivih
na okolje se še ni začela. Zaradi tega se
povečuje stiska v elektrarni v Krškem, saj v
skladišču radioaktivnih odpadkov zmanjkuje
prostora.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
je ustavljena tudi sanacija nekdanjega
rudnika urana Žirovski vrh. Na odlagališču
hidrometalurške jalovine Boršt niso mogli
opraviti dejavnosti, s katerimi bi dolgoročno
preprečili plazenje hribine, zagotovljena
pa sta bila nadzor in vzdrževanje, tako da
prebivalstvo ni bilo neposredno ogroženo.
Zaradi gospodarske krize so manjša tudi
sredstva, ki jih državni proračun namenja za
delo državne uprave, otežena sta delo in obstoj
pooblaščenih izvedencev, krčijo se sredstva
za raziskovalno in izobraževalno delo. Državni
organi so prisiljeni omejevati svoje dejavnosti,
kar otežuje njihovo delo. V letu 2012 še ni bilo
zaznati večjih težav, občutno pa se povečuje
tveganje, da jih bomo imeli v prihodnje.
Več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/

jedrske novice
V Bruslju
pregledali novosti
zadnjih dveh let
na področju
jedrske varnosti

pri podprojektu SP3 v okviru dveh delovnih
paketov WP3.1: Multiscale and multiphysics
simulation of LOCA in WP3.2: Multiscale and
multiphysics simulation PTS.

11. in 12. junija 2013 je v Bruslju potekala
druga skupna evropska konferenca upravnih
organov za jedrsko varnost z naslovom
Jedrska varnost v Evropi (Nuclear Safety in
Europe). Organizirali sta jo Evropska skupina
regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG)
in Evropska komisija, udeležilo pa se je je
okoli 300 predstavnikov evropskih upravnih
organov, pristojnih za jedrsko varnost, in
drugih deležnikov s področja miroljubne
uporabe jedrske energije. Konferenci je letos
predsedoval direktor Uprave RS za jedrsko
varnost dr. Andrej Stritar, ki jo je odprl z
uvodnim govorom in vodil zaključno plenarno
razpravo. Konferenca je bila priložnost za
predstavitev dela večine mednarodnih
združenj na področju jedrske varnosti.
Minuli dve leti so se vsi večinoma ukvarjali
s spoznanji po nesreči v Fukušimi. V Evropi
so opravili t. i. stresne teste, jih medsebojno
pregledali in pripravili načrte za naprej.

Na drugem delovnem sestanku podprojekta
SP3 so predstavniki sodelujočih organizacij
orisali podroben načrt dela posameznih
delovnih nalog ter poročali o napredku in
rezultatih.

Več na http://www.ursjv.gov.si/si/splosno/
cns/arhiv_novic/

Delovni sestanek
evropskega
projekta NURESAFE
Evropski projekt 7. okvirnega programa
NURESAFE (NUclear REactor SAFEty simulation
platform) obravnava varnost lahkovodnih
jedrskih reaktorjev. Ti predstavljajo večino
reaktorske flote, ki bo obratovala po svetu v
21. stoletju. Glavni cilj projekta je zagotoviti
zanesljive računalniške kapacitete, uporabne
za potrebe varnostnih analiz, ter razviti
visoko raven strokovnega znanja pri uporabi
najnovejših orodij za simulacije.
Podprojekt SP3 Multiscale and multiphysics
applications of thermal-hydraulics je eden od
šestih osnovnih sklopov ter zastopa približno
tretjino celotnega projekta NURESAFE. Cilj
podprojekta SP3 je izboljšati znanje na
področju termo-hidravličnih pojavov ob
nesreči v jedrskem reaktorju. Raziskave so
razdeljene na tri delovna področja in temeljijo
na razvoju in preverjanju orodij za modeliranje
pojavov, pomembnih pri varnostnih analizah
lahkovodnih jedrskih reaktorjev.
Odsek za reaktorsko tehniko (R4) IJS sodeluje

Sestanka, ki je 19. in 20. junija 2013 potekal
na sedežu Švicarskega podjetja ASCOMP v
Zürichu, se je udeležil Matej Tekavčič.
Več na http://r4.ijs.si/novice

