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Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

POVZETEK 

Leta 2012 v Republiki 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. 

Nuklearna elektrarna Krško je obratovala brez večjih težav, le enkrat so jo morali 
nenačrtovano 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. Vgradili so še tretji dizelski generator, ki bistveno povečuje zmožnost zagotavljanja 
elektrike za delovanje varnostne opreme in s tem hlajenje reaktorja tudi ob najhujših 
nesrečah. Zamenjali so pokrov reaktorske posode in rotor glavnega električnega 
generatorja. Spomladi so dokončali tudi nadvišanje protipoplavnih nasipov, tako da je 
zdaj elektrarna zaščitena pred teoretično najvišjimi poplavami.  

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

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 
prihodnjega odlagališča še ni bil odobren, Agencija za radioaktivne odpadke je bila 
zaprošena za njegovo revizijo, ne odkupujejo se zemljišča, ne opravljajo se terenske 
raziskave, pa tudi priprava poročila o vplivih na okolje se še ni začela. Zaradi tega se 
povečuje stiska v NEK, saj v skladišču radioaktivnih odpadkov zmanjkuje prostora. 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se je ustavila tudi sanacija nekdanjega rudnika 
urana Žirovski vrh. Na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt niso mogli izvajati 
dejavnosti, s katerimi bi dolgoročno preprečili plazenje hribine. Zagotovljena pa sta bila 
monitoring in vzdrževanje, tako da ni bilo neposrednega ogrožanja prebivalstva. 

Zaradi gospodarske krize so se zmanjšala tudi sredstva, ki jih državni proračun namenja 
za delo državne uprave, otežena sta delo in obstoj pooblaščenih izvedencev, zmanjšujejo 
se tudi 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.  
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Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

1 UVOD 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) vsako leto koordinira pripravo 
Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju poročilo) na podlagi določila Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti. V njem so strnjeno povzeta vsa dogajanja, povezana z varstvom pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo. Poročilo sprejme Vlada Republike Slovenije in 
ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo je hkrati poglaviten način 
seznanjanja širše javnosti. Pripravljeno je bilo vsako leto nepretrgoma od leta 1985 
naprej. Poročilo je tudi prevedeno v angleščino in je na ta način temeljni dokument za 
predstavitev dejavnosti v državi Sloveniji tujim zainteresiranim bralcem. 

Med pripravo letnega poročila URSJV od vseh vpletenih organizacij in državnih organov 
prejme obsežna poročila o njihovih dejavnostih, iz katerih potem povzame strnjeno 
vsebino poročila za vlado, državni zbor in širšo javnost. Da pa bi za strokovno javnost 
ostala zapisana tudi podrobnejša strokovna dejstva, URSJV pripravi tudi to Razširjeno 
poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju razširjeno poročilo) kot svoj interni dokument. V njem so podane iste 
vsebine o dogajanjih v obravnavanem letu kot v poročilu, le da z več strokovnimi 
podrobnostmi. 

V letu 2012 se je poglobila gospodarska kriza, zaradi katere je bilo treba močno omejiti 
sredstva, ki jih državni proračun namenja za delo državnih organov, zaostrujejo se tudi 
razmere za pooblaščene izvedence in krčijo sredstva za raziskovalno in izobraževalno 
dejavnost. Državni organi so prisiljeni zmanjševati materialne izdatke, manj je sredstev 
za naročanje del pri zunanjih izvajalcih, zmanjšana je tudi masa za plače. Omejena so 
nova zaposlovanja in karierna napredovanja zaposlenih. Vsi ti ukrepi otežujejo delo in 
vedno teže je izpolnjevati zahteve zakonodaje. Čeprav v letu 2012 še nismo zaznali 
večjih težav, pa se občutno povečuje tveganje, da jih bomo imeli v prihodnje. V tem 
poročilu smo zato v več poglavjih opozorili na težave, ki bi jih lahko rešili bolje, če bi bilo 
več sredstev. V poglavju o Upravi RS za jedrsko varnost so tudi opisana tveganja, za 
katera menimo, da se povečujejo. 

Tako poročilo kot ta njegova razširjena različica sta dosegljivi javnosti v elektronski obliki 
na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost na naslovu 
http://www.ursjv.gov.si in to za vsa leta od 1985 naprej. Razširjeno poročilo, ki ga 
pripravljamo od leta 2002 naprej, je na razpolago le v slovenskem jeziku. 
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2 VARNOST MED IZVAJANJEM DEJAVNOSTI 

2.1 OBRATOVANJE JEDRSKIH IN SEVALNIH OBJEKTOV 

2.1.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

2.1.1.1 Obratovalna varnost 

Obratovalni podatki in varnostni kazalniki 

V Nuklearni elektrarni Krško (v nadaljnjem besedilu NEK) so leta 2012 proizvedli 
5.527.934,0 MWh (5,5 TWh) bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma 
5.243.682,5 MWh (5,2 TWh) neto električne energije, ki je bila oddana v omrežje.  

Najpomembnejši obratovalni kazalniki NEK so prikazani v spodnjih preglednicah 1 in 2, 
njihovo gibanje skozi leta pa v nadaljevanju poročila. Obratovalni kazalniki potrjujejo 
stabilno in varno obratovanje elektrarne. 

Preglednica 1: Najpomembnejši obratovalni kazalniki leta 2012 

Varnostni in obratovalni kazalniki Leto 2012 Povprečje 
(1983–2012) 

razpoložljivost [%] 87,63 86,5 
izkoriščenost [%] 86,77 84,2 
faktor prisilne zaustavitve [%] 0,54 1,07 
realizirana proizvodnja [GWh] 5.527,93 5.049,51 
hitre zaustavitve – samodejne [štev. zaustavitev] 0 2,43 
hitre zaustavitve – ročne [štev. zaustavitev] 1 0,17 
nenačrtovane normalne zaustavitve [štev. zaustavitev] 0 0,80 
načrtovane normalne zaustavitve [štev. zaustavitev] 1 0,80 
poročila o izrednih dogodkih [štev. poročil] 2 4,30 
trajanje remonta [dnevi] 43,3 43,9 
faktor zanesljivosti goriva (FRI) [GBq/m3] 1,52⋅10-2 6,85⋅10-2 

Preglednica 2: Časovna analiza obratovanja NEK leta 2012 

Časovna analiza proizvodnje Število ur Odstotek [%] 
število ur v letu 8784 100 
trajanje obratovanja elektrarne (na omrežju) 7697 87,63 
trajanje zaustavitev 1087 12,37 
trajanje remonta 1040 11,84 
trajanje načrtovanih zaustavitev 1040 11,84 
trajanje nenačrtovanih zaustavitev 47 0,54 

Na sliki 1 je letni diagram obratovanja NEK. Iz njega je razvidno, da je elektrarna v 
lanskem letu obratovala stabilno. Zaustavila se je dvakrat, in sicer enkrat načrtovano v 
aprilu za izvedbo rednega remonta za zamenjavo goriva, ter enkrat nenačrtovano v 
oktobru zaradi naplavljanja nečistoč iz reke Save in poslabšanja vakuuma v 
kondenzatorju (podroben opis dogodka je v poglavju o nenormalnih dogodkih). Na 
znižani moči je obratovala v februarju 2012 zaradi dolivanja olja v motor reaktorske 
črpalke št. 2 in pa tudi v poletnih mesecih zaradi nizkega pretoka reke Save. 
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Proizvedena energija na generatorju:  5.527.934,0 
 

MWh             
Proizvedena energija na pragu:  5.243.682,5 MWh                      
Razpoložljivost:  87,63 %                                                               
Izkoriščenost :  86,77 %                                                               

Test turbinskih ventilov. 

Dolivanje olja v spodnji ležaj motorja 
RCP#2 in test turbinskih ventilov.

Ročna zaustavitev elektrarne zaradi 
naplavljanja nečistoč iz reke Save in 
poslabšanja vakuuma v 
kondenzatorju.
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REMONT 2012

Slika 1: Časovni diagram moči NEK 2012 
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Na slikah 2 in 3 je prikazano število zaustavitev elektrarne v posameznem letu. 
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Slika 2: Hitre zaustavitve reaktorja – ročne in samodejne 
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Slika 3: Normalne zaustavitve reaktorja – načrtovane in prisilne 

Zaustavitve verižne reakcije v reaktorju so razvrščene v dve skupini: v hitre in normalne. 
Hitre so posledica delovanja varovalnega sistema reaktorja, ki se sproži samodejno ali 
ročno. Normalne zaustavitve pa so tiste, ki potekajo normalno, s postopnim zmanjšan-
jem moči in so razdeljene naprej na nenačrtovane in načrtovane. Postopna zaustavitev 
zaradi zamenjave goriva in rednega letnega vzdrževanja oziroma remonta je posebna 
vrsta načrtovanih zaustavitev. 

NEK je bila med svojim celotnim obratovanjem (1981–2012) ustavljena 194-krat, od 
tega 126-krat med komercialnim obratovanjem. Hitrih zaustavitev je bilo skupaj 135. 
Med komercialnim obratovanjem jih je bilo 78, od tega 73 samodejnih in 5 ročnih. 
Preostalih zaustavitev, ki potekajo s postopnim zmanjševanjem moči, je bilo v celotnem 
obratovalnem obdobju 59. Med komercialnim obratovanjem je bilo s postopnim 
zmanjševanjem moči 48 zaustavitev, od tega 22 zaradi letnega remonta, 
24 nenačrtovanih in 2 načrtovani. Število remontov je manjše od števila let obratovanja 
elektrarne, saj v letih 1991, 2005, 2008 in 2011 ni bilo remonta, poleg tega je bila v 
štirih primerih elektrarna hitro zaustavljena zaradi težav z opremo ravno v prihajajočem 
času načrtovanega letnega remonta, zaradi česar se je tedaj začetek le tega prestavil.  

Z leti lahko opazimo postopno ustalitev števila hitrih zaustavitev (zadnjih dvajset let v 
povprečju manj kot ena na leto). Leta 2012 je bila ena hitra zaustavitev. 

Na sliki 4 je število nenačrtovanih sprožitev sistema za visokotlačno vbrizgavanje. Le ta 
se zažene ob nizkem tlaku v primarnem ali sekundarnem hladilnem sistemu, pri visokem 
tlaku v zadrževalnem hramu ter ročno. Leta 2012 ni bilo nobene sprožitve tega sistema, 
tako skupno število sprožitev od začetka komercialnega obratovanja ostaja 11. 
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Slika 4: Število nenačrtovanih sprožitev SI sistema 

Na sliki 5 je prikazan faktor prisilne zaustavitve. Ta faktor je razmerje med številom ur 
trajanja nenačrtovanih zaustavitev in celotnim številom ur v tem obdobju. Izražen je v 
odstotkih. Leta 2012 je bila elektrarna nenačrtovano zaustavljena 47 ur, zato je ta faktor 
0,54 %. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

po
vp

.

leto

[%
]

 

Slika 5: Faktor prisilne zaustavitve 

Na sliki 6 je prikazano število poročil o nenormalnih dogodkih na leto. Leta 2012 sta bila 
dva nenormalna dogodka. NEK je dolžna poročati upravnemu organu o vseh dogodkih, ki 
bi lahko zmanjšali stopnjo jedrske varnosti. Več o nenormalnih dogodkih je napisano v 
poglavju o nenormalnih dogodkih. 
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Slika 6: Število poročil o nenormalnih dogodkih 

5 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

Izkoriščenost (load factor) je količnik med dejansko pridobljeno električno energijo in 
električno energijo, ki bi jo lahko ob maksimalni kapaciteti teoretično pridobili v istem 
času. Na sliki 7 je prikazan faktor izkoriščenosti. Leta 2012 je znašal 86,77 %. Faktor 
izkoriščenosti se tudi v svetu uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja 
elektrarne. 
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Slika 7: Faktor izkoriščenosti 

Na sliki 8 je prikazana razpoložljivost. Leta 2012 je bila razpoložljivost slabša kot v 
zadnjih letih, in sicer zaradi podaljšanega remonta, kot tudi zaradi nenačrtovane 
zaustavitve v oktobru. Vrednost razpoložljivosti za leto 2012 znaša 87,63 %. 

Razpoložljivost (availability) nuklearne elektrarne je količnik med številom ur obratovanja 
generatorja (sinhroniziranega z omrežjem ne glede na moč reaktorja) in celotnim 
številom ur v tem obdobju. Pove, koliko časa je bila elektrarna priključena na omrežje (v 
odstotkih). 

Pri računanju skupnih vrednosti za razpoložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne 
zaustavitve je upoštevana proizvodnja električne energije od 1. 1. 1983, ko so bili 
končani zagonski preizkusi. 
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Slika 8: Razpoložljivost 

Na sliki 9 je prikazan faktor zmožnosti elektrarne, ki je definiran kot razmerje 
razpoložljive proizvodnje energije v danem obdobju in proizvodnje energije na referenčni 
(nazivni) moči. Kazalnik izraža vpliv vodenja in vzdrževanja elektrarne na obratovanje in 
proizvodnjo električne energije. Leta 2012 je bila vrednost tega kazalnika 87,00 %. 
Vrednost je nižja kot v preteklih letih, in sicer zaradi podaljšanega remonta, kot tudi 
zaradi nenačrtovane zaustavitve v oktobru. 
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Slika 9: Faktor zmožnosti elektrarne 

Na sliki 10 je prikazana proizvedena električna energija za vsa leta rednega obratovanja 
NEK. V letu 2012 je elektrarna proizvedla 5,2 TWh električne energije. NEK je proizvedla 
manj energije kot v zadnjih letih zaradi podaljšanega remonta, kot tudi zaradi oktobrske 
ustavitve. 
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Slika 10: Proizvedena energija 

Na sliki 11 je prikazana primerjava po letih med proizvodnjo električne energije v 
Sloveniji v jedrski elektrarni, v hidroelektrarnah, v termoelektrarnah in v sončnih 
elektrarnah. Leta 2012 je proizvodnja električne energije znašala rekordnih 14,8 TWh, 
predvsem na račun povečane proizvodnje termoelektrarn, pa tudi dobre proizvodnje v 
hidroelektrarnah.  
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Slika 11: Proizvodnja električne energije v Sloveniji 
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Iz preglednice 3 so razvidne podrobnosti o remontnih dejavnostih od leta 2005 dalje. 
Trajanje remonta po letih je prikazano na sliki 12. Leta 2012 so v elektrarni imeli 
podaljšan remont zaradi obsežnih modifikacij, kot so zamenjava reaktorske glave, 
zamenjava rotorja glavnega generatorja, vgradnja tretjega dizel generatorja, ipd. 
Naslednji remont bo oktobra 2013.  

Preglednica 3: Podatki o remontih v NEK od leta 2005 dalje 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Konec gorivnega ciklusa – 21 22 – 23 24 – 25 
Datum začetka remonta – 8. 4. 6. 10. – 1. 4. 30. 9. – 14. 4. 
Trajanje remonta [dni] 0 36,9 32,0 0 32 36,8 0 43,3 
Moč pred zaustavitvijo [%] – 98 98 – 92 95 – 96 
Maksimalna zgorelost 
gorivnega elementa 
[MWd/MTU] 

– 54.504 52.303 – 49.814 52.582 – 51.422 

Začetek naslednjega 
gorivnega ciklusa – 14. 5. 6. 11. – 2. 5. 5. 11. – 27. 5. 

Število svežih gorivnih 
elementov v sredici – 56 53 – 56 56 – 56 
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Slika 12: Trajanje remonta v NEK 

Na sliki 13 je prikazan faktor nenačrtovane izgube moči. Izračunan je kot razmerje vseh 
nenačrtovanih izgub energije in referenčne proizvedene energije (maksimalne 
proizvedene energije). Nizka vrednost indikatorja kaže na dobro vzdrževanje pomembne 
opreme. Za leto 2012 je vrednost tega faktorja 1,96 %, in sicer zaradi nenačrtovane 
zaustavitve v mesecu oktobru. 
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Slika 13: Nenačrtovana izguba moči  
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Na sliki 14 je prikazano število nenačrtovanih avtomatskih zaustavitev na 7.000 ur 
kritičnosti. Ta obratovalni in obenem varnostni kazalnik je zlasti uporaben pri primerjanju 
števila hitrih samodejnih zaustavitev z drugimi elektrarnami, ker je normiran na enako 
število ur obratovanja reaktorja. Vrednost tega kazalnika za leto 2012 je 0, saj hitrih 
samodejnih zaustavitev ni bilo. 
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Slika 14: Hitre samodejne zaustavitve na 7000 ur kritičnosti 

Na sliki 15 je prikazana skupinska (kolektivna) izpostavljenost sevanju v NEK. Nizka 
vrednost tega kazalnika kaže na visoko učinkovitost nadzora izpostavljanja sevanju in 
zavzetost vodstva k radiološki zaščiti. Vrednost tega kazalnika za leto 2012 je 
884 človek mSv, kar je približno povprečna vrednost med leti z remontom. 

0

500

1000

1500

2000

2500

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

leto

[č
lo

ve
k 

m
S

v]

 

Slika 15: Skupinska izpostavljenost sevanju 

Na sliki 16 je prikazana učinkovitost varstva pri delu. Stopnja varstva pri delu je 
razmerje med izgubo delovnih ur zaradi nezgod pri delu in vsemi delovnimi urami. V letu 
2012 je bila ena poškodba pri delu delavcev redno zaposlenih v NEK, zato je vrednost 
tega kazalnika 0,19 na 200.000 delovnih ur. 
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Slika 16: Stopnja varstva pri delu 

Namen faktorjev neoperabilnosti, podanih na slikah 17, 18 in 19, je prikazati 
pripravljenost pomembnih varnostnih sistemov, da zagotovijo svojo funkcijo tako v času 
normalnega delovanja kot tudi v primeru nezgode. 

Na sliki 17 je prikazan faktor neoperabilnosti sistema za varnostno vbrizgavanje. Leta 
2012 je bila vrednost faktorja 0,0004, kar je pod ciljno vrednostjo NEK (0,005). Vsa 
nerazpoložljivost visokotlačnega sistema za hlajenje sredice v sili je izhajala iz 
nerazpoložljivosti zaradi načrtovanega vzdrževanja na moči. 
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Slika 17: Neoperabilnost sistema za varnostno vbrizgavanje 

Na sliki 18 je prikazan faktor neoperabilnosti zasilnega vira energije (dizelskih 
generatorjev), ki pomeni nerazpoložljivost sistema za dobavo električne energije, kar je 
pomembno ob izpadu normalnega notranjega in zunanjega električnega napajanja. 
Operabilnost dizelskih generatorjev je stabilna že nekaj let in je bila tudi leta 2012 
visoka. Ker je bil v letu 2012 sistem zasilnega električnega napajanja vedno razpoložljiv, 
znaša vrednost faktorja 0, kar je seveda pod ciljno vrednostjo NEK (0,005).  
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Slika 18: Faktor neoperabilnosti zasilnega vira električne energije 

Na sliki 19 je prikazan faktor neoperabilnosti sistema pomožne napajalne vode, to je 
nerazpoložljivost sistema, ki poskrbi za dovajanje napajalne vode v uparjalnike, kadar 
glavni napajalni sistem ni na razpolago. Leta 2012 je vrednost tega faktorja znašala 
0,0008, kar je pod ciljno vrednostjo NEK (0,005). Vsa nerazpoložljivost sistema pomožne 
napajalne vode je v letu 2012 izhajala iz nerazpoložljivosti zaradi načrtovanega 
vzdrževanja na moči. 
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Slika 19: Faktor neoperabilnosti sistema pomožne napajalne vode 

Kemijski kazalnik, prikazan na sliki 20, podaja uspešnost operativne kemijske kontrole 
vode na sekundarni strani. Kazalnik je kombinacija vrednosti koncentracij klorida, sulfata 
in natrija v sistemu za kaluženje uparjalnikov ter železa in bakra v sistemu glavne 
napajalne vode glede na njihove dopustne koncentracije. Če so vse koncentracije 
kemikalij pod zaželenimi vrednostmi, je vrednost kazalnika 1. 
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Slika 20: Kemijski kazalnik 

Iz preglednice 4 je razvidno število požarnih alarmov in število dejanskih požarov skupaj 
v tehnološkem in netehnološkem delu elektrarne za obdobje 1983–2012. Za obdobje 
med letoma 1983 in 1997 ni razpoložljivih podatkov o številu alarmov, za leto 1998 in 
1999 pa se število alarmov ne more upoštevati kot popolnoma verodostojen podatek, ker 
so bili tedaj upoštevani tudi alarmi, povzročeni z okvaro (kratek stik) samega alarma. 

Leta 2012 je bilo 36 požarnih alarmov, od tega 14 v tehnološkem delu, ostalih 22 pa v 
netehnološkem delu elektrarne. Požarov leta 2012 ni bilo. 

Preglednica 4: Pregled števila požarnih alarmov in dejanskih požarov v obdobju 
1983-2012 

Leto Število 
alarmov 

Število 
požarov 

1983 * 0 
1984 * 0 
1985 * 0 
1986 * 1 
1987 * 0 
1988 * 0 
1989 * 0 
1990 * 0 
1991 * 1 
1992 * 2 
1993 * 0 
1994 * 0 
1995 * 0 
1996 * 1 
1997 * 0 
1998 118 0 
1999 103 1 
2000 88 2 
2001 76 0 
2002 98 0 
2003 84 0 
2004 47 0 
2005 46 2 
2006 48 0 
2007 57 0 
2008 38 0 
2009 25 0 
2010 34 0 
2011 17 0 
2012 36 0 

* Oznaka pomeni, da podatka ni. 
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Podatki o obratovanju v mejnih razmerah obratovanja (v časovno omejenih razmerah 
najnižje funkcionalne zmogljivosti opreme, ki je še zahtevana za varno obratovanje 
elektrarne – »Limited Conditions for Operation«) so razvidni iz preglednice 5 in slike 21. 
V letu 2011 je bil ta kazalnik spremenjen skladno s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti 
po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (JV9). Skladno s tem pravilnikom 
elektrarna od leta 2011 dostavlja URSJV redna mesečna poročila o obratovanju, vključno 
s podatki o obratovanju v mejnih razmerah. Ti podatki so sedaj ločeni na dve skupini: v 
prvi so samo ključni varnostni sistemi (pomožna napajalna voda – AF, zasilno električno 
napajanje – DG, odvod zaostale toplote – RH in varnostno vbrizgavanje – SI), za katere 
se poročajo vsi vzroki obratovanja v mejnih razmerah (slika 21), medtem ko druga 
skupina vključuje vse sisteme elektrarne, vendar samo dva vzroka, in sicer korektivno 
vzdrževanje in odpovedi komponente ali opreme (preglednica 5).  

Preglednica 5: Obratovanje v mejnih razmerah obratovanja v obdobju 2006-2012 za 
vse sisteme elektrarne 

Število dogodkov Vzrok 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

preklop zbiralke zaradi korektivnega 
vzdrževanja, BCC 12 2 13 10 15 – – 

preklop zbiralke zaradi odpovedi 
komponente ali opreme, BCF 0 0 3 2 3 – – 

preklop zbiralke zaradi nadzora, BCS  23 21 28 43 43 – – 
korektivno vzdrževanje, CM 30 95 62 60 74 63 51 
odpoved komponente ali opreme, FAIL  55 47 36 39 18 24 14 
modifikacije, MOD 10 1 39 27 9 – – 
preventivno vzdrževanje, PM 70 130 106 110 100 – – 
nadzor, S 189 414 427 430 436 – – 
trening osebja, TRAIN – 1 1 – 1 – – 
Skupaj 389 711 715 721 699 87 65 

Za leto 2012 je za vse sisteme na voljo samo število obratovanj v mejnih razmerah za 
vzroka korektivno vzdrževanje in odpoved komponente ali opreme. Za ta dva vzroka je 
število nerazpoložljivosti primerljivo s prejšnjimi leti. 
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Slika 21: Število in vzroki obratovanj v mejnih razmerah za ključne varnostne sisteme 

Viri: [1], [2] in [3] 

URSJV proces nadzora NEK s pomočjo varnostno-obratovalnih kazalnikov 

URSJV je konec leta 2007 začela spremljati vodenje in obratovanje NEK preko svojega 
nabora varnostno-obratovalnih kazalnikov (v nadaljnjem besedilu VOK). V letu 2012 smo 
spremljali 38 VOK-ov. Nabor VOK vključuje URSJV meje za opozorila in alarme. NEK ima 
tako na voljo čas za korektivne ukrepe, ki bi izboljšali vrednost VOK, še preden je 
dosežena URSJV opozorilna oziroma alarmna vrednost ter s tem tudi povečan nadzor 
URSJV.  

URSJV enkrat mesečno obvešča NEK o morebitnih posameznih področjih, ki bi 
potrebovala večjo angažiranost NEK oziroma kjer se pričakuje URSJV tematske 
inšpekcije.  

Iz kazalnika, ki prikazuje aktivnost primarnega hladila (slika 22), je razviden trend 
puščanja gorivnih elementov v NEK. URSJV meni, da gre za puščanje dveh do treh 
gorivnih elementov. Število puščajočih gorivnih elementov bo možno določiti v okviru 
remonta leta 2013. 

Kazalnik, ki prikazuje identificirano in neidentificirano puščanje iz primarnega hladilnega 
sistema (v druge zaprte sisteme/v atmosfero zadrževalnega hrama preko identificiranih 
virov/preko uparjalnikov v sekundarni hladilni sistem), je že več let pod mejno (opozorilo 
60 in alarm 80) vrednostjo (slika 23). Puščanje se prikaže kot procent od dovoljenega 
puščanja, določenega z NEK tehničnimi specifikacijami. 

Kazalnika, ki prikazujeta tveganje zaradi načrtovane (nenačrtovane) nerazpoložljivosti 
opreme v okviru NEK tehničnih specifikacij (sliki 24, 25) lahko v primeru porasta 
nenačrtovane nerazpoložljivosti odraža degradacijo opreme in pomanjkljiv program 
vzdrževanja.  
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Kazalnika, ki prikazujeta tekočinske (tritij, slika 26) in plinske izpuste (slika 27), v letu 
2012 nista prekoračila mejnih vrednosti. Sliki 28 in 29 pa prikazujeta stanje ponavljajočih 
se odstopanj in okvar ter korektivnih nalogov. Iz slednjega je razvidno, da je NEK v 
opozorilu oz. alarmu. 

Prvih osem je predstavljalo mesečne kazalnike, sledijo pa četrtletni. Na sliki 30 je 
kazalnik, ki prikazuje zahteve po varnostnih sistemih (RPS-reaktor, SI-varnostno 
vbrizgavanje, RHR-odvajanje zaostale toplote, DG-dizelski generator, CI-prhanje 
reaktorja, AF-pomožna napajalna voda). V letu 2012 je prišlo do dogodka, zaradi 
katerega se je sprožil varnostni sistem za ohlajanje vode, kar je razvidno iz kazalnika 
(slika 31), ki prikazuje zahteve za delovanje varnostnih sistemov. Dogodek pa je 
podrobneje opisan v poglavju o nenormalnih dogodkih. 

Kazalnik odziva osebja na poziv v primeru izrednega dogodka (slika 32) pa prikazuje, da 
je bilo v letu 2012 od 80% do 90% intervencijskega osebja (mejna vrednost je 60%), 
razpoložljivega v elektrarni znotraj 1 ure v primeru nastopa dejanskega dogodka ali v 
primeru vaje. 

Glede nenačrtovane izpostavljenosti kontaminaciji (zunanja kontaminacija) je bila v letu 
2012 presežena omejitev za opozorilo (slika 33), ni pa sprememb (poslabšanj) glede 
kontaminiranih površin (slika 34).  

Kazalnik usposabljanja osebja (slika 35) prikazuje varnost elektrarne preko izobraževanja 
osebja za obvladovanje izrednega dogodka. Iz kazalnika je razvidno, da se procent 
realiziranega izobraževanja za obvladovanje izrednega dogodka glede na plan 
izobraževanj izvaja zelo uspešno. 

V letu 2012 je NEK v skladu s pravilnikom JV9 poročala o dveh dogodkih (slika 36), ki sta 
podrobneje opisana v poglavju o nenormalnih dogodkih. Slike 37, 38 in 39 pa 
predstavljajo: obratovanje znotraj obratovalnih pogojev in omejitev, obratovalne pogoje 
in omejitve za varnostne sisteme ter nadzor varnostnih sistemov. V primeru teh 
kazalnikov ni zaslediti prekoračitve. 

NEK uporablja pri svojem delu okoli 2000 postopkov in programov. Zaradi tehničnih in 
administrativnih sprememb na objektu, morebitnih neskladnosti z dejanskim stanjem ter 
napak v dokumentaciji je potrebno dokumentacijo redno pregledovati in dopolnjevati. 
Varnostne postopke je treba pregledati najmanj na dve leti, ostalo dokumentacijo pa na 
pet let. Kazalnik posodobitev dokumentacije prikazuje število dokumentov, ki niso bili 
pregledani v predvidenem roku. Iz kazalnika na sliki 40 je razvidno, da je NEK v letu 
2012 kasnila pri pregledu varnostno pomembne dokumentacije. Sledi kazalec 
učinkovitost nadzora varnostnih sistemov (slika 41).  

V nadaljevanju so predstavljeni še letni kazalniki. V letu 2012 se je število veljavnih 
dovoljenj za operaterja reaktorja, glavnega operaterja reaktorja in inženirja izmene 
zvišalo glede na leto 2011 (slika 42). Usposobljenost se preverja v skladu s pravilnikom 
JV4. 

Kazalnik kolektivna doza (slika 43) prikazuje letno kolektivno efektivno dozo celotnega 
telesa, skupno za delavce NEK, zunanje delavce in obiskovalce. V letu 2012 je bila 
kolektivna doza 884 človek-mSv (vrednost opozorila je 720 človek-mSv, vrednost za 
alarm pa 860 človek-mSv). Vzrok za večje doze gre iskati v prisotnosti večjega številu 
zaposlenih na deloviščih, ki so sodelovali pri obsežnejših remontnih delih. 

Kazalnik izpostavljenosti osebja sevanju prikazuje skupno število izpostavljenosti 
delavcev NEK in zunanjih delavcev (slika 44). V letu 2012 je bilo skupno 1.411 
izpostavljenih delavcev, od tega je bilo 1.113 izpostavljenih dozi, nižji od 1 mSv (mejna 
vrednost je 900 delavcev) ter 298 delavcev izpostavljeni dozi nižji od 10 mSv. Kazalnik je 
prekoračil mejne vrednosti. 

V letu 2012 se je število požarnih alarmov/aktivacij glede na predhodno leto povečalo na 
57 (slika 45), ter s tem prekoračilo mejno vrednost za alarm (45). Sliki 46 in 47 
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prikazujeta kazalec varnost pri delu in število potrjenih zahtev za opustitev sledenja 
tehničnim specifikacijam NEK. 

V letu 2012 ni bilo kršitev NEK tehničnih specifikacij (slika 48), prav tako ni bilo kršitev 
zakonodaje in odločb (slika 49). 

V letu 2012 se je število dogodkov zaradi napačnih postopkov nekoliko povečalo (slika 
50), prav tako se je povečalo število obratovalnih odstopanj zaradi človeške napake na 
287 (slika 51). Slike 52, 53 in 54 pa prikazujejo obravnavo tujih izkušenj, začasne 
spremembe in spremembe moči. 
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Slika 22: Aktivnost primarnega hladila – 26. gorivni cikel 
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Slika 23: Puščanje reaktorskega hladila 
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Slika 24: Tveganje zaradi načrtovane nerazpoložljivosti opreme – 26. gorivni cikel 
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Slika 25: Tveganje zaradi nenačrtovane nerazpoložljivosti opreme – 26. gorivni cikel 
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Slika 26: Tekočinski izpusti – tritij 2012 
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Slika 27: Delež letne doze zaradi plinskih izpustov 
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Slika 28: Ponavljajoča se odstopanja in okvare 
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Slika 29: Korektivni nalogi 
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Slika 30: Zahteve za delovanje varnostnih sistemov 

0

1

2

3

4

5

6

2/
20

07

3/
20

07

4/
20

07

1/
20

08

2/
20

08

3/
20

08

4/
20

08

1/
20

09

2/
20

09

3/
20

09

4/
20

09

1/
20

10

2/
20

10

3/
20

10

4/
20

10

1/
20

11

2/
20

11

3/
20

11

4/
20

11

1/
20

12

2/
20

12

3/
20

12

Št. okvar

število okvar  opozorilo  alarm
 

Slika 31: Okvare varnostnih sistemov 
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Slika 32: Odziv osebja na poziv v primeru izrednega dogodka 
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Slika 33: Nenačrtovana izpostavljenost kontaminaciji 
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Slika 34: Kontaminirane površine 
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Slika 35: Usposabljanje osebja 
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Slika 36: Poročilo o dogodkih 
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Slika 37: Obratovanje znotraj obratovalnih pogojev in omejitev 
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Slika 38: Obratovalni pogoji in omejitve za varnostne sisteme 
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Slika 39: Nadzor funkcij varnostnih sistemov 
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Slika 40: Posodobitev dokumentacije 
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Slika 41: Učinkovitost nadzora varnostnih sistemov 
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Slika 42: Osebje z dovoljenjem za obratovanje 
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Slika 43: Kolektivna doza 
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Slika 44: Izpostavljenost osebja sevanju 
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Slika 45: Požarna varnost 
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Slika 46: Varnost pri delu 
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Slika 47: Število potrjenih zahtev za opustitev sledenja tehničnim specifikacijam NEK 
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Slika 48: Kršitve NEK tehničnih specifikacij 
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Slika 49: Kršitve zakonodaje in odločb 
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Slika 50: Obratovalna odstopanja zaradi postopkov 
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Slika 51: Obratovalna odstopanja zaradi človeške napake 
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Slika 52: Obravnava tujih izkušenj 
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Slika 54: Sprememba moči 

Zaustavitve in zmanjšanje moči 

Podatki o zaustavitvah NEK za leto 2012 so prikazani v preglednici 6, podatki o 
zmanjšanjih moči pa v preglednici 7. 

Preglednica 6: Zaustavitve NEK leta 2012 

Datum Trajanje [h] Vrsta Način Vzrok 

14. 4. 1.040 normalna ročna Izklop elektrarne iz omrežja zaradi rednega 
remonta. 

28. 10. 47 hitra ročna 

Nenačrtovana zaustavitev elektrarne zaradi hitrega 
porasta pretoka reke Save in povečane količine 
nečistoč, ki je povzročila mašenje čistilnih naprav 
CW sistema in izgubo vakuuma v kondenzatorju. 

Preglednica 7: Načrtovana in nenačrtovana zmanjšanja moči NEK leta 2012 

Datum Trajanje [h] Vzrok 

4. 2. 16,4 
Redukcija moči na 34 % – dolivanje olja v spodnji oljni lonec motorja RCP#2. Na 
95% sta bila dodatno izvedena test turbinskih ventilov in zamenjava kontrolnih 
modulov pozicionerjev regulacijskih ventilov. 

Vir: [1] 
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Poročila o nenormalnih dogodkih 

Poročanje o nenormalnih dogodkih je določeno s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti po 
začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Ur. l. RS, št. 85/2009, 9/2010 popr.), 
v katerem je podan seznam dogodkov, o katerih mora upravljavec jedrske elektrarne 
izredno poročati. NEK je v skladu z omenjenim pravilnikom poročala o enem dogodku, 
zaradi katerega ni bilo treba zaustaviti elektrarne, in enem, ki je zahteval ročno ustavitev 
elektrarne. Avtomatskih zaustavitev v lanskem letu ni bilo. Ročna zaustavitev je bila 
potrebna zaradi naleta nečistoč med deževjem 28. 10. 2012 v hladilni sistem elektrarne. 
Dogodka nista ogrozila jedrske in sevalne varnosti.  

URSJV je spremljala in analizirala zaustavitev ter odpravo posledic. Dogodek, ki ni 
povzročil zaustavitve, pa je le spremljala, zaradi omejitve resursov ga namreč ni mogla 
analizirati. 

Neoperabilnost hladilnih enot sistema hladilne vode za klimatizacijo prostorov 

Namen sistema je odvod toplote iz klimatizacijskih enot za glavno komandno sobo, 
prostorov električnih naprav in toplotnega izmenjevalnika odplinjevalnika reaktorske 
dodajne vode, ki spadajo v varnostni razred ter klimatizacijske enote za dostop v 
kontrolirano področje elektrarne, ki spadajo v ne-varnostni razred. 

Hladilne enote so priključene na dve redundantni razdelilni hladilni zanki, ki napajata 
varnostne in ne-varnostne porabnike. V času dogodka 2. 3. 2012 je bila hladilna zanka A 
nerazpoložljiva zaradi popravila. Na hladilni zanki B so menjali hladilno enoto in ob 
vzpostavljanju pretočnih poti nenamerno priprli vhodni ventil obratujoče hladilne enote. 
Posledično je prišlo do izpada hladilne enote in s tem do nerazpoložljivosti sistema 
hladilne vode za klimatizacijo prostorov. Tak dogodek pomeni vstop v LCO 3.0.3, kar 
pomeni, da mora elektrarna, če ne vzpostavi delovanja sistema, v šestih urah preiti v 
stanje vroče pripravljenosti. Sistem so ponovno vzpostavili v 20 minutah, zato 
zaustavitev elektrarne ni bila potrebna. 

Ročna ustavitev elektrarne zaradi slabšanja vakuuma v kondenzatorjih ob 
naletu nečistoč v sistem obtočne hladilne vode (CW) 

V NEK je zaradi povečanega pretoka reke Save prišlo do močnega navala nesnage na 
sistem obtočne hladilne vode (CW). Razlika nivoja preko potujočih rešetk se je povečala 
preko 1m, kar je povzročilo avtomatsko odpiranje varnostnih loput. Posledično so se 
zaradi velikega naleta nesnage kljub izpiranju zamašili vsi taprogge filtri. Zmanjšal se je 
pretok hladilne vode, temperatura in tlak v kondenzatorju sta se povišala, vakuum se je 
poslabšal in operaterji so izvedli ročno zaustavitev reaktorja glede na indikacijo tlaka na 
kontrolni plošči ter PIS-u. Odčitan tlak na regulacijskem sistemu turbine pa ni presegel 
zaustavitvene vrednosti. Varnostno vbrizgavanje ni bilo potrebno. Pred zaustavitvijo je 
NEK obratovala na polni moči. V obratovanju sta bili obe črpalki sistema hladilnih stolpov, 
izvajalo se je čiščenje CW grobih rešetk in povratnega kanala CW potujočih rešetk. NEK 
je med dogodkom izvedla vse ustrezne akcije, prav tako je vsa potrebna varnostna 
oprema med zaustavitvijo delovala pravilno. Elektrarno so nato čez dva dni ponovno 
sinhronizirali. Dogodek sicer ni imel vpliva na jedrsko in sevalno varnost. 

Vsa odstopanja na opremi ob zaustavitvi so bila ustrezno sanirana. Pri zaustavitvi je bilo 
ugotovljeno tudi nedelovanje kanala nuklearne instrumentacije na območju izvora SR-31, 
zato je bil detektor posledično zamenjan. Prišlo je do blokiranja izstopnega ventila 
sistema drenaže grelnikov LCV 5084. Zaradi sanacije ventila, je bilo potrebno porušiti 
vakuum v kondenzatorju ter zamenjati tesnilne dele in izvesti čiščenje notranjosti ventila. 
Med zaustavitvijo so izvedli tudi sanacijo že prej zaznanega problema na transformatorju 
lastne rabe T1, in sicer pregrevanje skoznika na spoju z navojno sponko in manjše 
puščanje olja. Spojka je bila zamenjana, skoznik pa očiščen. Sanirali so tudi manjše 
puščanje visokotlačnega turbinskega olja iz interceptor ventila 20193.  

NEK je URSJV najprej posredovala posebno poročilo o odstopanju v skladu s 30. členom 
JV9, kjer je podala časovni potek oz. kratek opis dogodka. URSJV je izvedla inšpekcijski 
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pregled z namenom ugotoviti status obratovanja pred nenormalnim dogodkom in stanje 
razpoložljivosti opreme pred in po dogodku, pregledati časovni potek dogodka, analizirati 
vzrok za nastanek dogodka, pregledati morebitno poškodovano opremo in odstopanja ob 
dogodku ter izvedene kratkoročne korektivne ukrepe. NEK je posredovala URSJV tudi 
končno poročilo analize dogodka, kjer so definirani vsi korektivni ukrepi po dogodku. 
Zaznana pomanjkljivost med dogodkom je kot omenjeno povezana z indikacijo tlaka v 
regulacijskem sistemu turbine ter avtomatsko zaustavitvijo elektrarne. Odziv 
transmiterjev regulacijskega sistema turbine je bil skladen z rezultati izvedenega 
preizkusa po dogodku, kjer je bila meritev prav tako nižja od dejanskega tlaka. Iz analize 
izhaja tudi vrsta dolgoročnih ukrepov, ki se nanašajo na posodobitev čistilnih sistemov na 
CW, nadzor iz kontrolne sobe, dopolnitev postopkov, spremembo meritve tlaka v 
kondenzatorju, preveritev vpliva hidroelektrarn na spodnji Savi, usposabljanje osebja na 
podlagi nastale obratovalne izkušnje ter izvedbo morebitnih dodatnih akcij tudi v 
remontu 2013. 

Viri: [18], [19], [20] in [21] 

Občasni varnostni pregled (PSA) 

PSR 1 – izvedbeni načrt 

V obdobju med letoma 2001 in 2003 je NEK na osnovi uveljavljene prakse v Evropskih 
državah opravila 1. občasni varnostni pregled (PSR 1). Akcijski plan, ki je izhajal iz 
PSR 1, je vseboval 122 posameznih nalog, od katerih jih je do konca leta 2012 izpolnila 
119. Za ostale tri akcije iz akcijskega plana so roki podaljšani do konca leta 2015.  

Področja skupin nalog ali posameznih nalog, ki jih mora NEK izpolniti do konca leta 2015 
so:  

- Pregled strukturnih ustreznosti zadrževalnega hrama. 

- Razširitev PSA na vsa zaustavitvena stanja. 

- Upoštevanje zunanjih dogodkov pri PSA za zaustavitvena stanja. 

Razlog za zamudo je trenutno še neodobrena oz. standardizirana metodologija analiz po 
katerih bi se izvedle te naloge. 

PSR 2 – potek izvedbe 

V prvi polovici leta 2010 je URSJV odobrila program PSR 2, ki je v skladu z Zakonom o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), Pravilnikom o 
zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih in jedrskih objektov (JV9) in 
praktičnimi smernicami URSJV z naslovom »Vsebina in obseg občasnega varnostnega 
pregleda sevalnega ali jedrskega objekta« (PS 1.01). 

Leta 2012 je NEK skupaj s podizvajalci v skladu s programom PSR 2 opravljala preglede 
posameznih varnostnih faktorjev. Januarja 2012 je NEK na URSJV dostavila pregled 
usklajenosti z zahtevami ameriškega regulatornega organa NRC (RCP - Regulatory 
Conformance Program), ki vključuje spremembe iz PSR 1 in novo NRC zakonodajo (ZDA 
zakonodaja, na osnovi katere je zgrajena elektrarna) od leta 2002 do konca leta 2010. 
Do konca leta 2012 je NEK na URSJV dostavila večino preliminarnih poročil o pregledu 
posameznih varnostnih faktorjev. V drugi polovici leta 2012 je URSJV opravila pregled 
poročil s posebnim poudarkom na: 

- Oceni skladnosti poročila z odobrenim programom. 