Institut "Jožef
Stefan" sprejet v
evropsko mrežo
organizacij za
tehniško varnost
Evropska mreža organizacij za tehniško varnost
(European Technical Safety Organisation
Network, ETSON) povezuje predvsem
organizacije, ki bi jim v Sloveniji rekli
pooblaščeni izvedenci za jedrsko in sevalno
varnost. Jedro mreže sestavljajo organizacije iz
Evropske skupnosti, pridruženi člani pa so tudi
kolegi iz Rusije, Ukrajine in Japonske.
Institut "Jožef Stefan" je bil k članstvu
povabljen kot edini izmed 18 slovenskih
pooblaščenih izvedencev. Člani mreže
svetujejo državnim upravnim organom glede
odločitev, povezanih z jedrsko varnostjo.
Svojo dejavnost gradijo in razvijajo v skladu
z načelom najboljše dostopne znanosti (best
available science). Izvajanje dolgoročnega
in od komercialne rabe jedrske energije
neodvisnega raziskovalnega programa zato
sodi med najpomembnejše gradnike visoke
kakovosti članic mreže ETSON. Institut "Jožef
Stefan" je edini izmed slovenskih pooblaščenih
izvedencev, ki s svojo odličnostjo zagotavlja
enakopravno sodelovanje v mreži. Ključna
razloga za to sta neprofitnost ter dolgoročni in
mednarodno priznani raziskovalni program na
področju jedrske varnosti.
Sprejem v članstvo je potrdila generalna
skupščina ETSON-a 2. julija 2013.
Generalne skupščine mreže ETSON, ki jo je 2.
in 3. julija 2013 v Sankt Peterburgu organiziral
Institut za rudarstvo, sta se udeležila prof. dr.
Borut Mavko in prof. dr. Leon Cizelj.
Več na http://r4.ijs.si/novice
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Minister za
kmetijstvo in
okolje mag.
Dejan Židan je
obiskal odsek
za Reaktorsko
tehniko Instituta
"Jožef Stefan"
in Raziskovalni
reaktor TRIGA
Mark II z vročo
celico
Minister za kmetijstvo in okolje
mag. Dejan Židan s sodelavci si
je na povabilo vodje Odseka za
reaktorsko tehniko na Institutu
"Jožef Stefan" prof. dr. Leona
Cizlja 13. avgusta 2013 ogledal
raziskovalno delo v Odseku in
raziskovalni reaktor TRIGA Mark
II z vročo celico. Ministra je
sprejel direktor Instituta prof. dr.
Jadran Lenarčič, ogled reaktorja
pa je vodil vodja Reaktorskega
infrastrukturnega centra
prof. dr. Borut Smodiš.

Odsek za reaktorsko tehniko je
edina mednarodno uveljavljena
znanstvenoraziskovalna skupina na področju
jedrske tehnike in jedrske varnosti v Sloveniji.
Odlično raziskovalno delo je osnova za
kakovostno znanstveno in tehniško podporo
strateškemu in upravnemu odločanju
Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter
Uprave RS za jedrsko varnost, ki je organ v
sestavi ministrstva. Reaktor TRIGA Mark II je
namenjen raziskovalnim in izobraževalnim
dejavnostim ter usposabljanju bodočih
operaterjev Nuklearne elektrarne Krško.
»Odličnost Instituta "Jožef Stefan" in Odseka
za reaktorsko tehniko na področju jedrske
varnosti potrjuje tudi nedavni sprejem v
članstvo evropskega združenja ETSON,
ki povezuje najpomembnejše evropske
organizacije za znanstveno in tehniško podporo
pri odločanju o jedrski varnosti,« je poudaril
vodja odseka prof. dr. Leon Cizelj. »Veseli nas
obojestransko izražen interes, da znanstveno
in tehniško podporo strateškemu in upravnemu
odločanju v prihodnje še okrepimo.«
Institut "Jožef Stefan"
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Zasedanje EAES
EAES (European Atomic Energy Society)
združuje vodilne evropske raziskovalce
s področja jedrske energije. Dejavnosti
združenja potekajo v Delovni skupini in Svetu
EAES. Delovna skupina združenja se vsako leto
sestane in pripravi skupno zasedanje delovne
skupine in sveta.
Na letošnjem skupnem zasedanju smo se
seznanili z najnovejšim stanjem na področju
razvoja in uporabe jedrske energije v državah
članicah EAES. Še posebej pa smo se posvetili
naslednjim aktualnim temam:
kako narediti jedrsko energijo zanimivo za
mlade ljudi,
razvoj reaktorjev majhne in srednje
velikosti in
tehnologije in inovacije pri razgradnji
jedrskih elektrarn.
V izjavi za javnost po srečanju se je EAES
zavzel za krepitev povezav med raziskavami in
izobraževanjem.
Zasedanja, ki ga je tokrat med 25. in
29. majem 2013 v Budimpešti organiziral
madžarski inštitut za jedrsko energijo MTA EK,
so se udeležili prof. dr. Borut Mavko, prof. dr.
Leon Cizelj in doc. dr. Ivo Kljenak.
Več na http://r4.ijs.si/novice