- Oceni skladnosti opravljenega pregleda z zahtevami domače zakonodaje in 
aplikabilnimi standardi. 

- Oceni skladnosti poročila z dejanskim stanjem v NEK. 

- Oceni pregleda izvedbe akcij iz PSR 1 pregleda. 
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Koncem leta 2012 so potekali usklajevalni sestanki, na katerih so bile razčiščene 
nejasnosti ter manjkajoče vsebine, ki so se pojavljale v poročilih. 

URSJV pričakuje vsa končna poročila do junija 2013, do konca leta 2013 pa še končno 
poročilo o izvedbi PSR 2 in akcijski plan, ki bo izhajal iz poročila. 

Odobritev sprememb v NEK, ki bodo omogočile podaljšanje obratovalne dobe 

URSJV je 20. 6. 2012 izdala odločbo, s katero je odobrila spremembe, ki bodo omogočile 
dolgoročno obratovanje NEK. S tem je zaključen obsežen in dolgotrajen postopek, 
sprožen že po prvem obdobnem varnostnem pregledu jedrske elektrarne leta 2003. 
Takrat je NEK pričela s pripravo in uvajanjem posebnega programa za nadzor staranja 
komponent, kar je eden od predpogojev za podaljšanje obratovanja tudi po izteku 
prvotno predvidenih 40 let obratovalne dobe. Upravljavci elektrarne so morali pregledati 
nekaj tisoč električnih, mehanskih in gradbenih komponent ter zanje pripraviti programe 
rednega nadzora staranja ter njihove odpornosti na vplive okolja. Opraviti so morali tudi 
več analiz ter strokovno utemeljiti spremembe tistih poglavij varnostnega poročila 
elektrarne, ki so imela omejitve obratovanja na 40 let.  

Odobreni redni nadzor staranja komponent jedrske elektrarne je eden od predpogojev za 
podaljšanje njenega obratovanja po letu 2023. Pred tem bo morala elektrarna do sredine 
leta 2013 zaključiti obsežni drugi obdobni varnostni pregled, potem pa v letih 2022 in 
2023 še tretjega. Poleg tega bo morala v naslednjih letih izpeljati vrsto varnostnih 
izboljšav (več v poglavju Akcijski načrt za izboljšanje varnosti NEK), izhajajočih iz naukov 
po lanski nesreči v Fukušimi. Seveda pa so temeljni predpogoji redno vzdrževanje 
obratovalne opreme, vzdrževanje dobre usposobljenosti operaterjev in dobre varnostne 
kulture vseh zaposlenih. Vse našteto so pogoji, ki bodo morali biti izpolnjeni, če bodo 
lastniki elektrarne želeli podaljšati njeno obratovanje po letu 2023. 

Pregled in odobritev teh sprememb je bil eden najbolj obsežnih projektov od 
modernizacije elektrarne leta 2000 naprej. Po več letih priprav je NEK leta 2009 podala 
uradno vlogo za odobritev sprememb. Že prej se je URSJV strinjala, da bo cel postopek 
sledil zahtevam ameriške zakonodaje, saj je bil dobavitelj NEK ameriško podjetje 
Westinghouse, v ZDA pa imajo tudi izkušnje s podaljševanjem obratovalne dobe več 
desetim elektrarnam. Sledilo se je zahtevam, kakršne svojim elektrarnam postavlja 
njihov upravni organ za jedrsko varnost US NRC. Poleg nekaj domačih organizacij je 
vlogo NEK pregledala tudi ekipa mednarodnih strokovnjakov, ki jo je zbral pooblaščeni 
izvedenec za jedrsko varnost Enconet iz Dunaja. Ekipo je vodil upokojeni vodja oddelka 
US NRC, kjer so odobravali tovrstna podaljševanja obratovalnih dob. Po več mesecih 
pregledov in usklajevanj je ta strokovna ekipa izdala pozitivno strokovno mnenje, ki je 
bilo eno od temeljev za odločitev URSJV. Med zadnjim remontom NEK, v maju 2012, so v 
objektu izvedli še nekaj manjkajočih izboljšav, s čimer so bili izpolnjeni še zadnji pogoji 
za izdajo odločbe o odobritvi sprememb. 

Program nadzora staranja v NEK se sedaj izvaja preko številnih programov in postopkov. 
Pomemben je program medobratovalnih pregledov. Z letom 2012 se je zaključil tretji 
inšpekcijski interval in pričel četrti, in sicer v juliju 2012 in bo trajal do julija 2022. NEK 
bo v tem intervalu implementirala verjetnostni pristop k medobratovalnim pregledom. V 
letu 2012 je bila izvedena tudi zamenjava glave reaktorske posode, za katero so se 
zahteve po inšpekcijskih pregledih v veliki meri zmanjšale. Vsi pregledi po programu 
erozije in korozije so bili izvedeni med remontom 2012, rezultati le teh pa kažejo 
zmanjšanje trenda odkritih obrabljenih lokacij, vendar pa so še zdaj odseki z relativno 
veliko obrabo. Po programu uparjalnikov je bil 2012 izveden pregled polovice cevi 
uparjalnikov, in sicer brez indikacij. Obravnava se problematika povečanja usedlin v 
remontu 2012. Vrednosti korozijskih produktov so še vedno višje od želenih, masa 
magnetita pa ni bistveno višja zaradi učinkovitega odstranjevanja usedlin. Nekateri 
programi še niso v fazi implementacijskega izvajanja oz. še niso izdelani v celoti, kot so 
na primer program podzemnih cevovodov ali program nadzemnih rezervoarjev. Med 
remontom sta bili izvlečeni kapsuli T in P iz programa nadzora krhkega loma materiala 
reaktorske posode. Nadzor krhkega loma pa se nadaljuje s nadzorovanjem nevtronskega 
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fluksa na steni reaktorske posode, z dozimetri, ki so bili izvlečeni in poslani na analizo, 
hkrati pa so bili nameščeni novi dozimetri. Po programu se izvajajo medobratovalni 
pregledi in testiranja zadrževalnega hrama. Kar nekaj programov se nanaša na sistem 
protipožarne zaščite. Izvaja se tudi nadzor gradbenih objektov in konstrukcij ter nosilnih 
jeklenih konstrukcij. Nekateri programi so povezani s preventivnim vzdrževanjem 
električnih komponent, staranjem električnih kablov ter nadzorom instrumentacijske 
opreme. Program nadzora staranja v NEK torej povezuje obstoječe programe in 
aktivnosti NEK, kot so program preventivnega vzdrževanja, program medobratovalnih 
pregledov, program pregledovanja zadrževalnega hrama, program erozije in korozije, 
program blažilnikov, program tujih obratovalnih izkušenj in ostali. Nekateri obstoječi 
programi so se po uvedbi programa nadzora staranja spremenili, prav tako so bili 
nekateri na novo razviti. Spremenili so se tudi določeni postopki za nadzorna testiranja 
ter obratovalni postopki. 

URSJV neodvisno spremlja obvladovanje učinkov staranja in izvajanje programa nadzora 
staranja v NEK ter ima razvit »Postopek za nadzor staranja v NEK«, ki določa aktivnosti 
URSJV za spremljanje stanja pomembnih struktur, sistemov in komponent NEK za varno 
dolgoročno obratovanje in je namenjen predvsem pripravam na tematske inšpekcije 
URSJV s področja staranja. V preteklem letu je bilo izvedenih kar nekaj inšpekcij, ki so 
bile povezane s staranjem, in sicer na temo medobratovalnih pregledov, nadzora 
učinkovitosti vzdrževanja posameznih sistemov in še nekatere druge. Tematike so bile 
izbrane na podlagi meril za izbiro sistemov, struktur in komponent, ki so predmet 
nadzora URSJV ter s pomočjo načrta priprave in izvedbe inšpekcijskega pregleda, ki je 
pomemben del postopka. Cilj URSJV je ugotoviti, ali je staranje posameznega sistema, 
strukture ali komponente, ustrezno obvladovano in ali so varnostne rezerve za varno 
dolgoročno obratovanje elektrarne zadostne. Za spremljanje izbranih sistemov, struktur, 
komponent in procesov se uporablja tudi informacijski sistem URSJV, v okviru katerega 
je razvit modul »Staranje«. 

Celovitost goriva in aktivnost reaktorskega hladila 

Leto 2012 zajema del 25. reaktorskega gorivnega cikla, ki se je začel 31. 10. 2010 in je 
trajal do začetka remonta 13. 4. 2012, ter del 26. gorivnega cikla, ki se je začel 26. 5. 
2012. 26. gorivni cikel bo trajal 18 mesecev, do menjave goriva oktobra 2013. V 25. 
gorivnem ciklu je bila 4. 2. 2012 za 16 ur in 24 minut znižana moč reaktorja na 34 %, 
zaradi dolivanja olja v spodnji oljni lonec motorja reaktorske črpalke št. 2. V 26. 
gorivnem ciklu je bil 28. 10. 2012 ročno zaustavljen reaktor za 1 dan in 23 ur.  

Sredico sestavlja 121 gorivnih elementov. Vsi gorivni elementi v sredicah 25. in 26. 
gorivnega cikla so tipa Vantage+ in imajo odstranljivo zgornjo šobo (RTN), spodnjo 
vstopno šobo s filtrom za zaščito pred delci v reaktorskem hladilu (DFBN), srajčke 
gorivnih palic, vodila za regulacijske palice in instrumentacijska vodila iz materiala ZIRLO 
ter 2,6 % obogatene obročaste gorivne tablete zgornje in spodnje aksialne regije. Od 56 
novih gorivnih elementov v sredici 26. gorivnega cikla, jih je 20 z obogatitvijo 4,35 % in 
36 z obogatitvijo 4,95 %. Za optimizacijo zgorevanja sredice so bili uporabljeni gorljivi 
absorberji 1.4X IFBA. 

Stanje gorivnih elementov v reaktorju (celovitost goriva) se spremlja posredno na 
podlagi izmerjenih specifičnih aktivnosti reaktorskega hladila v pogojih stabilnega 
obratovanja in med prehodnimi pojavi. Izotopi ksenona, kriptona in joda kažejo na 
poškodbe goriva, iz meritev aktivnosti izotopov joda pa se lahko določita tudi velikost 
poškodbe in kontaminacija hladila. Iz aktivnosti izotopov cezija se lahko oceni zgorelost 
poškodovanega goriva. Podatki o aktivnosti primarnega hladila leta 2012 so razvidni iz 
preglednice 8. 
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Preglednica 8: Povprečne aktivnosti primarnega hladila leta 2012 za 25. in 26. gorivni 
cikel ob stabilnih pogojih obratovanja (moč reaktorja večja od 95 %) 

Povprečna specifična aktivnost [GBq/m3] 
25. cikel (1. 1.–13. 4. 2012) 26. cikel (26. 5.–31. 12. 2012) Izotop 

stabilni pogoji stabilni pogoji 
131I 0,0049 0,030 
133I 0,037 0,30 
134I 0,087 1,28 
133Xe 0,60 1,33 
135Xe 0,15 1,21 
138Xe 0,093 1,29 
85mKr 0,022 0,18 
87Kr 0,036 0,41 
88Kr 0,046 0,48 
trajanje gorivnega cikla 
[EFPD] 515 (od tega 104 samo leta 2012) 214 

zgorelost sredice 
[MWD/MTU] 20.898 (konec cikla) 8.699 (konec leta) 

največja zgorelost in oznaka 
gorivnega elementa 
[MWD/MTU] 

51.422,2 (U31) 48.987,2 (AC36) 

V 25. gorivnem ciklu so bile prve indikacije puščanja jedrskega goriva opažene 
27. 9. 2011 na osnovi porasta specifičnih aktivnosti izotopa 133Xe. Od začetka leta 2012 
do konca gorivnega cikla so specifične aktivnosti izotopov 131I in 85mKr narasle za 
desetkrat.  

V prvih 53 obratovalnih dneh 26. gorivnega cikla so bile vrednosti specifičnih aktivnosti 
izotopov ksenona in joda normalne. Velik in skokovit porast specifičnih aktivnosti 
izotopov ksenona in joda je bil opažen 18. 7. 2012, kar je nakazovalo na poslabšanje 
celovitosti jedrskega goriva. Vrednost specifičnih aktivnosti izotopa 133Xe je v mesecu dni 
narasla na stokratno vrednost v primerjavi s stanjem pred puščanjem gorivnih palic. 
Specifične aktivnosti izotopov so nato stalno naraščale do konca leta 2012. Specifična 
aktivnost izotopov joda je imela podoben trend naraščanja kot pri ksenonu, za izotop 131I 
so specifične aktivnosti narasle na tisočkratno vrednost v primerjavi s stanjem pred 
puščanjem gorivnih palic. Specifične aktivnosti kriptona 85mKr pa so narasle za stokrat. 
Ocenjeno je, da gre za odprto puščanje ene ali dveh gorivnih palic. 

Kontaminacija reaktorskega hladila z uranom določena na osnovi aktivnosti izotopa 134I je 
ob koncu 25. gorivnega cikla znašala 0,2 g urana, kar je primerljivo z vrednostmi s konca 
prejšnjega 24. gorivnega cikla brez puščajočega goriva, 0,1 g urana. Vrednost 
kontaminacije reaktorskega hladila v 26. gorivnem ciklu je ob koncu leta 2012 dosegla 
5,5 g urana, kar je znatno višje od normalnih vrednosti. 

Kljub puščanju goriva so specifične aktivnosti hladila v 25. gorivnem ciklu dosegle manj 
kot 1 % dovoljenih omejitev iz Obratovalnih pogojev in omejitev, v 26. gorivnem ciklu pa 
na koncu leta 2012 okrog 1,33 % omejitve doznega ekvivalenta 131I in okrog 1,65 % 
omejitve 47/Ē skupne aktivnosti primarnega hladila (srednja energija Ē = 0,27 MeV).  

Faktor zanesljivosti goriva (v nadaljnjem besedilu FRI) je pokazatelj poškodovanosti 
goriva in se uporablja za primerjavo z drugimi elektrarnami v svetu. Vrednost FRI se 
določi iz specifične aktivnosti 131I, popravljene s prispevkom 134I iz razpršenega urana v 
reaktorskem hladilnem sistemu ter normalizirane na konstantno vrednost hitrosti čiščenja 
primarnega hladila in moč reaktorja. Vrednost FRI, ki je manjša ali enaka 5·10-4 μCi/g 
(1,85·10-2 GBq/m3), po mednarodnih merilih predstavlja gorivo brez poškodb. V 
preglednici 9 in na sliki 55 so prikazane vrednosti FRI za posamezne gorivne cikle. 
Vrednost FRI je v drugi polovici 25. gorivnega cikla dosegla vrednost 1,78·10-2 GBq/m3, 
kar je malo pod mejo za puščajoče gorivo. V prvi polovici 26. gorivnega cikla je vrednost 
FRI znašala 1,04·10-1 GBq/m3, kar je petkrat več od mejne vrednosti in odraža stanje 
poškodovanega goriva. V preglednici 9 so prikazane mesečne vrednosti za prvi in zadnji 

32 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

mesec v gorivnem ciklu ter povprečje za zadnje tri mesece obratovanja v gorivnem ciklu, 
na sliki 55 pa je prikazano povprečje mesečnih vrednosti FRI za posamezne gorivne cikle. 
Opazen je porast vrednosti FRI med 25. in 26. ciklom, delno kot odraz puščanja gorivnih 
palic, delno pa je razlika posledica spremembe načina obračunavanja vrednosti FRI. 
Kazalnik FRI, ki se izračunava po metodologiji WANO, je bil od decembra 2012 dalje 
povečan zaradi novega načina izračunavanja popravka zaradi kontaminacije hladila. 

Preglednica 9: Vrednosti faktorja zanesljivosti goriva (FRI) za zadnjih pet gorivnih 
ciklov 

Faktor zanesljivosti goriva FRI [GBq/m3]  
cikel 22 cikel 23 cikel 24 cikel 25 cikel 26 

Začetek 7,8⋅10-5 7,0⋅10-6 6,9⋅10-5 3,7⋅10-5 3,7⋅10-5 
Konec 5,9⋅10-3 4,4⋅10-3 3,7⋅10-5 1,79⋅10-2 – 
Povprečje za 
zadnje 
obratovalno 
trimesečje 

6,4⋅10-3 3,1⋅10-3 3,7⋅10-5 1,35⋅10-2 9,89⋅10-2 

2,49E-03 3,89E-05 2,45E-03

6,32E-02

8,39E-04
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

22 23 24 25 26

cikel

FR
I [

G
B

q/
m

3 ]

 

Slika 55: Faktor zanesljivosti goriva (FRI) za zadnjih pet gorivnih ciklov 

Pregledi gorivnih elementov med remontom 2012 

Med remontom 2012 je bil izveden pregled tesnosti srajčk vseh gorivnih elementov 
sredice po metodi In Mast Sipping (IMS). Puščanje je bilo zaznano na treh gorivnih 
elementih: AC08, AC11 in AC27.  

Rezultati pregledov tesnosti srajčk gorivnih elementov po metodi IMS med remonti od 
zamenjave uparjalnikov v letu 2000 (17. gorivni cikel) naprej so prikazani na sliki 56. 
NEK je po letu 2003 (20. gorivni cikel) podaljšala trajanje gorivnega cikla iz 12 na 15 
mesecev, od leta 2004 pa so bili gorivni cikli podaljšani na 18 mesecev (od 21. gorivnega 
cikla). Pregledi tesnosti za gorivne elemente 20. in 21. gorivnega cikla so se izvajali v 
letih 2004 in 2006. 
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Slika 56: Rezultati pregledov tesnosti srajčk gorivnih elementov po metodi IMS med 
remonti od leta 2000 (17. gorivni cikel) dalje 

Ultrazvočni (UT) pregled je bil izveden za šest gorivnih elementov iz sredice 23. in 25. 
gorivnega cikla: AA31, AA32, AC08, AC11, AC27 in Y38. V vsakem gorivnem elementu je 
bila najdena po ena puščajoča gorivna palica. Podvodni vizualni pregled gorivnih 
elementov je bil izveden za osem gorivnih elementov: AA31, AA32, AC08, AC11, AC27, 
W32, AD02 in AD36. Zadnji trije gorivni elementi so bili pregledani zaradi opažanj med 
praznjenjem sredice 25. gorivnega cikla. Izvedena je bil rekonstitucija dveh gorivnih 
elementov: AA31 in AA32 s ciljem določitve vzrokov za puščanje gorivnih palic in 
popravila gorivnih elementov za možnost uporabe v sredicah naslednjih gorivnih ciklov.  

Rezultati pregledov in rekonstitucije gorivnih elementov so zbrani v preglednici 10. 
Gorivni elementi s spuščenimi palicami niso sprejemljivi za nadaljnje obratovanje. 
Rekonstituirani (popravljeni) gorivni elementi se lahko uporabijo v naslednjih sredicah. 

Preglednica 10: Rezultati pregledov in rekonstitucije gorivnih elementov med 
remontom 2012 

Gorivni 
element 

Izveden pregled/ 
aktivnost Rezultati/opažanja 

Ultrazvočni pregled Puščajoča gorivna palica O-10. 

AA31 Rekonstitucija gorivnega 
elementa in vizualni 
pregled po rekonstituciji 

Obraba in puščanje gorivne palice O-10 zaradi vzmeti na rešetki 
št. 3. Zamenjava gorivne palice O-10 z jekleno palico. 

Ultrazvočni pregled Puščajoča gorivna palica G-15. 

AA32 Rekonstitucija gorivnega 
elementa in vizualni 
pregled po rekonstituciji 

Obraba in puščanje gorivne palice G-15 zaradi vzmeti na rešetki 
št. 3. Med vizualnim pregledom je nastala razpoka na zgornjem 
delu palice G-15. Zamenjava gorivne palice G-15 z jekleno palico.  

Ultrazvočni pregled Puščajoča gorivna palica O-15. 
AC08 

Vizualni pregled  Spuščena gorivna palica A-16. Manjše odrgnine na nekaterih 
rešetkah. 

Ultrazvočni pregled Puščajoča gorivna palica P-13. 

AC11 
Vizualni pregled  

Večja obraba na gorivni palici P-13 na rešetkah 7 in 8. Zvita 
vzmet na rešetki 7, ki drži gorivno palico P-13. Palici P-13 in P-14 
sta bili spuščeni do spodnje šobe. Gorivna palica P-12 je bila 
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Gorivni Izveden pregled/ Rezultati/opažanja element aktivnost 
delno premaknjena navzdol. 

Ultrazvočni pregled Puščajoča gorivna palica E-15. AC27 
Vizualni pregled  Manjše odrgnine na nekaterih rešetkah. 

Y38 Ultrazvočni pregled Puščajoča gorivna palica I-16. 

W32 Vizualni pregled  Razbarvanje zaradi oblog korozijskih produktov na gorivnih 
palicah med rešetkama 6 in 7. 

AD02 Vizualni pregled  Brez posebnosti. 
AD36 Vizualni pregled  Brez posebnosti. 

Analiza vzrokov puščanja goriva in predlagani korektivni ukrepi 

Analiza temeljnega vzroka puščanja goriva v 23. in 25. gorivnem ciklu je bila izvedena v 
sodelovanju z dobaviteljem gorivnih elementov. Prevladujoči vzrok in najverjetnejši 
razlog za poškodbe gorivnih elementov po oceni dobavitelja so vibracije gorivnih 
elementov, ki povzročijo preboj gorivne srajčke na stiku s strukturno rešetko gorivnega 
elementa. Predlagan korektivni ukrep je manjše reprojektiranje distančne rešetke. Možen 
vzrok za poškodbe bi lahko bila napaka pri izdelavi strukturnih rešetk. NEK bo izvedla 
preverjanje procesa izdelave rešetk za naslednjo polnitev sredice. Vzroki poškodb 
gorivnih elementov v 26. gorivnem ciklu bodo določeni po pregledih gorivnih elementov 
med remontom 2013 in opravljeni analizi temeljnih vzrokov puščanja goriva. Glede na 
zgodnji razvoj ene poškodbe obstoja možnost, da je preboj srajčke goriva povzročil tujek 
v primarnem hladilu. V remontu 2013 je predvideno čiščenje spodnje podporne plošče v 
reaktorski posodi. 

Viri: [1] in [4] 

Remont NEK 

Remont ob koncu 25. gorivnega cikla je potekal od 14. 4. do 27. 5. 2012. Elektrarna je v 
25. gorivnem ciklu obratovala zanesljivo, kljub nenačrtovani zaustavitvi zaradi zunanjih 
dejavnikov v stikališču. Večjih problemov na opremi, ki bi pomembno ogrožali varnost, ni 
bilo, kar je rezultat dobro načrtovanih in izpeljanih remontnih dejavnosti v letu 2010 in 
dejavnosti med samim obratovanjem v 25. gorivnem ciklu. Leto je zaznamovala tudi 
naravna katastrofa in posledično uničenje treh jedrskih reaktorjev na Japonskem. NEK se 
je takoj odzvala na dogodek s sistemskimi prilagoditvami in nabavo mobilne opreme za 
zagotavljanje električne energije, stisnjenega zraka in hladilne vode.  

Dejavnosti med remontom 2012 so bile usmerjene k preverjanju dejanskega stanja in 
posodabljanju opreme. Izvedlo se je redno preventivno vzdrževanje opreme skladno z 
veljavnimi vzdrževalnimi postopki in standardi, menjava jedrskega goriva in tehnološka 
nadgradnja. Pri tem ni bilo najdene nepredvidene degradacije na opremi. Seveda pa je 
bilo določeno število pričakovanih degradacij, kot so npr. lokalna stanjšanja sten na 
nekaterih sekundarnih »cross-under« cevovodih in zmanjšanj funkcionalnosti.  

Glavne aktivnosti med letošnjim remontom so bile menjava 56 gorivnih elementov, 
preventivni pregledi in vzdrževalni posegi ter spremembe in modernizacija sistemov in 
opreme, med katerimi je letos izstopala zamenjava pokrova reaktorske posode 
(reaktorske glave), vgradnja tretjega varnostnega dizel generatorja, zamenjava rotorja 
glavnega električnega generatorja, pregled notranjosti reaktorske črpalke, izvlek dveh 
obsevalnih kapsul iz reaktorske posode, izpiranje usedlin uparjalnikov, pregled U-cevi 
uparjalnikov, zamenjava motorjev prezračevalnih enot zadrževalnega hrama in 
obnovitvena dela v stikališču 400 kV. Na področju preventivnega vzdrževanja sta bila 
pomembna pregled in obnova sekundarnih cevovodov, stikalne opreme, črpalk, motornih 
pogonov in ventilov. Zaradi dotrajanosti je bila izvedena dolgoročno načrtovana 
zamenjava transformatorja lastne rabe T2. Opravljen je bil pregled in sanacija kanalov 
sistema obtočne hladilne vode (CW) in sistema hladilnih stolpov (CT). V skladu z 
desetletnim programom medobratovalnih pregledov za obdobje 2002 – 2012 je bil 
izveden medobratovalni pregled U – cevi uparjalnikov in na osnovi priporočil iz industrij-
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ske prakse opravljen pregled zvarov na delilni plošči med vročo in hladno stranjo 
uparjalnikov. 

Med remontom 2012 so poleg menjave jedrskega goriva in pregleda gorivnih elementov 
izvedli tudi rekonstitucijo gorivnih elementov iz 23. gorivnega cikla, AA31 in AA32, ki sta 
puščala. Iz gorivnih elementov so izvlekli puščajoče gorivne palice in jih nadomestili z 
nerjavnimi palicami. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pa niso izvajali rekonstitucije na 
puščajočih gorivnih elementih 25. gorivnega cikla (npr. na enem od gorivnih elementov 
je bila počena vzmet v rešetki). Glede na lego gorivnih elementov v sredici so predvideni 
vzroki za netesnost gorivnih elementov vibracijske poškodbe srajčk gorivnih palic. 
Vizualni pregled je pokazal razpoko v zvaru zgornjega čepa gorivne palice elementa 
AA32. Rekonstituirane gorivne elemente z vstavljeno nadomestno nerjavno palico so 
shranili v bazenu za izrabljeno gorivo in niso predvideni za uporabo v 26. gorivnem ciklu. 

Najobsežnejša izvedena sprememba v remontu 2012 je vključevala zamenjavo 
reaktorske glave z adapterji penetracij in ohišji mehanizmov za upravljanje regulacijskih 
palic (RVCH). Sfera in prirobnica reaktorske glave sta sedaj skovani iz enega kosa, 
nekatere penetracije so odstranjene. Odstranjeni so tudi termalni tulci ter izboljšani 
materiali zvarov penetracij. Pri mehanizmih za upravljanje z regulacijskimi palicami 
(CRDM) so odstranjeni »canopy« tesnilni zvari. Spremenjen je tesnilni sistem 
termočlenov sredice (CETNA) z bolj zanesljivim tesnjenjem ter odstranjenimi nekaterimi 
zvari (canopy, conoseal). Novost je tudi termalna izolacija reaktorske glave (INSUL) in 
nevtronski ščit. Poenostavljeni so montažni deli reaktorske glave (Simplified Head 
Assembly, SHA) s CRDM ventilacijskimi kanali, integriranim radiološkim ščitom glave, 
integralnim jeklenim ščitom za izstrelke, dvižnim kabelskim mostom s panelom za 
kabelske priključke, kabli, spremembo dvižnega sestava, spremembo na sistemu za 
prezračevanje reaktorske glave (Reactor Vessel Head Venting System, RVHVS), vključno 
z orodji in pripomočki za lažje delo. Pripravljalna dela pa so zajemala pripravo več kosov 
opreme, ki služijo za transport nove glave v zadrževalni hram in iznos stare glave iz 
zadrževalnega hrama ter v zgradbo za dekontaminacijo. Med remontom pa je bila 
izvedena celotna sprememba.  

Pojavilo se je tudi nekaj težav med izvedbo spremembe. Težave so se najprej pojavile pri 
iznosu stare reaktorske glave. Pri postavljanju glave na transportno konstrukcijo je prišlo 
do težav zaradi neujemanja položaja transportne konstrukcije in stare reaktorske glave. 
Pri montažnih delih na reaktorski glavi je prišlo do delovne nesreče in poškodbe 
kabelskega mostu ter opreme reaktorske glave, v kateri sta bila poškodovana dva 
delavca. Več podrobnosti o navedenem dogodku sledi v nadaljevanju poročila. Proti 
koncu remonta pa sta na novi ventilacijski liniji za hlajenje CRDM ventilatorja VA 121 in 
VA 122 vlekla prevelik tok zaradi prevelikega pretoka zraka skozi ventilacijske kanale. 
Montirani so bili omejilniki pretoka zraka, ki so pokrili 58 % površine kanala, tokovi pa so 
se zaradi tega znižali na raven želenih vrednosti okoli 100 A. Pojavil se je tudi lažni alarm 
za požar na dveh temperaturnih tipalih zaradi previsoke temperature v kanalu, ki jih je 
NEK nato odklopila. Dimni javljalniki, ki so prav tako v ventilacijskem kanalu, pa alarma 
niso prožili. 

Med remontom je izvedbo spremembe spremljala tudi pooblaščena organizacija Inštitut 
za kovinske materiale in tehnologije (IMT). Ugotovitve so podajali v okviru tedenskih 
poročil. Dela so sicer poleg omenjenih dogodkov potekala po planu. Izvedba spremembe 
zamenjave reaktorske glave med remontom je bila sicer strokovno vodena in so jo NEK, 
URSJV in pooblaščenci dobro nadzorovali. Vendar pa je, zaradi napak pri projektu, ki se 
niso odpravile, kljub velikemu številu pregledovalcev dokumentacije in drugih, ki so 
sodelovali pri sami modifikaciji, prišlo do padca kabelskega mostu. Dodatno so težave z 
ventilacijsko linijo CRDM in še nekaj problemov pri izvedbi spremembe povzročili, da se 
sprememba ni zaključila tako gladko kot je kazalo dobršen del remonta.  

Pomembna izboljšava v remontu 2012 je bila tudi uvedba tretjega varnostnega dizel 
generatorja (DG3). V sklopu akcijskega plana prvega PSR, ki ga je potrdila URSJV, je 
imela NEK med drugim akcijo za zmanjšanje verjetnosti resnih poškodb vitalnih 
elementov elektrarne, ki bi lahko nastopili kot posledica izgube napajanja v primeru 
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potresa ali drugih izrednih dogodkov. Najučinkovitejša rešitev je bila povečanje 
zmogljivosti in zanesljivosti varnostnega napajanja. Na podlagi presoje izvedljivosti se je 
NEK odločila za uvedbo DG3 in pripravila spremembo z naslovom »Nadgradnja 
varnostnega napajanja«, ki povečuje zanesljivost obstoječega sistema varnostnega 
napajanja. Uvedba DG3 zaradi povečane redundance in prostorske ločitve zmanjšuje 
skupno verjetnost poškodbe reaktorske sredice. DG3 mora biti alternativni vir 
izmeničnega napajanja kot nadomestilo za DG1 ali DG2 le v primeru odpovedi enega od 
njiju. Po planu bi se sprememba DG3 morala zaključiti med remontom 2012, vendar se 
je zaradi zamud pri dobavi določenih delov (ventilacija) zaključek zavlekel v čas po 
remontu. Zato se je tudi velik del preizkušanj zamaknil na čas po remontu. Med 
remontom so izvedli le tiste preizkuse, ki jih ni možno izvesti na moči. Prav tako so tudi 
postopke pripravili tik pred njihovo uporabo.  

URSJV je preverjala izvedbo spremembe v elektrarni. Izvedba je potekala brez zapletov. 
Poznala se je zgoraj omenjena zamuda pri dobavi delov, vendar so bila dela dobro 
opravljena. Pri nadzoru pooblaščene organizacije nad uvajanjem spremembe je nastal 
zaplet, saj pooblaščena organizacija ni bila pripravljena prevzeti celotnega nadzora 
spremembe. Nadzor pooblaščencev se je tako omejil nad izvedbo preizkusov po 
nadzornih postopkih NEK, ostale preizkuse pa je nadzorovala URSJV sama brez dodatne 
strokovne pomoči. V prihodnje bo potrebno zagotoviti, da pooblaščenci prevzamejo 
celoten nadzor nad izvedbo tako pomembnih sprememb. 

Poleg poglobljenega nadzora večjih varnostno pomembnih sprememb, kot je zamenjava 
reaktorske glave, nadgradnja varnostnega napajanja in podnapetostna zaščita drugega 
nivoja 1E varnostnih zbiralk ter ostalih večjih remontnih dejavnosti, je URSJV prav tako 
spremljala izvedbe sprememb 1. in 2. kategorije in to v glavnem preko dnevnih poročil in 
ugotovitev dežurnega inšpektorja. Vse načrtovane spremembe so bile izvedene brez 
večjih posebnosti oz. težav pri izvedbi. 

NEK je v remontu 2012 izvedla tudi število vzdrževalnih posegov, ki se vršijo med 
rednimi remonti ali na moči, v skladu s predpisano periodo, ki jo določi proizvajalec ali 
ustrezni standard. Namen je ugotoviti stanje vgrajenih komponent, preventivno menjavo 
komponent in popravilo oziroma menjavo degradiranih delov. Med rednimi vzdrževalnimi 
pregledi ni bilo ugotovljenih pomembnih degradacij komponent. Prepoznane težave je 
NEK praviloma reševala strokovno in konzervativno. Inšpekcija je redno spremljala 
pomembna vzdrževalna dela. Velja omeniti posege na varnostno pomembnih 
komponentah primarnih črpalkah, črpalkah napajalne vode FW-1, 2 in 3 ter CC toplotnem 
izmenjevalniku 2. 

Med remonti NEK izvaja tudi redne nadzorne preizkuse komponent, sistemov in struktur, 
skladno z zahtevami tehničnih specifikacij, poleg tega pa tudi zagonske preizkuse opreme 
po implementaciji sprememb. Po vsakem vzdrževalnem posegu na opremi je potrebno 
pred izvedbo nadzornega preizkusa izvesti preizkus po vzdrževanju. NEK je tudi v tem 
remontu vse navedene preizkuse izvajala dosledno, skladno z zahtevami TS in 
proizvajalcev opreme, pri čemer se je dosledno držala predpisanih postopkov. Vse 
težave, zaznane pri preizkusih opreme, je NEK reševala strokovno, tako da zahteve iz 
postopkov in TS niso bile nikoli kršene. Izvajanje nadzornih preizkusov ter ustreznost 
sanacije zaznanih težav so redno spremljali inšpekcija URSJV in sodelavci JV v sklopu 
občasnih obiskov NEK. Neodvisni nadzor so zagotavljale tudi pooblaščene organizacije. 
Izvedba vseh nadzornih preizkusov je bila dosledna in strokovna. Kadar merila 
sprejemljivosti pri prvem preizkusu niso bila dosežena, so se vedno izvedli primerni 
korektivni ukrepi.  

Izvedeno je bilo torej večje število preventivnih vzdrževalnih posegov, zamenjav in 
posodobitev opreme. Večina del je bilo izvedenih v celoti in dobro. Manjša odstopanja, ki 
so se pojavljala pri delu, so bila odpravljena ter tako niso pomembneje vplivala na 
varnost. Med pomembnejše razloge za odstopanja poleg človeških napak in 
obremenjenosti osebja, staranja in iztrošenosti opreme lahko navedemo tudi slabšo 
pripravo nekaterih modifikacij. Potrebno je omeniti delovno nezgodo pri remontnih delih, 
v kateri sta bila poškodovana dva delavca. Utrpela sta lažje poškodbe glave in gležnja. 
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Prvo pomoč je poškodovanima nudila ekipa prve pomoči NEK, gasilci PGE Krško in 
dežurna medicinska ekipa Brežice. Poškodovana delavca so prepeljali v Splošno 
bolnišnico Brežice, kjer sta ostala na oskrbi in opazovanju. Do poškodbe je prišlo pri 
montažnih delih v zadrževalnem hramu pri spuščanju posebnega kabelskega mostu na 
reaktorski glavi. Poškodovana delavca nista bila kontaminirana. Inšpektor URSJV je bil na 
kraju dogodka takoj po nezgodi. Jedrska in sevalna varnost nista bili ogroženi. 

Med letošnjim remontom so bila izvedena vsa načrtovana dela v zvezi s preverjanjem 
stanja opreme, menjava jedrskega goriva in uvedba sprememb, ki zagotavljajo visok 
nivo jedrske varnosti. Nepredvidena dela na zamenjavi glave reaktorske posode in 
dodatni preizkusi so remont podaljšala za približno 6 dni. URSJV je spremljala izvajanje 
remontnih del s posebnim poudarkom na delih, ki so pomembna za zagotavljanje 
visokega nivoja jedrske varnosti. Strokovne podlage za oceno nekaterih remontnih 
aktivnosti so pripravile pooblaščene organizacije, ki niso imele pripomb na kvaliteto 
izvedenih del. URSJV ocenjuje, da je elektrarna sposobna varno obratovati do 
naslednjega remonta. Kljub temu so sodelavci URSJV ugotovili, da je delo pri nadzoru 
remonta možno izboljšati, zato so predlagali ustrezen akcijski načrt. 

Padec kabelskega mostu na glavi reaktorske posode 

Pri montažnih delih na reaktorski glavi se je v ponedeljek, 14. 5. 2012 ob 16.20, zgodila 
delovna nesreča in poškodba kabelskega mostu ter opreme reaktorske glave. V nesreči 
sta bila poškodovana dva delavca, ki pa nista bila kontaminirana.  

Inšpektor za sevalno in jedrsko varnost je po ogledu kraja dogodka odredil začasno 
prekinitev del na kabelskem mostu nove reaktorske glave, dokler ni bila opravljena 
analiza temeljnega vzroka, ocena škode in niso bili predlagani ustrezni popravni ukrepi. 
NEK je dela takoj prekinila, vendar je nadaljevala z vsem deli za zagotavljanje čim 
višjega nivoja jedrske varnosti in sicer z zagotovijo kritičnih varnostnih funkciji, z 
aktivnostmi, povezanimi s privijanjem reaktorske glave in deli za ugotavljaje ocene 
škode. NEK je zahtevala tudi, da se začasno odstrani vse preostale dvižne mehanizme z 
vitli, ki so bili z vijačnimi zvezami pritrjeni na zgornji ploščadi reaktorske glave, za 
manipulacijo seizmičnih opor. 

Westinghouse, ki je bil izvajalec te spremembe, je naredil analizo temeljnega vzroka, 
oceno škode in predlagal popravne ukrepe. V prilogi prvega poročila analize dogodka je 
bil tudi izračun vijačne zveze, ki ga je po poročanju pooblaščenca (IMT) pregledala in 
potrdila Fakulteta za strojništvo, ki je sodelovala pri pregledu dokumentacije med 
potekom upravnega postopka za odobritev spremembe zamenjave reaktorske glave, kot 
podizvajalec IMT. 

Do padca kabelskega mostu je najverjetneje prišlo zaradi odpovedi vijačnega spoja, s 
katerim je steber pritrjen z vitlom na kabelskem mostu na zgornji del reaktorske glave. 
Slednji ni prenesel dejanskih obremenitev pri manipulaciji s kabelskim mostom. 
Konstrukcija kabelskega mostu je bila projektirana za statične obremenitve, ki jih je 
vijačna zveza seveda prenesla. Fotografije so pokazale, da je bila vrv nepravilno navita, 
del koluta je tako ostal prazen, kar je pri spuščanju kabelskega mostu z vrvjo sprožilo 
dodatne dinamične obremenitve, ki jih vijaki niso več zdržali. Navedene ugotovitve je 
potrdila tudi poznejša analiza, ki jo je prav tako naredil Westinghouse, NEK pa je poročilo 
o analizi dogodka posredovala na URSJV. Poleg navedenega analiza podaja veliko 
predlogov za povečanje robustnosti dizajna in druge izboljšave glede človeškega faktorja, 
programov in postopkov in druge varnostne ukrepe. 

Kasneje je bila izvedena namestitev kabelskega mostu z polarnim dvigalom. Pregled 
kablov na kabelskem mostu je pokazal, da je poškodovan samo en kabel sistema DRPI, 
ki so ga kasneje zamenjali. Na ostalih kablih niso ugotovili poškodb. V naslednjem 
remontu bo predvidoma sledila sprememba projekta in montaža vitla z zavarjenim 
spojem. Dogodek ni imel vpliva na jedrsko in sevalno varnost.  

V okviru pregleda za izdajo dovoljenja za spremembo zamenjave glave reaktorske 
posode so pooblaščenci in ostali pregledovalci opravili več preveritvenih oz. kontrolnih 
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izračunov. Kriteriji za izbor komponent oz. funkcionalnih delov spremembe, za katere se 
izvede dodatne izračune, so bili seveda vezani na to, ali je komponenta varnostno 
pomembna oz. je seizmično klasificirana. Sam kabelski most ni bil proglašen kot 
varnostno pomembna komponenta, razen delov mostu, kjer potekajo 1E kabli. Zato niso 
izvedli dodatnih preveritvenih preračunov. Razlog je tudi veliko število drugih varnostno 
pomembnih komponent v okviru »Simplified head assembly« ter drugih tematskih 
sklopov spremembe zamenjave reaktorske glave. URSJV bo predlagala NEK in 
pooblaščencem, da se v prihodnje pri obsežnejših modifikacijah, v okviru priprave 
strokovnega mnenja, naredi tudi posebno analizo identifikacije potencialnih nevarnosti 
ter na osnovi tega določi, kateri elementi morajo biti ponovno kontrolno preračunani, ne 
glede na to ali so sami varnostno klasificirani. 

Vir: [59] 

Varnostna kultura 

Varnostna kultura je kombinacija vrednot (skupinskih in individualnih), kompetenc, 
dojemanj in vzorcev obnašanja. Za pozitivno varnostno kulturo je značilna komunikacija, 
ki temelji na vzajemnem zaupanju. Odraža se v vrednotah, ki so zasnovane na 
prepričanju, da je varnost pomembna in da je zanjo odgovoren vsak. Za vzpostavitev 
dobre varnostne kulture v organizaciji je potrebna močna podpora vodstva. Če 
posamezna organizacija močno spodbuja določen vzorec obnašanja, bo toliko manj 
tolerantna za posamezna negativna odstopanja od dogovorjenih pravil obnašanja. 

Za ocenjevanje/spremljanje varnostne kulture je pomembno zbiranje podatkov in 
informacij. Slednje pridobivamo na več načinov – s pomočjo intervjujev, vprašalnikov, 
opazovanja obnašanja in pregleda dokumentacije. Ker ima vsaka od metod svoje 
prednosti in slabosti, je priporočljiv t. i. trojni pristop k ocenjevanju varnostne kulture, 
pri katerem se za ocenjevanje varnostne kulture uporablja kombinacija treh metod. 
Spremljanje remontnih aktivnosti predstavlja enega od virov informacij o stanju 
varnostne kulture v NEK.  