Prihodnje leto
Slovenija gosti
KAR dve ENS
KONFERENCI
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ARAO vodi Tomaž
Žagar
Dr. Tomaž Žagar, univerzitetni diplomirani
inženir fizike z doktoratom s področja
jedrske energetike, je funkcijo direktorja
Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO)
prevzel 15. junija 2013. Ob nastopu je
predstavil prednostne naloge v mandatnem
obdobju do leta 2017. Ena prvih nalog bo
pridobitev pooblastila od države, in sicer za
uresničitev projekta odlagališča nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov, nato pa se
bo treba premišljeno lotiti projekta. Načrtuje
noveliranje Programa razgradnje NEK
ter ravnanja z radioaktivnimi odpadki ob
upoštevanju novih tehnologij in dobrih praks,
zlasti glede ravnanja z izrabljenim jedrskim
gorivom in visokoradioaktivnimi odpadki.
Okrepiti želi tudi sodelovanje z deležniki v
Sloveniji in tujini, saj je to za konkurenčnost
in trajnostni razvoj države z najmanjšim
jedrskim programom na svetu še posebej
pomembno. Kot pravi, si bo prizadeval
zagotoviti stabilno financiranje agencije, ter
strokovno in organizacijsko okrepiti kadrovske
zmožnosti ARAO, saj je to ključnega pomena
za učinkovito delovanje.
Irena Dariš, ARAO

EAGLE za boljše
komuniciranje
o ionizirajočem
sevanju

Pobuda za organizacijo prve v Sloveniji je
prišla z naše strani, organizatorji pa so bili
ob ogledu potencialnih lokacij spomladi v
Sloveniji tako zadovoljni, da so se tudi
drugo odločili organizirati v Ljubljani.

Namen evropskega projekta EAGLE (Enhancing
educAtion, traininG and communication
processes for informed behaviors and decisionmaking reLatEd to ionizing radiation risks)
je izboljšati ozaveščenost javnosti glede
ionizirajočega sevanja in doseči, da bi odnos
in odločanje državljanov v zvezi s temi
vprašanji v večji meri temeljila na znanju in
verodostojnih informacijah. Projekt
financira Evropska komisija v okviru
7. okvirnega programa, v njem pa sodeluje
deset organizacij iz šestih evropskih držav:
Francije, Belgije, Poljske, Češke, Romunije in
Slovenije. Iz Slovenije sodelujejo ARAO, Institut
"Jožef Stefan" in REC – Regionalni okoljski
center. Projekt se je začel avgusta 2013 in bo
potekal do sredine leta 2016. Rezultat projekta
bodo med drugim tudi smernice, namenjene
virom informacij, kako izboljšati komuniciranje
na temo ionizirajočega sevanja s širšo
javnostjo.

Prof. dr. Marko Čepin, Predsednik DJS

Irena Dariš, ARAO

Prihodnje leto bosta v Sloveniji dve
mednarodni konferenci, ki ju organizira
Evropsko jedrsko društvo (European Nuclear
Society). Prva bo konferenca promotorjev
jedrskega področja PIME 2014 (Public
Information Materials Exchange), ki bo
potekala od 16. do 19. februarja 2014.
Druga pa bo konferenca o raziskovalnih
reaktorjih RRFM 2014 (Research Reactor Fuel
Management), ki bo potekala od 30. marca
do 3. aprila 2014.

Dr. Tomaž Žagar je funkcijo direktorja
Agencije za radioaktivne odpadke prevzel
15. junija 2013.

REVIJA SVET
STROJNIŠTVA
Izšla je revija Svet strojništva, tokrat tudi v
spletni obliki na naslovu www.zveza-zsis.
si/svetstrojnistva/. Svet strojništva prinaša
koristne informacije za vse, ki se poklicno ali
ljubiteljsko srečujejo s tehniko in tehnologijo,
ki jih privlači moč inženirstva, je gradivo za
vse, ki uresničujejo sanje doseči nemogoče,
tako na področju bio-, info- in nanotehnologij
ter ekoprocesnoenergijskih tehnologij v luči
vse bolj dovzetne družbene odgovornosti za
odgovorni trajnostni razvoj. O reviji nas je
obvestil prof. dr. Iztok Golobič, predsednik
Zveze strojnih inženirjev Slovenije.
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