Spremljanje varnostne kulture v NEK je zaenkrat zaradi pomanjkanja časa in tudi 
finančnih sredstev omejeno le na zbiranje opažanj. V kolikor bi imeli več časa in finančnih 
sredstev bi poleg tega lahki izpeljali še druge načine pridobivanja informacij (npr. 
intervju, anketiranje,…). Zunanjih usposabljanj na temo varnostne kulture, ki jih 
organizira IAEA, je veliko, vendar se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev skrbnica za 
varnostno kulturo ni udeležila še nobenega izmed njih, saj so vsa ta usposabljanja 
plačljiva. 

V okviru spremljanja remonta v letu 2012 je URSJV zbrala 16 zapisov o varnostni kulturi 
med remontom v NEK. V vsakem zapisu je zbranih več opažanj. Skupaj je bilo zbranih 29 
negativnih in 13 pozitivnih opažanj o varnostni kulturi v NEK. Opažanja temeljijo na 
spremljanju in nadzoru remonta ter obravnav modifikacij v okviru postopkov za izdajo 
odločb in soglasij. Nivo varnostne kulture v NEK je sprejemljiv, težko pa bi govorili o 
presežnikih v pozitivno ali negativno smer. Na podlagi zbranih informacij se zelo težko 
oceni kateri kazalniki varnostne kulture odražajo dobro in kateri slabo varnostno kulturo, 
saj isti kazalnik enkrat odraža dobro, drugič pa slabo varnostno kulturo. Na podlagi tega 
je moč sklepati, da se posamezniki dobro zavedajo pomena varnosti, spet drugi pa se 
tega ne zavedajo in pripisujejo času in denarju več pomena kot varnosti.  

Varnostno kulturo v NEK je URSJV spremljala tudi po odzivu NEK na jedrsko nesrečo v 
Fukušimi, ki se je zgodila marca 2011. Takoj po nesreči je NEK proaktivno pristopila k 
izvajanju izboljšav v elektrarni ter kmalu po nezgodi pripravila obsežen seznam 
modifikacij, ki jih je URSJV odobrila. V NEK so kupili novo mobilno opremo (dizel 
generatorje, prenosne črpalke, transformatorje, kompresorje zraka), ki bi omogočila 
zadostno ohlajanje reaktorja in bazena z izrabljenim gorivom tudi ob najbolj neugodnih 
dogodkih. V ta namen je tudi razvila nove ter spremenila že obstoječe postopke in 
smernice (EOP, SAMG), ki dajejo operaterjem podrobna navodila za uporabo te opreme. 
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NEK je izvedla stresne teste, ki jih je URSJV zahtevala v okviru izrednega varnostnega 
pregleda zaradi nezgode v Fukušimi. Stresni testi so podprti s dodatnimi analizami, s 
pomočjo katerih je ocenjeno stanje elektrarne ob najbolj neugodnih zunanjih in notranjih 
dogodkih.  

NEK je pripravila analizo pripravljenosti na težke nesreče ter izboljšanje pripravljenosti 
nanj (skladno z 62. členom JV5) skupaj z načrtom sprememb (»Program nadgradnje 
varnosti NEK«), s katerimi bo NEK nadalje izboljšala svojo varnost za izven-projektne 
dogodke, kot tudi težke nesreče.  

URSJV spremlja vodenje in obratovanje NEK tudi preko svojega nabora varnost-
no-obratovalnih kazalnikov (v nadaljevanju VOK) in enkrat mesečno obvešča NEK o 
morebitnih posameznih področjih, za katera bi se morala NEK bolj angažirati.  

NEK redno in pravočasno posreduje URSJV mesečna in četrtletna poročila, s seznamom 
vseh veljavnih programov in postopkov ter letna poročila o obratovanju, povsem v skladu 
z Pravilnikom o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih 
objektov (JV9). URSJV ima tako ažurne obratovalne podatke NEK za izpolnitev svojih 
kazalnikov. 

V zadnjem letu ni bilo veliko kazalnikov, ki bi presegli opozorilno oziroma alarmno 
vrednost in bi zahtevali posebne korektivne ukrepe za izboljšanje vrednosti VOK ter 
povečan nadzor URSJV.  

Kazalnik aktivnosti primarnega hladila je enkrat presegel alarmno vrednost zaradi 
poškodbe gorivnih elementov.  

Kazalnik korektivnih delovnih nalogov je nekajkrat presegel alarmno (110) oziroma 
opozorilno (90) vrednost. Glavni razlog za povečanje števila korektivnih delovnih nalogov 
so bile poremontne aktivnosti in ročna ustavitev elektrarne zaradi slabšanja vakuuma v 
kondenzatorjih ob naletu nečistoč v sistem CW. NEK je navedena odstopanja na zahtevo 
URSJV takoj zadovoljivo pojasnila.  

Kazalnik glede posodobitve dokumentacije je štirikrat presegel alarmne vrednosti. NEK 
uporablja pri svojem delu zelo veliko, in sicer okoli 1.900 postopkov in programov. Zaradi 
tehničnih in administrativnih sprememb na objektu, morebitnih neskladnosti z dejanskim 
stanjem ter napak v dokumentaciji, je potrebno redno pregledovati in dopolnjevati 
dokumentacijo. Varnostne postopke je treba pregledati najmanj na dve leti, ostalo 
dokumentacijo pa na pet let.  

V splošnem je stanje varnostne kulture v povezavi z sistemom VOK vsekakor pozitivno, 
kar kaže na visoko stopnjo jedrske varnosti. 

2.1.1.2 Aktivnosti na varnostnih izboljšavah po dogodkih v jedrski 
elektrarni Fukušima 

Leta 2012 se je nadaljevala kampanja pregledov, analiz in izboljšav kot odziv na nesrečo 
v japonski jedrski elektrarni Fukušima Daiči marca 2011: 

- izpeljani so bili mednarodni pregledi poročil stresnih testov, ki so jih države 
Evropske unije skupaj s Švico in Ukrajino pripravile v letu 2011 (podrobnosti v 
poglavju o mednarodnih pregledih); 

- NEK je pripravila podrobno analizo in program potrebnih izboljšav, ki ju je zahtevala 
URSJV (podrobnosti v poglavju o akcijskem načrtu NEK); 

- januarja 2012 je URSJV z odločbo po uradni dolžnosti NEK naložila izvedbo analize 
in pripravo predlogov izboljšav temeljnih podmen državnega načrta zaščite in 
reševanja; na prošnjo NEK je URSJV decembra 2012 podaljšala rok za izvedbo 
omenjene analize na 31. 3. 2013; 

- URSJV je pripravila Nacionalni akcijski načrt v okviru ENSREG (podrobnosti v 
poglavju o akcijskem načrtu ENSREG). 
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Rezultati izvedenih pregledov kažejo na dobro pripravljenost NEK na vse verjetne in celo 
nekatere zelo malo verjetne zunanje grožnje na lokaciji. Z dodatnimi načrtovanimi 
spremembami in spremembami, ki se že izvajajo, bo elektrarna še povečala svojo 
robustnost ter s tem jedrsko in sevalno varnost svojih zaposlenih, pa tudi javnosti sploh. 

Mednarodni pregledi poročil o stresnih testih 

Konec decembra 2011 je URSJV Evropski komisiji poslala končno nacionalno poročilo o 
stresnih testih. Glavnino poročila je pripravila NEK, ki je za pripravo poročila o stresnih 
testih izvedla tudi dodatne analize. Podporne analize so pregledali pooblaščeni izvedenci 
in o njih dali strokovna mnenja. URSJV je pregledala končno poročilo o stresnih testih 
NEK, vse podporne analize in strokovna mnenja ter nato na podlagi končnega poročila 
NEK pripravila končno nacionalno poročilo. 

Po pripravi nacionalnih poročil o izvedbi stresnih testov so sledili medsebojni strokovni 
pregledi držav članic. Ti so bili razdeljeni na dva dela, vodoravni in navpični pregled.  

Pri vodoravnem pregledu so evropski strokovnjaki pregledovali posamezna poglavja 
poročil (zunanji dogodki, izguba vsega napajanja in končnega ponora toplote in priprava 
na obvladovanje težkih nesreč) ter postavljali vprašanja posameznim državam. Nato sta 
sledili priprava odgovorov in predstavitev držav članic na skupnem srečanju v 
Luksemburgu, na katerem so bili predstavljeni posamezna poglavja poročil in odgovori na 
najpomembnejša vprašanja. Odgovori na preostala vprašanja so bili predloženi 
organizatorjem medsebojnih pregledov. 

Drugi del pregledov, navpični pregled, je potekal v posameznih državah. V Slovenijo je 
12. 3. 2012 prispela skupina osmih strokovnjakov, katerih naloga je bila dobiti odgovore 
na vsa še odprta vprašanja, si ogledati elektrarno in pripraviti končno poročilo za državo. 
URSJV je skupaj z NEK in pooblaščenci uspešno odgovorila na vsa še odprta vprašanja. 
Sledil je ogled NEK in vseh že izvedenih sprememb, ki jih je NEK izvedla po fukušimski 
nesreči, ter ključnih sprememb, ki so bile posledica prvega obdobnega varnostnega 
pregleda (vgradnja tretjega zasilnega dizelskega generatorja in nadgradnja protipoplav-
nih nasipov). 

Zadnji dan pregleda je omenjena skupina strokovnjakov pripravila končno poročilo za 
državo. V njem je ugotovljeno, da je Slovenija uspešno in ustrezno izvedla stresne teste 
ter da je elektrarna s svojo osnovno zasnovo in pofukušimskimi že izvedenimi ter 
načrtovanimi spremembami pripravljena tudi na najhujše mogoče dogodke. 

Akcijski načrt za izboljšanje varnosti NEK 

1. 9. 2011 je URSJV izdala odločbo po uradni dolžnosti, s katero je naložila NEK pregled 
in izvedbo izboljšav varnostnih rešitev za preprečevanje težkih nesreč in blažitev njihovih 
posledic. Podlaga za to zahtevo je že bil Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti 
(JV5), ki pa te izboljšave predvideva ob pogoju odobritve podaljšanja obratovalne dobe 
NEK. Ker so postopki za podaljšanje obratovalne dobe že dalj časa potekali, se je URSJV 
kot odziv na nesrečo v Fukušimi odločila, da pospeši izpeljavo omenjene analize in 
vpeljavo izboljšav za težke nesreče. 

NEK je zahtevano analizo predložila v začetku leta 2012 in hkrati pripravila Program 
nadgradnje varnosti NEK (PNV). Program vsebuje predloge sprememb in izgradnjo novih 
sistemov, struktur in komponent. Te spremembe bodo zagotavljale večjo zanesljivost 
izmeničnega električnega napajanja, izboljšanje zanesljivosti dolgoročnega hlajenja 
sredice reaktorja, ohranjanje celovitosti zadrževalnega hrama, zmanjšanje morebitnih 
nadzorovanih izpustov radioaktivnosti med težko nesrečo v okolje, nadzorovanje težkih 
nesreč iz pomožne komandne sobe in alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo. 
Vse načrtovane spremembe naj bi bile izvedene do konca leta 2016. URSJV je pregledala 
analizo in predlagani program ter ju 6. 2. 2012 odobrila. 

Dodatni sistemi, strukture in komponente, ki bodo dograjeni na podlagi PNV, bodo 
zadostovali razširjenim projektnim osnovam (Design Extension Conditions, DEC), ki so 
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bile razvite pri pripravi PNV ter so specifične za projekt in lokacijo NEK. DEC so definirane 
za povečanje varnosti elektrarne z ukrepi, kot so dograditev novih sistemov in struktur, 
pa tudi z učinkovitejšim izkoriščanjem že vgrajenih varnostnih rezerv v elektrarno. Z 
izpolnitvijo pogojev DEC bodo posledice v nadaljevanju naštetih malo verjetnih dogodkov 
bistveno omiljene. Razširjene projektne osnove NEK so razvite na podlagi inženirske 
presoje, determinističnih in verjetnostnih analiz NEK.  

DEC so opredeljene za te dogodke: 

- potres z največjim pospeškom tal (Peak Ground Acceleration, PGA) 0,6 g, kar je 
dvakrat več kot pospešek, opredeljen v obstoječih projektnih osnovah (0,3 g PGA), 

- poplava, nova najvišja gladina poplave, do katere bo elektrarna varna, bo 
157,53 m (nadmorske višine), obstoječi protipoplavni nasipi pa elektrarno varujejo 
do poplav, ki ustrezajo gladini 157,10 m; obstoječi nasipi varujejo elektrarno pred 
najvišjo verjetno poplavo (Probable Maximum Flood, PMF = 7.081 m3/s) z dodatno 
varnostno rezervo, 

- kombinacija potresa in poplave, predvideva hkratni pojav najvišje verjetne 
poplave in potresa, ki povzroči porušitev protipoplavnih nasipov elektrarne, 

- kombinacija potresa in požara, požar, ki nastane zaradi potresa, opredeljenega v 
razširjenih projektnih osnovah, 

- ekstremne zunanje temperature, najvišje in najnižje temperature zraka s 
povratno dobo 10.000 let, 

- padec letala, padec velikega poslovnega letala na elektrarno pri najvišji pristajalni 
hitrosti, in 

- požar zaradi padca letala. 

Pri PNV so predvidene te izboljšave:  

- vgradnja filtrirnega sistema za tlačno razbremenitev zadrževalnega hrama, ki bo 
zagotavljal filtriranje 99,9 % hlapljivih in trdnih radioaktivnih delcev; 

- vgradnja pasivnih razgrajevalnikov vodika v zadrževalni hram; 

- vgradnja dodatne visokotlačne črpalke za vbrizgavanje hladila v primarni sistem s 
pripadajočim rezervoarjem borirane vode; 

- vgradnja dodatne visokotlačne črpalke za vbrizgavanje hladilne vode v sekundarni 
sistem (v uparjalnika) s pripadajočim rezervoarjem; 

- vgradnja dodatne visokotlačne črpalke za vbrizgavanje skozi tesnila reaktorskih 
črpalk; 

- vgradnja dodatne nizkotlačne črpalke za prhanje zadrževalnega hrama (nadzor nad 
tlakom v zadrževalnem hramu) in vbrizgavanje hladila v zadrževalni hram; 
omogočala bo tudi vbrizgavanje borirane vode v bazen z izrabljenim jedrskim 
gorivom skozi nov sistem prhanja bazena z izrabljenim gorivom; 

- vgradnja dodatnih razbremenilnih ventilov tlačnika, kvalificiranih za težke nesreče; 

- gradnja alternativnega ponora toplote z možnostjo odvajanja zaostale toplote v 
okolico; 

- nabava mobilnega izmenjevalnika toplote, ki bo zunaj jedrskega otoka in ga bo 
mogoče hitro priključiti na reaktor ali bazen z izrabljenim gorivom; 

- vgradnja stalnega sistema za prhanje bazena z izrabljenim jedrskim gorivom z 
možnostjo hitre priključitve mobilne opreme nanj; 

- nabava tehnologije in materiala za hitro mašenje morebitnih razpok v bazenu z 
izrabljenim gorivom; 
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- nadgradnja sistema električnega napajanja (možnost priklopa dodatnega mobilnega 
2-megavatnega dizelskega generatorja, prekvalifikacija zbiralke tretjega dizelskega 
generatorja, nadgradnja povezave med 400-voltnimi varnostnimi zbiralkami in 
mobilnimi dizelskimi generatorji, …); 

- združitev obstoječih zaustavitvenih panelov in njihova funkcijska razširitev, kar bo 
zagotavljalo, da se bo lahko z ene lokacije (zasilna komandna soba) elektrarna 
zadostno ohladila in to stanje dolgoročno vzdrževala; 

- vgradnja ločene, posebne instrumentacije za nadzor nad težkimi nesrečami z 
možnostjo upravljanja vse dodatno vgrajene opreme iz glavne in zasilne komandne 
sobe, pri čemer bo električno napajanje neodvisno od obstoječih virov; 

- omenjena zasilna komandna soba bo omogočala neprekinjeno bivanje operativnega 
osebja tudi med težko nesrečo (filtriranje zraka in ščitenje pred sevanjem); prav 
tako bo za take razmere vzpostavljena možnost bivanja in delovanja podpornega 
osebja za obvladovanje težkih nesreč in 

- dodatna poplavna zaščita jedrskega otoka ter vseh novih struktur, sistemov in 
komponent. 

Poleg tega je NEK na zahtevo URSJV izvedla tudi analizo možnosti alternativnega 
ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom. V zaključku analize je predlagana gradnja 
skladišča za suho skladiščenje izrabljenega goriva (hlajenje z zrakom). Glavne prednosti 
prehoda na suho skladiščenje so razbremenitev bazena z izrabljenim gorivom (statična in 
dinamična obremenitev), povečanje prostega volumna med posameznimi gorivnimi 
elementi (manjša možnost kritičnosti ob morebitni poškodbi bazena) in večje razmerje 
med hladilom in gorivom (pripomore k počasnejšemu segrevanju izrabljenega goriva ob 
težkih nesrečah). Suho skladišče bi moralo začeti obratovati že leta 2016, najpozneje pa 
leta 2018.  

Sprememba strategije skladiščenja bi se kazala tudi pri vidikih in ciljih obstoječe 
Resolucije o Nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
jedrskim gorivom za obdobje 2006–2015.  

Priprava Nacionalnega akcijskega načrta v okviru ENSREG 

Kot je bilo dogovorjeno v skupini ENSREG, je URSJV pripravila celovit akcijski načrt 
ukrepov na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi marca 2011. Dokument v angleščini je 
objavljen na spletni strani URSJV. V akcijskem načrtu so povzete vse dejavnosti, s 
katerimi naj bi v prihodnjih letih zmanjšali tveganja zaradi naravnih in drugih nesreč, ki 
bi lahko doletele lokacijo NEK. 

Osrednji del akcijskega načrta je izvedba Programa nadgradnje varnosti NEK, ki je 
podrobneje opisan v prejšnjem poglavju. Poleg Programa nadgradnje varnosti NEK je 
URSJV prepoznala še enajst dodatnih ukrepov, s katerimi namerava izboljšati 
pripravljenost na težke nesreče. Med njimi so spremembe zakonodaje, dodatne 
mednarodne pregledovalne misije, dodatne študije, izboljšave pripravljenosti na izredne 
dogodke ter izboljšanje varnostne kulture pri upravljavcih objektov in upravnem organu. 

Viri: [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] in [17] 

2.1.1.3 Spremembe objekta 

Tehnične izboljšave in spremembe 

URSJV poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenja 
posebno pozornost pregledu in potrjevanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki 
nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na 
jedrskem področju. Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali 
pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn pomeni eno najpomembnejših aktivnosti, ki 
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lahko vplivajo na varnost jedrskih objektov, zato morajo biti spremembe pod strogim 
nadzorom in ustrezno dokumentirane.  

URSJV je v letu 2012 z upravnimi postopki elektrarni odobrila 10 sprememb in izdala 
soglasje za 11 sprememb, pri 21 spremembah pa je NEK v varnostnem presejanju 
ugotovila, da ni odprtega varnostnega vprašanja in o njih le obvestila URSJV po izvedbi. 
Pri dveh spremembah NEK ni izvedla varnostnega presejanja. Število aktivnih začasnih 
sprememb na dan 31. 12. 2012 je 20, odprtih v letu 2012 je bilo 34, zaprtih pa 37. Med 
aktivnimi je 13 začasnih sprememb odobrenih leta 2011 ali prej.  

Pripravljena je bila 19. revizija dokumenta »Končno varnostno poročilo« (USAR), v kateri 
so bile upoštevane spremembe, odobrene do 1. 11. 2012. 

Na spodnji spletni strani URSJV so po letih navedene vse spremembe od leta 2000, ki jih 
je URSJV obravnavala oz. dobila v vednost: 

http://www.ursjv.gov.si/si/jedrski_in_sevalni_objekti/nuklearna_elektrarna/spremembe_
v_nek/ 

Kratek opis sprememb pomembnih za varnost 

Zamenjava glave reaktorske posode 

NEK je med remontom 2012 zamenjala glavo reaktorske posode, na podlagi izkušenj iz 
industrije glede napetostne korozije primarnega sistema in posledičnih poškodb 
penetracij na glavi reaktorske posode, z namenom zagotavljanja dolgotrajne integritete 
primarne tlačne meje. Sprememba obsega poleg zamenjave reaktorske glave tudi 
posodobitev opreme na glavi in zamenjavo dotrajanih komponent. Po zamenjavi glave so 
se izboljšali tudi pogoji dela med remonti, saj je z zamenjavo glave zagotovljeno boljše 
varstvo pri delu, zmanjšal se je čas potreben za dela na reaktorski glavi in posledično 
izpostavljenost ionizirajočim sevanjem. Dela med montažo nove reaktorske glave so 
prikazana na sliki 57. 

 

Slika 57: Delo na montaži nove reaktorske glave 

Nadgradnja varnostnega napajanja (DG3) 

V sklopu akcijskega plana prvega PSR, ki je bil potrjen s strani URSJV je imela NEK med 
drugim akcijo za zmanjšanje verjetnosti resnih poškodb vitalnih elementov elektrarne, ki 
bi lahko nastopili kot posledica izgube napajanja v primeru potresa ali drugih izrednih 
dogodkov. Najučinkovitejša rešitev je bila povečanje zmogljivosti in zanesljivosti 
varnostnega napajanja. Sledila je presoja izvedljivosti. Na podlagi tega se je NEK odločila 
za uvedbo tretjega varnostnega dizel generatorja (slika 58) in pripravila spremembo 
599-EE-L z naslovom »Nadgradnja varnostnega napajanja«. Nadgradnja varnostnega 
napajanja povečuje zanesljivost obstoječega sistema varnostnega napajanja. Uvedba 
tretjega varnostnega dizla, zaradi povečane redundance in prostorske ločitve, zmanjšuje 
skupno verjetnost poškodbe reaktorske sredice, tako s stališča izboljšanja zanesljivosti 
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varnostnega napajanja, kot tudi s stališča potresne varnosti. Glede na to, da je namen 
spremembe izpolnitev zahteve iz akcijskega plana PSR, mora DG3 biti v funkciji 
alternativnega vira izmeničnega napajanja. NEK je zagotovila, da bo DG3 vedno v funkciji 
kot alternativni vir izmeničnega napajanja in bo uporabljen kot nadomestilo za DG1 ali 
DG2 le v primeru odpovedi enega od njiju.  

URSJV je preverjala izvedbo spremembe v elektrarni. Izvedba je potekala brez zapletov. 
Pri nadzoru pooblaščene organizacije nad uvajanjem spremembe pa je nastal zaplet, saj 
pooblaščena organizacija ni bila pripravljena prevzeti celotnega nadzora. Nadzor se je 
tako omejil na izvedbo testiranj po OSP postopkih. V prihodnje bo potrebno zagotoviti, da 
pooblaščenci prevzamejo celoten nadzor nad izvedbo pomembnih sprememb. URSJV 
zaradi omejitve resursov ni mogla prevzeti celotnega nadzora nad izvedbo. 

 

Slika 58: Novi, tretji dizelski generator za napajanje v sili v primeru izrednega dogodka 

Podnapetostna zaščita drugega nivoja 1E varnostnih zbiralk  

Sprememba izhaja iz priporočila prvega PSR (PSR-NEK-2.12-15), ki je ugotovil, da 
električni projekt NEK ni skladen s takrat najnovejšimi standardi in zahtevami, predvsem 
BTP-PSB-1 »Adequacy of Station Electric Distribution System Voltages«. 

Obravnavana sprememba zajema razširitev podnapetostne (PN) zaščite 6,3 kV 
varnostnih (1E) zbiralk MD1 in MD2. Obstoječa PN zaščita (pred izvedeno spremembo) 
zagotavlja, da se ob izgubi zunanjega napajanja na varnostne zbiralke priključijo notranji 
napajalni viri, torej oba dizel generatorja (po izvedeni spremembi bo to »tretji nivo« PN 
zaščite). 

Sprememba uvaja dodaten t.i. »drugi nivo« zaščite, katerega naloga je, da skrbi, da so 
vse varnostne komponente zaščitene tudi pred degradiranim električnim napajanjem, t.j. 
napajanjem z nižjo napetostjo od napetosti, za katero so komponente/sistemi projekti-
rane. Tako degradirano napajanje lahko nastopi v primeru nižje napetosti zunanjega 
omrežja, ali pa zaradi prehodnih pojavov ali okvar v elektrarni. 

Hkrati se doda še »prvi nivo«, katerega namen je samo sprožiti alarm v komandni sobi 
pri napetosti na zbiralkah, ki je nižja od predvidene (in sicer pri 95 % Un), hkrati pa je 
višja od vrednosti degradirane napetosti. Prvi nivo zaščite (alarmiranje) se izvede s 
časovno zakasnitvijo 14,5 s, medtem ko je časovna zakasnitev za drugi nivo (nivo 
degradirane napetosti) 20 s. Ti časovni zakasnitvi dovoljujeta prehodne pojave, ki 
nastanejo ob zagonu večjih porabnikov (npr. večje črpalke). 

 

45 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

Sprememba USAR poglavja 2.4 -Hidrologija 

Izdelana je bila nova analiza verjetne visoke vode (PMF) in določeni so bili novi pretoki in 
nivoji poplav PMF, posebej za Savo in Potočnico. Z analizo porušitvenih valov za različne 
scenarije porušitve gorvodnih zajezitev hidroelektrarn na Savi so bili določeni največji 
pretoki porušitvenih valov in ustrezne gladine pri NEK. Na osnovi fizičnega modela Save 
na območju od Krškega do Brežic je bil izdelan matematični hidravlični model Save na 
Krško Brežiškem polju, s tem pa povezava med pretoki Save in gladinami. Na osnovi 
analiz verjetne visoke vode (PMF), porušitvenih valov in hibridnih hidravličnih modelov so 
bila spremenjena oz. na novo pripravljena podpoglavja »Končnega varnostnega poročila« 
(USAR) 2.4.3 in 2.4.4. NEK je v letu 2012 izvedla tudi nadgradnjo protipoplavne zaščite z 
zvišanjem nasipov ob levem bregu Save in Potočnice tako, da je nivo nasipov enak 
gladini verjetne visoke vode z varnostnim nadvišanjem zaradi negotovosti hidravličnega 
modela in valovanja zaradi vetra (slika 59). Z novim opisom protipoplavne zaščite se 
tako spreminjata podpoglavji 2.4.1 in 2.4.10. Ustrezno je bilo spremenjeno tudi poglavje 
3.4, ki vsebuje opis projekta NEK za zaščito pred poplavo.  

V prvi fazi upravnega postopka je leta 2009 URSJV že odobrila podpoglavje 2.4.2 s 
projektno poplavo NEK na osnovi verjetnostno določenega deset tisočletnega pretoka 
reke Save. V končno varnostno poročilo je bila takrat vključena tudi poplava zaradi 
intenzivnih lokalnih padavin. 

Vrednosti projektne poplave NEK, verjetne visoke vode, porušitvenih valov in intenzivnih 
lokalnih padavin se morajo periodično preverjati in po potrebi usklajevati glede na nove 
vremenske podatke, izmerjene pretoke Save in izvedene spremembe v okolju. 

 

Slika 59: Povišani nasipi v okolici NEK 

Podaljšanje projektne obratovalne dobe 

Sprememba je podrobno opisana v poglavju o odobritvah sprememb v NEK, ki bodo 
omogočile podaljšanje obratovalne dobe. 

Uvedba verjetnostnega pristopa k medobratovalnim pregledom v NEK 

NEK je 23. 7. 2012 pričela z implementacijo četrtega intervala medobratovalnih 
pregledov (ISI) na osnovi programa TD2E/4, ki je skladen z standardom ASME, sekcijo 
XI. Večja sprememba izvajanja ISI programa je uvedba verjetnostnega (RI-ISI) pristopa 
določitve, kateri zvari kategorije 1 in 2 bodo pregledani v določenem intervalu. RI-ISI 
pristop je v skladu z 10CFR50.55a(a)(3)(i) sprejemljiva alternativna metoda, ki zagotovi 
sprejemljivo raven varnosti in kakovosti in je osnovan na EPRI metodologiji. Razlike 
obsega pregledov so bile podrobno kvantificirane, analize pa so pokazale zmanjšanje 
tveganja po uvedbi RI-ISI pristopa. Na določitev lokacij pregledov poleg tveganja in 
degradacijskih mehanizmov vpliva tudi dostopnost lokacij in radiološka obremenitev. 
Upoštevani so bili tudi pretekli dogodki v NEK (vodni udari), kjer pa ne gre za 
ponavljajoče dogodke, zato nimajo vpliva na oceno posledic in rangiranje komponent. 
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Prav tako se ne pričakuje relaksacij v okviru RI-ISI obsega pregledov. Vsa pregledana 
dokumentacija v zvezi z RI-ISI pristopom je bila sprejemljiva po mnenju URSJV in 
pooblaščene organizacije. URSJV je odobrila uvedbo RI-ISI pristopa v okviru ISI 
programa TD-2E/4 z delno odločbo. NEK je nato dopolnila USAR poglavje 18.2.1, ki 
opisuje ASME XI ISI program, z opisom programa TD-2E/4 ter RI-ISI pristopa, URSJV pa 
je z dopolnilno odločbo odobrila še navedene spremembe USAR.  

EQ 

Leta 1983 je bila v ZDA izdana zahteva po skladnosti nuklearnih elektrarn z zakonom 
10CFR50.49, ki določa zahteve za okoljsko kvalifikacijo varnostne električne opreme, ki 
se nahaja v ekstremnih pogojih okolja v elektrarni. NEK je leta 1999 izdala EQ program 
»ED-12« s katerim je zagotavljala, da bo določena električna oprema delovala v skladu s 
projektnimi osnovami pod normalnimi in nenormalnimi pogoji, med projektnimi 
nesrečami in po njih. V skladu z omenjenimi zahtevami in EQ programom, ki je zajemal 
takratne zakonske osnove ter kriterije in metodologijo za kvalifikacijo opreme, je NEK 
pričela z aktivnostmi za vzpostavitev in izvajanje programa. 

NEK je v sklopu izvajanja prvega obdobnega varnostnega pregleda (PSR 1), začela s 
posodobitvijo in izvajanjem EQ programa v skladu z omenjenimi zahtevami in slovensko 
novo zakonodajo. Pripravljen je program, ki zagotavlja, da bo določena električna 
oprema delovala v skladu s projektnimi osnovami v pogojih normalnega obratovanja v 
celotni projektni dobi elektrarne in v pogojih ob obratovalnem dogodku ali nesreči in po 
njej. Večina opreme je tudi že kvalificirana. Pripravljen je predlog spremembe »Končnega 
varnostnega poročila« (USAR). Še vedno pa ni vsa oprema kvalificirana in tudi vse 
analize niso zaključene. NEK je pripravila ukrepe s katerimi zagotavlja varno obratovanje, 
kljub nekvalificirani opremi za vmesno obdobje do končne rešitve. 

Vira: [1] in [38] 

2.1.1.4 Zunanji vplivi na varnost obratovanja 

V letu 2012 je bil zaključen DPN za območje HE Brežice. Po pridobitvi gradbenih dovoljenj 
je bila izvedena rekonstrukcija ceste od Krškega do Brežic po visokovodnem nasipu NEK 
in nadgradnja nasipov ob Savi in Potočnici. Potekala je priprava DPN za povezovalno 
cesto od Krškega do Brežic ter pridobivanje soglasij k projektu za PGD za most čez Savo 
v Krškem. Glede zunanjih vplivov na NEK je bila pomembna gradnja HE Krško (slika 60, 
vir: http://www.he-ss.si/he-krsko.html), ki je bila v letu 2012 zaključena. Izdeloval se je 
projekt za plinovodno distribucijsko omrežje. 

Državni prostorski načrti in gradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi in srednji Savi 

V sklopu izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi je bila leta 1993 zgrajena HE 
Vrhovo, leta 2006 HE Boštanj, leta 2009 HE Arto-Blanca in leta 2012 HE Krško. V letu 
2012 je bil DPN za HE Brežice zaključen z uredbo vlade, za HE Mokrice pa je potekala 
izdelava strokovnih podlag in javna razgrnitev DPN v Sloveniji in na Hrvaškem. Vplivi 
verige HE na spodnji Savi na poplavno ogroženost NEK so zaradi povečane hitrosti 
prevajanja poplavnih valov, zmanjšanih površin za poplavljanje v strugi Save gorvodno 
od NEK, porušitvenih valov, obratovalnih valov (nenadno odprtje zapornic) ter nanosa 
plavin, ki lahko poškodujejo varnostno pomembne hladilne sisteme NEK. Vpliv HE Brežice 
bo najbolj pomemben, saj bo zaradi akumulacije zvišana gladina Save pri NEK, kar bo 
zahtevalo obsežne spremembe sistemov NEK. Vpliv HE Mokrice na NEK je majhen in je 
povezan z vplivom na poplave v območju HE Brežice in na izgradnjo HE Brežice.  

Leta 2012 se je začel postopek priprave DPN za hidroelektrarne na srednji Savi, kjer pa 
URSJV nima statusa nosilke urejanja prostora in ne more samostojno podati smernic za 
pripravo DPN. Vplivi verige hidroelektrarn na srednji Savi so na analize poplavne 
ogroženosti NEK in na kvaliteto ter pretok reke Save ter na poplavno ogroženost NEK 
zaradi povečane hitrosti prevajanja poplavnih valov, porušitvenih valov, obratovalnih 
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valov ter nanosa plavin, ki lahko poškodujejo varnostno pomembne hladilne sisteme 
NEK. 

 

Slika 60: Gradnja HE Krško 

Hidroelektrarna Brežice - priprava DPN 

Leta 2007 se je začela priprava DPN za območje HE Brežice in se 2012 zaključila z izdajo 
uredbe o DPN junija 2012. URSJV je leta 2008 podala smernice glede vplivov gradnje in 
obratovanja HE Brežice na NEK. Vplivi HE Brežice na NEK so bili obravnavani v posebnem 
elaboratu, ki je združil analize in druge strokovne podlage ter podal predloge ukrepov za 
spremembe projekta HE in za izvedbo potrebnih projektnih sprememb NEK. Elaborat je 
pregledala tudi pooblaščena organizacija za sevalno in jedrsko varnost EIMV in pripravila 
strokovno mnenje glede vplivov HE Brežice na jedrsko in sevalno varnost NEK. Strokovno 
mnenje je podalo tudi pregled izpolnjevanja smernic URSJV v DPN priporočila za 
zahtevane spremembe projekta HE in spremembe NEK. Na osnovi dopolnjenega DPN ter 
ugotovitev strokovnega mnenja je URSJV aprila 2012 podala pozitivno mnenje k osnutku 
DPN in projektne pogoje za postopek priprave PVO in projekta za PGD za HE Brežice. 

V letu 2012 je URSJV sodelovala pri strokovnih podlagah za izpolnjevanje projektnih 
pogojev za PGD in pri pripravi PVO s posebnim dodatkom glede vplivov HE Brežice na 
NEK. Projekt HE Brežice je prikazan na sliki 61 (vir: http://www.he-ss.si/he-brezice-
fotogalerija.html). 

 

Slika 61: Projekt HE Brežice  
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Julija 2012 je projektant HE Brežice predlagal spremembo števila prelivnih polj HE 
Brežice glede na idejni projekt, ki je bil obravnavan v postopku odobritve DPN. Po zahtevi 
URSJV in NEK za dodatno preverjanje vplivov na verjetno visoko vodo (PMF) pri NEK z 
analizami je projektant odstopil od svojega predloga. 

Izgradnja HE Brežice bo zaradi zajezitve spremenila pogoje na reki Savi, zaradi tega pa 
je treba preveriti vpliv na veljavno vodno dovoljenje in okoljevarstveno dovoljenje NEK. 
Vplivi NEK na okolje in spremembe teh vplivov zaradi izgradnje HE Brežice se 
obravnavajo v okviru postopka PVO za HE Brežice. Oktobra 2012 je bil izdelan prvi 
osnutek PVO vključno z dodatkom za vplive na NEK. Pripombe na ta dva dokumenta sta 
URSJV in NEK podala na sestanku na URSJV decembra 2012, to pa zahteva dopolnitve 
obeh dokumentov v letu 2013. 

Viri: [22], [23], [24], [25] in [26]  

Hidroelektrarna Mokrice - priprava DPN 

Oktobra 2008 se je začel postopek priprave DPN za območje HE Mokrice. URSJV je 
januarja 2010 podala smernice, ki so določale pogoje glede poplavne varnosti NEK in 
merilnih oz. vzorčevalnih mest za monitoring imisij v okolje iz NEK. Smernicam so bila 
dodana tudi priporočila NEK glede vplivov na poplavno varnost in na seizmično stabilnost 
področja. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka DPN in strokovnih podlag je potekala v 
septembru in oktobru 2012. Zaradi čezmejnih vplivov HE in posegov pri gradnji HE na 
hrvaški strani je bila izvedena tudi javna razgrnitev na Hrvaškem. 

Vir: [27] 

Hidroelektrarne na srednji Savi  

Junija 2009 je bila podana pobuda za pričetek postopka izdelave DPN za HE Renke, HE 
Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi, na odseku od Litije do Zidanega mosta. 
Pomemben je vpliv teh treh HE na srednji Savi na analize poplavne ogroženosti NEK ter 
na kvaliteto savske vode, ki jo uporablja NEK za obratovanje in za hlajenje varnostnih 
sistemov. V letu 2012 so v postopku priprave DPN pridobili smernice nosilcev urejanja 
prostora. URSJV ni bila uvrščena med nosilce urejanja prostora in ne bo imela možnosti 
samostojno podati smernice za pripravo DPN. Nadaljnji postopek priprave DPN v 2012 ni 
potekal zaradi zamude pri sprejetju koncesijske pogodbe za izrabo reke Save od Ježice 
do Suhadola. 
Vir: [28] 

Državni prostorski načrt za povezovalno cesto od Krškega do Brežic 

Postopek za pripravo DPN za povezovalno cesto od Krškega do Brežic se je začel leta 
2006, smernice za pripravo DPN in dopolnitev smernic pa je URSJV izdala leta 2007. 
Pomemben vpliv na jedrsko varnost NEK je zaradi poteka ceste v območju omejene rabe 
prostora okoli NEK ter zaradi vplivov ceste na poplavno varnost NEK, saj del trase poteka 
po protipoplavnih nasipih NEK ob Savi. Oktobra 2010 je URSJV izdala spremembo 
smernic za DPN za cesto od Krškega do Brežic, ki je določala pogoje za izgradnjo ceste 
na visokovodnem nasipu v skladu s projektom za PGD za rekonstrukcijo ceste na 
visokovodnem nasipu v okviru nadgradnje protipoplavne zaščite NEK. Del ceste, ki se 
preureja v okviru nadgradnje protipoplavne zaščite NEK, je bil izločen iz DPN za 
povezovalno cesto. Zaradi dolgotrajnega postopka priprave DPN je junija 2012 MZiP 
podalo vlogo za preveritev smernic in dopolnitev smernic, če je to potrebno, ter pozvalo 
tudi k posredovanju novih podatkov in strokovnih podlag, ki se nanašajo na načrtovane 
prostorske ureditve. Vloga je vsebovala tudi poziv za pogoje glede križanja ceste in 
železniškega tira do NEK. URSJV je v sodelovanju z NEK in ARAO julija 2012 podala 
dopolnitev smernic. Izvedenih je bilo več sestankov za usklajevanje smernic in projektnih 
pogojev ter predstavitev novih študij. Postopek se bo nadaljeval v letu 2013, ko je 
predvidena javna razgrnitev DPN. 
Vir: [29] 
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Projekt nadvišanja nasipov za zaščito pred maksimalno poplavo 

NEK je decembra 2009 pripravila projekt »Zaščita NEK pred verjetno maksimalno 
poplavo«, ki obsega nadvišanje protipoplavnih nasipov ob levem bregu Save nad NEK in 
ob Potočnici (slika 62, foto: arhiv URSJV), rekonstrukcijo ceste na visokovodnem nasipu 
in nadvišanje mostu čez Potočnico. URSJV je aprila 2010 podala projektne pogoje, ki so 
določali pogoje za ustrezno potresno načrtovanje nasipov, za projektiranje v skladu s 
standardi za objekte za obrambo pred poplavami, za zagotovitev varnostne rezerve 
višine nasipov, za obstojnost nasipov v primeru prelitja nasipov, za vodotesnost nasipov 
ter glede vplivov v času gradnje nasipov na varnost NEK.  

NEK je projekt nadgradnje protipoplavne zaščite razdelila na tri ločene projekte za PGD: 
nadvišanje nasipov ob Potočnici, nadvišanje nasipov ob Savi in rekonstrukcijo ceste na 
visokovodnem nasipu. Soglasja k PGD je URSJV izdala junija in julija 2010. Gradbena 
dovoljenja za izvedbo projektov so bila izdana v juniju in avgustu 2011. Gradnja nasipov 
se je začela jeseni 2011 in se je zaključila v letu 2012. Tehnični prevzem objektov, na 
katerem je sodelovala tudi URSJV, je bil v juliju 2012.  

 

Slika 62: Nadgradnja protipoplavnih nasipov NEK ob Savi 

Viri: [30], [31] in [32] 

Soglasje k PGD za most čez Savo na novi cestni povezavi od Krškega do Brežic 

Leta 1998 je bil izdan odlok o lokacijskem načrtu (LN) za nov most čez Savo v Krškem na 
lokaciji Žadovinka. URSJV je leta 1998 izdala soglasje k osnutku LN pod pogoji, da 
objekti ne smejo poslabšati poplavne nevarnosti NEK ter, da mora biti cesta do NEK v 
času gradnje prepustna. Julija 2010 je URSJV podala projektne pogoje za most z 
zahtevami za potresno varnost mostu, za zagotovitev ustreznega pretočnega profila 
mostu za prepustnost verjetne visoke vode (PMF) in za uskladitev projekta z drugimi 
projekti, ki se sočasno načrtujejo v tem prostoru (rekonstrukcija ceste na visokovodnem 
nasipu). Projekt PGD je bil pripravljen v letu 2011, vendar je bil naknadno spremenjen 
zaradi zahtev po izpolnitvi projektnih pogojev URSJV in NEK glede potresne varnosti 
mostu in prepustnosti pretoka verjetne visoke vode (PMF) pod mostom. Marca 2012 je 
URSJV po preveritvi upoštevanja projektnih pogojev izdala soglasje k PGD. Leta 2012 
gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. 

Viri: [33], [34] in [35] 

Plinovodno distribucijsko omrežje na območju rekonstrukcije Lokalne ceste LC 191111 
Krški most- Vrbina – Spodnji Stari Grad 

Po zaključku nadgradnje protipoplavnih nasipov NEK je URSJV septembra 2012 prejela 
vlogo za izdajo projektnih pogojev za plinovodno distribucijsko omrežje. Projekt za 

50 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

plinovodno omrežje je predvideval prekopavanja ali prevrtanje protipoplavnih nasipov, 
kar je v nasprotju s projektnimi pogoji URSJV za protipoplavne nasipe, saj to lahko ob 
zelo visokih poplavah povzroči erozijo in porušitev nasipov in poplavljanje zaledja NEK. V 
projektnih pogojih je zato URSJV zahtevala, da mora biti projekt izveden tako, da se ne 
sme zmanjšati protipoplavna varnost NEK in ne sme vplivati na integriteto visokovodnega 
nasipa. Na ogledu lokacije, kjer naj bi plinovodno omrežje prečkalo nasip NEK, je bil 
izveden sestanek med projektantom, ARSO, NEK in URSJV, pri tem pa so bili dogovorjeni 
pogoji, pod katerimi se to prečkanje nasipa lahko izvede. Spremembe projekta bodo 
izvedene v letu 2013. 

Viri: [36] in [37] 

Vpliv letališča Cerklje na varnost NEK 

V okviru izvedbenega načrta prvega občasnega varnostnega pregleda NEK, ki se je 
zaključil v letu 2012, je bila podana zahteva za ovrednotenje tveganja, ki ga za NEK 
predstavljajo bližnja letališča, predvsem letališče Cerklje, ki zaradi statusa vojaškega 
letališča do sedaj ni bilo obravnavano v varnostnih analizah, niti ni bilo navedeno v 
projektni dokumentaciji NEK. Glede na rezultate analize izhajajo zaključki, da letališče 
Cerklje ne predstavlja tolikšnega tveganja, ki bi lahko vplivalo na projekt elektrarne. 
Kljub temu pa je NEK pripravila v okviru projekta nadgradnje varnosti obsežnejše analize 
in ustrezne ukrepe, ki bi v primeru padca letala ublažila oziroma odpravila posledice 
padca. Nekateri ukrepi so bili že izvedeni (npr. nakup velikega gasilskega vozila za 
gašenje kerozina). V pripravi so tudi ukrepi, ki bodo omogočili, da kljub padcu letala ne 
bo prišlo do poškodb (npr. predpisane projektne osnove za vse nove zgradbe, da vzdržijo 
padec velikega komercialnega letala) in ukrepi, ki bodo omogočali alternativno gašenje 
zgradb v primeru padca letala (npr. zgradba bazena za izrabljeno gorivo).  

S področja nenadzorovanega preleta prepovedane cone okoli NEK je bil v letu 2012 
zabeležen dogodek kršitve prepovedane cone, ki se je pripetil dne 21. 4. 2012, ko je 
družba Flycom d.o.o. opravljala meritve izolativnosti daljnovodov s pomočjo helikopter-
skega preleta. Problem vstopa prepovedane cone sicer ni enoplasten, saj kot je bilo 
pojasnjeno s strani Javne agencije za civilno letalstvo (JACL), bi bila lahko vzrok vstopa v 
prepovedano cono tudi nepravilno vrisana cona v letalskem dokumentu AIP Slovenija 
oziroma odstopanje med dejansko lego NEK in vnesenimi koordinatami. Napaka je bila z 
amandmajem 32 dne 8. 3. 2012 popravljena.  

Kljub vstopu helikopterja v prepovedano cono, jedrska varnost ni bila ogrožena, vseeno 
pa je URSJV zahtevala od JACL dopolnitev operativnih priročnikov strank, ki imajo 
dovoljenje za letenje v Sloveniji, tako, da bodo v njih jasno zapisana pravila glede 
prepovedane cone okoli NEK. Na pobudo URSJV bodo stranke po novem morale zaprositi 
JACL za vstop v prepovedano cono, JACL pa bo tako dovoljenje izdal le po predhodnem 
soglasju URSJV.  

V izogib podobnim dogodkom, ki so se pripetili že večkrat v preteklih letih, je bilo na 
pobudo URSJV v preteklem letu organiziranih več sestankov skupaj s predstavniki MORS, 
JACL, Kontrolo zračnega prometa Slovenije (KZPS )in NEK. URSJV z idejami in pobudami 
išče možne poti rešitve problema padca letala na NEK, tako z možnostjo razširitve cone 
prepovedi letenja okoli NEK po vzoru ostalih članic EU, odmika koridorjev letenja iz 
okolice NEK, možnosti obveščanja NEK v primeru potencialne grožnje padca letala na 
NEK itd. 

URSJV je tako že v aprilu 2012 izrazila željo po vključitvi NEK in URSJV v obstoječo 
mrežo obveščanja v primeru skrenitve letala. V tej smeri so potekali tudi vsi nadaljnji 
sestanki tako z MORS, NEK, JACL kot KZPS, na katerih se je našel skupni interes vseh 
vključenih, po ustanovitvi posebne delovne skupine, katere cilj je priprava postopka 
glede obveščanja NEK v primeru skrenitve letala. Delovna skupina bo s svojim delom 
pričela v letu 2013. 
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2.1.1.5 Stanje jedrske varnosti 

Obratovalni kazalniki potrjujejo varno in razmeroma stabilno obratovanje elektrarne v 
letu 2012. NEK se je v lanskem letu zaustavila dvakrat, in sicer enkrat načrtovano za 
izvedbo rednega remonta za zamenjavo goriva, ter enkrat nenačrtovano zaradi 
naplavljanja nečistoč iz reke Save in poslabšanja vakuuma v kondenzatorju. Na znižani 
moči je NEK obratovala še kratek čas zaradi dolivanja olja v motor reaktorske črpalke in 
pa v poletnih mesecih zaradi nizkega pretoka reke Save. V letu 2012 je elektrarna 
proizvedla 5,2 TWh neto električne energije, ki je bila oddana v omrežje, kar je nekoliko 
manj kot v letu 2011, ko ni bilo rednega remonta. 

Vsi obratovalni in varnostni kazalniki NEK so bili v letu 2012 rahlo nadpovprečni. Poleg 
spremljanja obratovalnih kazalnikov NEK, URSJV spremlja obratovalno varnost NEK tudi 
preko lastnih varnostnih kazalnikov. Kazalniki ne kažejo bistvenih odstopanj od povprečja 
zadnji let. Redno pregledovanje, preverjanje in posodabljanje postopkov tudi v tem letu 
ne dohaja v celoti zahtevane dinamike, vendar zaenkrat brez posledic. Po drugi strani pa 
je pozitivno to, da se število osebja z dovoljenjem za obratovanje povečuje in je najvišje 
do sedaj. 

V 26. gorivnem ciklu je 18. 6. 2012 začelo puščati gorivo, kar glede na aktivnosti 134I v 
hladilu kaže na odprte poškodbe gorivnih palic. Posledic za varnost, razen manjšega 
povečanja kontaminacije v primarnem krogu, ni. Podobni dogodki so zabeleženi tudi v 
preteklosti. Verjetni razlogi so napake pri proizvodnji goriva ali pa prisotnost tujkov v 
primarnem krogu. 

Analiza temeljnega vzroka puščanja goriva v 23. in 25. gorivnem ciklu je bila izvedena v 
sodelovanju z dobaviteljem gorivnih elementov. Prevladujoči vzrok in najverjetnejši 
razlog za poškodbe gorivnih elementov so, po oceni dobavitelja, vibracije gorivnih 
elementov, ki povzročijo preboj gorivne srajčke na stiku s strukturno rešetko gorivnega 
elementa. Predlagan korektivni ukrep je manjše re-projektiranje distančne rešetke. 
Možen vzrok za poškodbe bi bila lahko napaka pri izdelavi strukturnih rešetk. NEK bo 
izvedla preverjanje procesa izdelave rešetk za naslednjo polnitev sredice. Vzroki poškodb 
gorivnih elementov v 26. gorivnem ciklu bodo določeni po pregledih gorivnih elementov 
med remontom 2013 in opravljeni analizi temeljnih vzrokov puščanja goriva. Glede na 
zgodnji razvoj ene poškodbe obstoja možnost, da je preboj srajčke goriva povzročil tujek 
v primarnem hladilu. V remontu 2013 je predvideno čiščenje spodnje podporne plošče v 
reaktorski posodi. 

Odziv elektrarne, opreme in ljudi na dogodek v oktobru 2012, ko so elektrarno prisilno 
ustavili operaterji, je bil v skladu z postopki. Posledic za okolje ob tem dogodku ni bilo. 
Jedrska in radiološka varnost nista bili ogroženi.  

Remont ob koncu 25. gorivnega cikla je potekal od 14. 4. do 27. 5. 2012. Elektrarna je v 
25. gorivnem ciklu obratovala zanesljivo, kljub nenačrtovani zaustavitvi zaradi zunanjih 
dejavnikov v stikališču. Večjih problemov na opremi, ki bi pomembno ogrožali varnost, ni 
bilo, kar je rezultat dobro načrtovanih in izpeljanih remontnih dejavnosti v letu 2010 in 
dejavnosti med samim obratovanjem v 25. gorivnem ciklu.  

Glavne aktivnosti med letošnjim remontom so bile: menjava 56 gorivnih elementov, 
preventivni pregledi in vzdrževalni posegi ter spremembe in modernizacija sistemov in 
opreme, med katerimi je letos izstopala zamenjava pokrova reaktorske posode 
(reaktorske glave), vgradnja tretjega varnostnega dizel generatorja, zamenjava rotorja 
glavnega električnega generatorja, pregled notranjosti reaktorske črpalke, izvlek dveh 
obsevalnih kapsul iz reaktorske posode, izpiranje usedlin uparjalnikov, pregled U-cevi 
uparjalnikov, zamenjava motorjev prezračevalnih enot zadrževalnega hrama in 
obnovitvena dela v stikališču 400 kV. 

Pri montažnih delih na reaktorski glavi se je zgodila delovna nesreča in poškodba 
kabelskega mostu ter opreme reaktorske glave. V nesreči sta bila poškodovana dva 
delavca, ki pa nista bila kontaminirana. Inšpektor za sevalno in jedrsko varnost je po 
ogledu kraja dogodka odredil začasno prekinitev del na kabelskem mostu nove 
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reaktorske glave, dokler nista bili opravljeni analiza temeljnega vzroka in ocena škode ter 
predlagani ustrezni popravni ukrepi.  

URSJV poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenja 
posebno pozornost pregledu in potrjevanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki 
nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na 
jedrskem področju. Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali 
pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn pomeni eno najpomembnejših aktivnosti, ki 
lahko vplivajo na varnost jedrskih objektov, zato morajo biti spremembe pod strogim 
nadzorom in ustrezno dokumentirane.  

URSJV je v letu 2012 z upravnimi postopki elektrarni odobrila 10 sprememb in izdala 
soglasje za 11 sprememb, pri 21 spremembah pa je NEK v varnostnem presejanju 
ugotovila, da ni odprtega varnostnega vprašanja in o njih le obvestila URSJV po izvedbi. 
Število aktivnih začasnih sprememb na dan 31. 12. 2012 je 20, odprtih v letu 2012 je 
bilo 34, zaprtih pa 37. Med aktivnimi je 13 začasnih sprememb odobrenih leta 2011 ali 
prej.  

Pripravljena je bila 19. revizija dokumenta »Končno varnostno poročilo« (USAR), v kateri 
so bile upoštevane spremembe, odobrene do 1. 11. 2012. Na spletni strani URSJV so po 
letih navedene vse spremembe od leta 2000, ki jih je URSJV obravnavala oz. dobila v 
vednost. 

V letu 2012 se je nadaljevala kampanja pregledov, analiz in izboljšav, kot odziv na 
nesrečo v japonski jedrski elektrarni Fukušima Daiči marca 2011: 

- Izpeljani so bili mednarodni pregledi poročil stresnih testov, ki so jih države 
Evropske Unije skupaj s Švico in Ukrajino pripravile v letu 2011. 

- NEK je pripravila podrobno analizo in program potrebnih izboljšav, ki ju je zahtevala 
URSJV. 

- Januarja 2012 je URSJV z odločbo po uradni dolžnosti NEK naložila izvedbo analize 
in pripravo predlogov izboljšav temeljnih podmen državnega načrta zaščite in 
reševanja. Na prošnjo NEK je URSJV decembra 2012 podaljšala rok za izvedbo 
omenjene analize na 31. 3. 2013. 

- URSJV je pripravila »Nacionalni akcijski načrt« v okviru ENSREG. 

Rezultati izvedenih pregledov kažejo na zelo dobro pripravljenost NEK na vse verjetne in 
celo nekatere zelo malo verjetne zunanje grožnje na lokaciji. Z dodatnimi načrtovanimi 
spremembami in spremembami, ki so v izvajanju, bo elektrarna še dodatno povečala 
svojo robustnost in s tem jedrsko varnost ter sevalno varnost svojih zaposlenih in 
javnosti nasploh. 

V letu 2012 je bil zaključen DPN za območje HE Brežice. Po pridobitvi gradbenih dovoljenj 
je bila izvedena rekonstrukcija ceste od Krškega do Brežic po visokovodnem nasipu NEK 
in nadgradnja nasipov ob Savi in Potočnici. Potekala je priprava DPN za povezovalno 
cesto od Krškega do Brežic ter pridobivanje soglasij k projektu za PGD za most čez Savo 
v Krškem. Glede zunanjih vplivov na NEK je bila pomembna gradnja HE Krško, ki je bila v 
letu 2012 zaključena. Izdeloval se je projekt za plinovodno distribucijsko omrežje. 

V okviru izvedbenega načrta prvega občasnega varnostnega pregleda NEK, ki se je 
zaključil v letu 2012, je bila podana zahteva za ovrednotenje tveganja, ki ga za NEK 
predstavljajo bližnja letališča, predvsem letališče Cerklje, ki zaradi statusa vojaškega 
letališča do sedaj ni bilo obravnavano v varnostnih analizah, niti ni bilo navedeno v 
projektni dokumentaciji NEK. Glede na rezultate analize izhajajo zaključki, da letališče 
Cerklje ne predstavlja tolikšnega tveganja, ki bi lahko vplivalo na projekt elektrarne. 
Kljub temu pa je NEK pripravila v okviru projekta nadgradnje varnosti obsežnejše analize 
in ustrezne ukrepe, ki bi v primeru padca letala ublažili oziroma odpravili posledice 
padca. Nekateri ukrepi so bili že izvedeni (npr. nakup velikega gasilskega vozila za 
gašenje kerozina). V pripravi so tudi ukrepi, ki bodo omogočili, da kljub padcu letala ne 
bo prišlo do večjih posledic (npr. predpisane projektne osnove za vse nove zgradbe, da 
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vzdržijo padec velikega komercialnega letala) in ukrepi, ki bodo omogočali alternativno 
gašenje zgradb v primeru padca letala (npr. zgradba bazena za izrabljeno gorivo).  

NEK je skupaj s podizvajalci v letu 2012 v skladu s programom PSR 2 opravljala preglede 
posameznih varnostnih faktorjev. Januarja 2012 je NEK na URSJV dostavila pregled 
usklajenosti z zahtevami ameriškega regulatornega organa NRC (RCP - Regulatory 
Conformance Program), ki vključuje spremembe iz PSR 1 in novo NRC zakonodajo (ZDA 
zakonodaja, na osnovi katere je zgrajena elektrarna) od leta 2002 do konca leta 2010. 
Do konca leta 2012 je NEK na URSJV dostavila večino preliminarnih tematskih poročil o 
pregledu posameznih varnostnih faktorjev. V drugi polovici leta 2012 je URSJV opravila 
pregled poročil s posebnim poudarkom na: 

- Oceni skladnosti poročila s odobrenim programom. 

- Oceni skladnosti opravljenega pregleda z zahtevami domače zakonodaje in 
ustreznimi standardi. 

- Oceni skladnosti poročila z dejanskim stanjem v NEK. 

- Oceni pregleda izvedbe akcij iz PSR 1 pregleda. 

Koncem leta 2012 so potekali usklajevalni sestanki, na katerih so bile razčiščene 
nejasnosti ter manjkajoče vsebine, ki so se pojavljale v poročilih. 

URSJV pričakuje vsa končna poročila do junija 2013, do konca leta pa še končno poročilo 
o izvedbi PSR 2 in akcijski plan, ki bo izhajal iz poročila. 

URSJV je 20. 6. 2012 izdala odločbo, s katero je odobrila spremembe, ki bodo omogočile 
dolgoročno obratovanje NEK. S tem je zaključen obsežen in dolgotrajen postopek, 
sprožen že po prvem obdobnem varnostnem pregledu jedrske elektrarne leta 2003. 
Takrat je NEK pričela s pripravo in uvajanjem posebnega programa za nadzor staranja 
komponent, kar je eden od predpogojev za podaljšanje obratovanja tudi po izteku 
prvotno predvidenih 40 let obratovalne dobe. Upravljavci elektrarne so morali pregledati 
nekaj tisoč električnih, mehanskih in gradbenih komponent ter zanje pripraviti programe 
rednega nadzora staranja ter njihove odpornosti na vplive okolja. Opraviti so morali tudi 
več analiz ter strokovno utemeljiti spremembe tistih poglavij varnostnega poročila 
elektrarne, ki so imela omejitve obratovanja na 40 let.  

Odobreni redni nadzor staranja komponent jedrske elektrarne je eden od predpogojev za 
podaljšanje njenega obratovanja po letu 2023. Pred tem bo morala elektrarna do sredine 
leta 2013 zaključiti obsežni drugi obdobni varnostni pregled (PSR 2), potem pa v letih 
2022 in 2023 še tretjega. Poleg tega bo morala v naslednjih letih izpeljati vrsto 
varnostnih izboljšav, izhajajočih iz naukov po predlanski nesreči v Fukušimi. Temeljni 
predpogoj pa je, seveda, redno vzdrževanje obratovalne opreme, vzdrževanje dobre 
usposobljenosti operaterjev in dobre varnostne kulture vseh zaposlenih. Vse našteto so 
pogoji, ki bodo morali biti izpolnjeni, če bodo lastniki elektrarne želeli podaljšati njeno 
obratovanje po letu 2023. 

V okviru spremljanja remonta v letu 2012 je URSJV zbrala opažanja o varnostni kulturi 
med remontom v NEK. Stanje varnostne kulture v NEK je na sprejemljivem nivoju. 
Varnostno kulturo je URSJV v NEK spremljala tudi po odzivu NEK na jedrsko nesrečo v 
Fukušimi, ki se je zgodila marca 2011. Takoj po nesreči je NEK proaktivno pristopila k 
izvajanju izboljšav v elektrarni ter kmalu po nezgodi pripravila obsežen seznam 
modifikacij, ki jih je URSJV odobrila. V splošnem je stanje varnostne kulture v povezavi s 
sistemom varnostnih kazalcev vsekakor pozitivno, kar kaže na visoko stopnjo jedrske 
varnosti. 

 

54 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

2.1.1.6 Gradnje na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega 
objekta 

Merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta ter merila za 
prepovedi in omejitve gradenj na teh območjih so določene z Uredbo o območjih omejene 
rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih 
(Ur. l. RS, št. 36/04, 103/06).  

Na teh območjih so dovoljene gradnje le tistih objektov, za katere navedena uredba 
določa, da je gradnja dovoljena, če URSJV izda soglasje k projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  

Leta 2012 je URSJV izdala soglasja za gradnjo več objektov na območju omejene rabe 
prostora zaradi Nuklearne elektrarne Krško in sicer za:  

- gradnjo transformatorske postaje in priključnega SN kablovoda za namen prenosa 
proizvedene električne energije iz sončne elektrarne, ki se bo nahajala na strehi 
objekta podjetja Evrosad, d.o.o., 

- odstranitev obstoječe stanovanjske hiše in gradnjo nove stanovanjske hiše v naselju 
Stari grad, 

- gradnjo industrijskega objekta za plastifikacijo kovinskih izdelkov, v industrijski coni 
PC Vrbina, 

- gradnjo zahtevnega industrijskega objekta za mehansko obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov – 2. faza, v Vrbini, 

- rekonstrukcijo križišča pri Mercatorju, križišča pri Merkurju in cestne povezave med 
njima v Krškem,  

- gradnjo kanalizacije na Ilirski ulici, na Spodnji Libni pri Krškem, in  

- legalizacijo nadzidave stanovanjske hiše v naselju Stari grad. 

Vir: [38] 

2.1.1.7 Izpusti radioaktivnosti v okolje 

Redno obratovanje jedrske elektrarne vedno spremljajo izpusti radioaktivnosti v okolje. 
Za NEK so upravno določene meje tekočinskih in plinskih izpustov postavljene tako, da 
obremenitev posameznikov iz okoliškega prebivalstva ne sme preseči avtorizirane mejne 
doze 50 μSv na leto. Posebej so postavljene omejitve za tekočinske izpuste in nekatere 
plinske izpuste (izotopi joda, aerosoli). Omejitve NEK za izpust radioaktivnih snovi v 
okolico so bile prvotno predpisane z odločbo Republiškega energetskega inšpektorata za 
začetek obratovanja jedrske elektrarne, št. 31-04/83-5, z dne 6. 2. 1984, leta 2003 pa je 
stopil v veljavo dokument RETS (Radiological Effluent Technical Specification), ki je v 
omejitve izpustov vnesel določene spremembe. URSJV je 13. 10. 2006 z odločbo št. 
39000-5/2006/17 spremenila 13. in 12. točko prvotne odločbe z novimi upravnimi 
omejitvami aktivnosti za tekočinski izpust tritija, ki po novem znaša 45 TBq na letni ravni 
(prej 20 TBq) in odpravila četrtletno omejitev (prej 8 TBq četrtletno). Zmanjšala je mejo 
za skupno izpuščeno letno aktivnost radioaktivnih izotopov brez 3H, 14C in raztopljenih 
plinov, ki po novem znaša 100 GBq (prej 200 GBq). Poleg izpuščenih aktivnosti v 
tekočinskih izpustih so navzgor omejene tudi koncentracije posameznih radionuklidov 
glede na izpeljane koncentracije radionuklidov v površinskih vodah, določenih z uredbo 
(Ur. l. RS, št. 49/04). V dnevnih, tedenskih, mesečnih, četrtletnih in letnih poročilih, NEK 
redno poroča pristojnim upravnim organom o tekočih in plinastih izpustih radioaktivnih 
snovi v okolje. 
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Tekočinski izpusti 

Tekoči radioaktivni izpusti se vodijo v povratno vejo bistvene oskrbne vode, ki se izliva v 
Savo pred jezom. Koncentracijo posameznih radioaktivnih elementov v izpustu merijo in 
nadzirajo merilniki radioaktivnosti, ki avtomatsko zaprejo lokalne ventile, če je dosežena 
predpisana mejna koncentracija. Na ta način se prepreči nadaljnje izlivanje radioaktivne 
tekočine v okolje. V tekočih izpustih ima največji delež aktivnosti radioaktivni izotop tritij 
3H, ki se prenaša kot voda ali vodna para. 3H je radioaktivni izotop nizke radiotoksičnosti 
in je zato kljub visoki izpuščeni aktivnosti v primerjavi z ostalimi radioizotopi radiološko 
manj pomemben, tako da k dozni obremenitvi največ prispevajo izpuščene aktivnosti 
cezija in obeh izotopov kobalta. V letu 2012 je potekal remont, tako da je bila celotna 
izpuščena aktivnost 3H nekoliko višja, 16,6 TBq, kar je 36,9 % letne upravne omejitve 
(45 TBq). Ta vrednost je znotraj povprečja vrednosti v letih, ko se izvaja remont. Trend 
povečanja izpuščene aktivnosti 3H v zadnjih desetih letih je posledica povečanega 
nastajanja tritija v reaktorskem hladilu zaradi tehnoloških sprememb, ki nastanejo pri 
podaljšanju gorivnega cikla na 18 mesecev. Iz slike 63 je razvidno spreminjanje celotne 
aktivnosti 3H v izpustih po posameznih letih. 

Aktivnost ostalih radioizotopov v tekočinskih izpustih je bila zaradi remonta in prisilne 
ustavitve v letu 2012 nekoliko višja kot v minulem letu in je znašala 100 MBq ali 0,1 % 
letne omejitve (100 GBq). Izotopska sestava tekočinskih emisij kaže, da razen 3H glede 
na aktivnost prevladujejo naslednji izotopi: 133Xe, 58Co, 110mAg, 60Co, 137Cs in 55Fe, nekaj 
velikostnih razredov manjša pa je aktivnost 90Sr. Ob tem je treba omeniti, da radionuklid 
14C ni vključen v program nadzora tekočinskih izpustov vendar so meritve koncentracije 
14C v WMT-jih izmerjene paralelno z programom neodvisnega nadzora tekočinskih 
izpustov. Rezultati so pokazali, da ta prenosna pot za 14C ni radiološko pomembna. Na 
slikah 64, 65, 66 in 67 so prikazane letne izpuščene aktivnosti cepitvenih in aktivacijskih 
produktov za celotno obdobje obratovanja NEK. 
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Slika 63: Aktivnost izpuščenega 3H v tekočinskih izpustih 
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Slika 64: Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih produktov v tekočinskih izpustih (brez 3H) 
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Slika 65: Aktivnost izpuščenega 60Co v tekočinskih izpustih 
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Slika 66: Aktivnost izpuščenega 137Cs v tekočinskih izpustih 
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Slika 67: Aktivnost izpuščenega 131I v tekočinskih izpustih 

Plinasti izpusti 

Plinasti izpusti iz NEK izhajajo v okolje skozi ventilacijski dimnik in preko odzračevalnika 
kondenzatorja v sekundarnem krogu. Na obeh izpustnih mestih radiološki monitorji 
neprekinjeno merijo in nadzirajo koncentracijo posameznih radioaktivnih elementov. 
Aktivnosti plinastih izpustov so omejene posredno preko mejne vrednosti za skupno 
prejeto dozo od vseh izpustov na razdalji 500 metrov od reaktorja, ki znaša 50 µSv na 
leto. Mejne aktivnosti radionuklidov v plinastih izpustih se zato lahko iz leta v leto 
nekoliko spreminjajo, odvisno od letnih vremenskih razmer in uporabljenega 
disperzijskega modela. 

Izpuščene aktivnosti leta 2012 in deleži mejnih vrednosti za vse pomembne plinske 
emisije so razvidne iz preglednice 11. V plinastih izpustih po aktivnosti prevladujejo 
žlahtni plini. Emisije žlahtnih plinov v ozračje, večinoma zelo kratkoživi aktivacijski 
radionuklid 41Ar ter kratkoživi izotopi ksenona (z razpolovnim časom manj kot 12 dni), so 
znašale leta 2012 skupaj 1,42 TBq (1,4 TBq preračunano na ekvivalent 133Xe), kar je 
povzročilo dozno obremenitev 0,13 µSv/leto. Iz slike 68 je razvidno spreminjanje celotne 
aktivnosti žlahtnih plinov v plinastih izpustih po posameznih letih obratovanja 
(preračunane na ekvivalent 133Xe), na sliki 71 pa so izpusti leta 2012 razčlenjeni po 
posameznih mesecih. Izpusti so nekaj večji kot leto prej, same vrednosti pa precej nižje 
od dopustne mejne vrednosti. 

Radioaktivnih izotopov joda so leta 2012 izpustili 10,9 MBq, kar znaša 0,04% letne 
omejitve, kar je primerljivo z leti v katerih poteka remont. Na sliki 72 so podani izpusti 
izotopov joda po mesecih v letu 2012. 

Aktivnosti ostalih radioaktivnih elementov v aerosolnih izpustih so nekaj velikostnih 
razredov manjše. Radioaktivne partikulate zaradi učinkovitega filtriranja v glavnem 
ventilacijskem kanalu zaznajo le redko in še to v manjših koncentracijah. Leta 2012 je 
izpuščena aktivnost znašala 0,18 MBq, kar je 0,001 % letne omejitve, ki znaša 18,5 GBq. 

Na slikah 69 in 70 je prikazan časovni potek izpuščanja aktivnosti 14C ali 3H v plinskih 
emisijah v celotnem obdobju obratovanja elektrarne, na slikah 73 in 74 pa izpuščene 
aktivnosti 3H in 14C po mesecih leta 2012. Iz leta v leto je opazno rahlo povišanje 
aktivnosti 3H v plinskih emisijah, ki so predvsem posledica izboljševanja tako metode 
vzorčenja kot tudi analize v laboratoriju. Za pričakovati je, da se bo v naslednjih letih 
raven izpustov ustalila. Izpuščena aktivnost 14C je v skladu z vrednostmi značilnimi za 
leta z remontom, največ izpustov pa je pričakovano bilo med remontom.  
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Preglednica 11: Aktivnosti plinskih izpustov leta 2012 in letne omejitve 

Plinske emisije Izpuščena aktivnost 
[GBq] Mejne vrednosti izpusta Delež od 

omejitve [%] 
žlahtni plini 1.420 (skupna)  50 µSv/leto* 0,26* 
jodi 10,9 (131I ekv.) 18,5 GBq/leto (131I ekv.) 0,04 
aerosoli 0,18·10−3 18,5 GBq/leto 0,001 
3H 8,77·103 Ni omejitve v TS** – 
14C 139 Ni omejitve v TS** – 

*   Omejitev je podana s prejeto dozo, ki je posledica vseh izpustov iz NEK. 
** TS - tehnične specifikacije 

Letne omejitve aktivnosti za izpuste po tehničnih specifikacijah NEK so: 

- posredna omejitev aktivnosti izpuščenih žlahtnih plinov je določena s pomočjo 
prejete doze na 500 metrov od reaktorja in znaša 50 µSv na leto, 

- omejitev aktivnosti izotopov joda v plinastih izpustih je 18,5 GBq na leto, 
ekvivalentno glede na 131I, 

- omejitev za aerosole z razpolovnim časom daljšim od 8 dni v plinastih izpustih je 
18,5 GBq na leto in 

- za 3H in 14C v plinastih izpustih ni posebej predpisanih omejitev. 

Na prikazanih diagramih za aktivnost 14C in 3H v plinskih emisijah so za obdobje 1983–
1990 prevzete ocenjene vrednosti NEK, dobljene na osnovi občasnih meritev koncentracij 
in pretokov, od leta 1991 dalje pa je izdelana ocena IJS za izpuščene aktivnosti na osnovi 
kontinuirnih meritev obeh radionuklidov. 
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Slika 68: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
(ekvivalent 133Xe) 
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Slika 69: Aktivnost 14C v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
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Slika 70: Aktivnost 3H v plinskih emisijah po posameznih letih obratovanja 
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Slika 71: Skupna aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah v letu 2012 
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Slika 72: Skupna aktivnost izotopov joda v plinskih emisijah v letu 2012 
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Slika 73: Aktivnost 3H v plinskih emisijah v letu 2012 
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Slika 74: Aktivnost 14C v plinskih emisijah v letu 2012 

Vir: [64] 
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2.1.1.8 Strokovno usposabljanje osebja NEK 

Plan usposabljanja osebja NEK za leto 2012 je NEK sestavila na podlagi potreb 
posameznih organizacijskih enot elektrarne, katerih delo je povezano s tehnološkim 
procesom proizvodnje električne energije, kot so proizvodnja, vzdrževanje in radiološka 
zaščita. Plan je bil usklajen s programom strokovnega usposabljanja, ki je opisan v 
varnostnem poročilu NEK, v poglavju USAR 13.2 in v postopku ADP-1.13.010 Training 
and Proffesional Education of NPP Krško Personnel. Izvajanje programov usposabljanja je 
potekalo po predvidenem načrtu. 

Usposabljanje osebja z dovoljenjem je potekalo v skladu z letnim planom strokovnega 
usposabljanja osebja NEK za leto 2012. To usposabljanje je predpisano za: 

- operaterje in inženirje izmene, 

- osebje, katerega delo je povezano z jedrsko varnostjo in 

- osebje, ki mora periodično obnavljati znanje v skladu s slovensko zakonodajo. 

Plan omenjenega usposabljanja je bil pripravljen v skladu z zahtevami Pravilnika o 
zagotavljanju usposobljenosti delavcev v pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci v 
sevalnih in jedrskih objektih (JV4, Ur. l. RS, št. 32/2011). Pri izvedbi tega usposabljanja 
so bili upoštevani tudi pravilniki s področja varnosti in zdravja pri delu in zakonodaja, 
povezana z nadzorom nad viri ionizirajočih sevanj. 

V nadaljevanju so opisane pomembnejše aktivnosti po posameznih področjih, kot so 
navedene v programu strokovnega usposabljanja NEK. Strokovno usposabljanje zajema 
dve skupini usposabljanj in sicer dopolnilno in stalno usposabljanje. 

Dopolnilno strokovno usposabljanje 

Dopolnilno strokovno usposabljanje zajema tako usposabljanje obratovalnega osebja kot 
tudi ostalega tehničnega osebja. 

Dopolnilno strokovno usposabljanje obratovalnega osebja 

Dopolnilno strokovno usposabljanje obratovalnega osebja zajema usposabljanje osebja z 
dovoljenjem ter usposabljanje strojnikov opreme.  

I. Usposabljanje osebja z dovoljenjem 

Dopolnilno strokovno usposabljanje obratovalnega osebja zajema več faz usposabljanja, 
ki se izvajajo za kandidate za prvo pridobitev dovoljenja za operaterja reaktorja in 
glavnega operaterja reaktorja, v skladu s postopkom NEK TRG-13.151 Initial Licensed 
Operator Training Program. Dopolnilno strokovno usposabljanje obratovalnega osebja pa 
obsega tudi usposabljanje osebja na delovnih mestih v komandni sobi. 

Začetno usposabljanje osebja z dovoljenjem (ZUOD) 

V letu 2012 so potekali trije med seboj vzporedni programi začetnega usposabljanja oseb 
z dovoljenjem. Dva programa usposabljanja nove generacije operaterjev reaktorja sta se 
pričela v letih 2010 in 2011, zadnji, to je tretji program, pa se je pričel v letu 2012.  

ZUOD 2010 – 2012 

Leta 2012 se je zaključil v letu 2010 pričeti program začetnega usposabljanja. Za skupino 
sedmih udeležencev se je v januarju 2012 pričelo vzporedno izvajati zadnji dve fazi 
usposabljanja, to sta Usposabljanje na simulatorju (Faza 3) ter Usposabljanje na 
delovnem mestu operaterja reaktorja (Faza 4). Šest udeležencev je bilo iz NEK, eden pa 
je bil iz Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo (ICJT), ki deluje v okviru IJS. 

V sklopu Usposabljanja na simulatorju so se udeleženci programa podrobno seznanili 
s postopki in obratovanjem elektrarne, medtem ko so med usposabljanjem na delovnem 
mestu postopoma spoznavali delovne procese in organizacijo obratovanja. Ta program v 
trajanju dvajsetih tednov je obsegal: 

62 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

- uvodna predavanja (obratovalni standardi, človekovo ravnanje, osnove elektro-
tehnike), 

- normalno obratovanje elektrarne, 

- nenormalna obratovalna stanja elektrarne, 

- obratovanje v sili in 

- nenapovedane scenarije. 

Usposabljanje je potekalo v obliki predavanj in praktičnih vaj na simulatorju. Preverjanje 
znanja in usposobljenosti se je izvajajo tedensko s pomočjo simulatorja, na koncu 
usposabljanja pa je potekal tudi zaključni preizkus znanja.  

Usposabljanje na delovnem mestu operaterja reaktorja je trajalo šestnajst tednov. 
Potekalo je na osnovi pripravljenega programa na delovnih mestih operaterja reaktorja, 
operaterja ostalih sistemov in dodatnega operaterja ostalih sistemov.  

Preverjanje strokovne usposobljenosti za prvo pridobitev dovoljenja za operaterja 
reaktorja pred Strokovno komisijo za preverjanje strokovne usposobljenosti ter 
preverjanje izpolnjevanja ostalih pogojev delavcev, ki opravljajo v sevalnih ali jedrskih 
objektih dela in naloge, za katera je potrebno dovoljenje (v nadaljevanju komisija) je 
uspešno opravilo vseh šest kandidatov iz NEK in si s tem prvič pridobili naziv operater 
reaktorja. Omenjeni kandidat iz ICJT ni opravljal preverjanja pred komisijo. 

ZUOD 2011 - 2013 

V marcu 2012 se je za 11 kandidatov zaključil prvi del usposabljanja, t.i. Faza 1 z 
naslovom Teoretične osnove. Vsi kandidati so uspešno opravili zaključni preizkus. V 
skupini so bili poleg novo zaposlenih inženirjev tudi strojniki opreme.  

Enajstim kandidatom sta se naknadno priključila še dva kandidata iz ICJT, ki sta v 
preteklih letih že uspešno zaključila prvi del usposabljanja, torej že omenjeno Fazo 1.  

Vseh 13 kandidatov iz te skupine je nadaljevalo z usposabljanjem v naslednjih dveh 
fazah, ki sta, glede na dobre izkušnje prejšnjih let, potekali vzporedno, in sicer Faza 2B - 
Usposabljanje na delovnih mestih strojnikov opreme in Faza 2C - Sistemi in obratovanje 
elektrarne. Usposabljanji sta se pričeli aprila in zaključili decembra 2012.  

ZUOD 2012 - 2014 

V novembru 2012 je NEK pričela z usposabljanjem še ene generacije operaterjev 
reaktorja in novih inženirjev elektrarne. Prvi del usposabljanja, Faza 1 - Teoretične 
osnove se izvaja na ICJT. Tečaja se je udeležila skupina 15 kandidatov in sicer 14 novo 
zaposlenih inženirjev in en strojnik opreme. Usposabljanje v tej fazi se bo zaključilo do 
aprila 2013, nato pa bodo v skladu s programom usposabljanja sledile naslednje faze.  

Usposabljanje obratovalnega osebja na delovnih mestih v komandni sobi 

NEK je tudi v letu 2012 v skladu z dosedanjo dobro prakso nadaljevala z usposabljanjem 
obratovalnega osebja na delovnih mestih vodje izmene, glavnega operaterja, operaterja 
ostalih sistemov, dodatnega operaterja ostalih sistemov in inženirja izmene v glavni 
komandni sobi.  

II. Usposabljanje strojnikov opreme  

Program začetnega usposabljanja strojnikov opreme se izvaja v skladu s postopkom NEK 
TRG-13.155 Program začetnega usposabljanja strojnikov opreme. 

V skupini za nove strojnike opreme je bilo osem udeležencev, ki so zaposleni v NEK od 
aprila 2011. Ti so v letu 2012 opravljali preizkuse usposobljenosti, in sicer na delovnih 
mestih strojnika primarnih sistemov, strojnika zunanjih hladilnih sistemov, strojnika 
turbine in parnih sistemov ter strojnika kondenzacije in dizel generatorjev. Sedem 
udeležencev je uspešno opravilo preizkus usposobljenosti, medtem ko je bil en kandidat 
dvakrat neuspešen in je kasneje odšel iz izmene na drugo delovno mesto v NEK.  
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Usposabljanje se je v skladu z dosedanjo dobro prakso tudi v letu 2012 nadaljevalo na 
posameznih lokalnih delovnih mestih v elektrarni, in sicer na delovnih mestih: 

- strojnika primarnih sistemov,  

- strojnika zunanjih hladilnih sistemov in 

- strojnika turbine in parnih sistemov. 

Dopolnilno strokovno usposabljanje ostalega tehničnega osebja 

Dopolnilno usposabljanje ostalega tehničnega osebja zajema tečaje, katerih namen je 
pridobivanje novega splošnega in specialističnega znanja za potrebe vzdrževanja in 
drugih podpornih funkcij. V letu 2012 je bil izveden en tečaj Osnove tehnologije jedrskih 
elektrarn (OTJE), ki so se ga udeležili štirje delavci NEK. Tečaj je bil izveden v 
standardnem obsegu osmih tednov. Organiziranih je bilo tudi več specialističnih tečajev, 
v okviru katerih se izvaja tudi praktično usposabljanje na opremi, bodisi v NEK, oziroma, 
ko ni mogoče ali ni smiselno pripeljati opreme v NEK, pri zunanjih izvajalcih tečajev ali 
dobaviteljih opreme, npr. Westinghouse. Nekatera praktična usposabljanja, in sicer t.i. 
strokovna usposabljanja z delom, so bila opravljena tudi med preventivnim vzdrževanjem 
opreme med normalnim obratovanjem NEK, to je med t. i. vzdrževanjem opreme na 
moči . 

S področja zakonsko zahtevanih in splošnih vsebin so bila za nove sodelavce in zunanje 
izvajalce del organizirana usposabljanja iz naslednjih področij: načrt zaščite in reševanja, 
protipožarna zaščita, varnost in zdravje pri delu, gibanje po električnih obratovališčih ter 
ravnanje z nevarnimi kemikalijami.  

Leta 2012 je bilo izvedeno dopolnilno usposabljanje s področja radiološke zaščite (RZ) in 
sicer na treh nivojih:  

- Za 12 delavcev NEK je bilo v sklopu usposabljanja po najobsežnejšem programu, t.i. 
nivoju »RZ-1«, ki traja 200 ur, izvedeno obnovitveno usposabljanje ter preizkus 
pred strokovno komisijo. Usposabljanje je namenjeno osebju, ki izvaja radiološki 
nadzor v NEK. Vsi udeleženci so usposabljanje uspešno opravili. Zunanji izvajalci del 
se usposabljanja niso udeležili.  

- Začetno usposabljanje iz radiološke zaščite na t.i. nivoju »RZ-2«, ki traja 40 ur in je 
namenjeno izpostavljenim delavcem, so opravili štirje delavci NEK, delavcev 
zunanjih izvajalcev del ni bilo, tečaj pa je bil izveden v sodelovanju z ICJT. 
Obnovitveno usposabljanje iz radiološke zaščite »RZ-2« je opravilo 139 delavcev 
NEK in 15 delavcev zunanjih izvajalcev del.  

- Začetno usposabljanje iz varstva pred sevanji, v sklopu tečaja iz radiološke zaščite 
na t.i. nivoju »RZ-3«, je opravilo 18 delavcev NEK in 258 delavcev zunanjih 
izvajalcev del. To usposabljanje je namenjeno najmanj izpostavljenim delavcem in 
traja 8 ur. Obnovitveno usposabljanje iz radiološke zaščite »RZ-3« pa sta opravila 
dva delavca NEK in 116 delavcev zunanjih izvajalcev del.  

Porazdelitev usposabljanj iz radiološke zaščite v NEK v letu 2012 je prikazana na sliki 75. 
Prikazana so števila oseb, ki so opravila bodisi izpit ali pa usposabljanje v tem letu. 
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Porazdelitev usposabljanja iz radiološke zaščite 2012
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Slika 75: Porazdelitev usposabljanj iz radiološke zaščite v letu 2012  

Stalno strokovno usposabljanje 

Stalno strokovno usposabljanje obratovalnega osebja 

Stalno usposabljanje obratovalnega osebja zajema programe, ki se periodično obnavljajo 
glede na predpisano pogostost. To usposabljanje je namenjeno ohranjanju dovoljenj 
operaterjem in inženirjem izmene v glavni komandni sobi ter dovoljenj strojnikov opreme 
na lokalnih delovnih mestih. 

I. Usposabljanje osebja z dovoljenji 

Usposabljanje operaterjev in inženirjev izmene je bilo leta 2012 izvedeno v štirih 
segmentih v skladu z dvoletnim planom stalnega strokovnega usposabljanja in 
postopkom NEK TRG-13.152 Program stalnega strokovnega usposabljanja licenciranega 
osebja. Del usposabljanja za izmensko osebje je bil opravljen skupaj s strojniki opreme, 
kar je na podlagi dosedanjih dobrih izkušenj uvedeno kot stalna praksa v NEK. 
Usposabljanje je obsegalo predavanja in izvedbo scenarijev s pomočjo simulatorja. 

Jeseni 2012 je preverjanje usposobljenosti za obnovo dovoljenja za operaterja reaktorja, 
glavnega operaterja reaktorja in inženirja izmene, opravilo skupaj 27 kandidatov, in sicer 
deset kandidatov za operaterja reaktorja, 12 za glavnega operaterja reaktorja ter pet za 
inženirja izmene. Dva kandidata sta uspešno opravila preverjanje usposobljenosti za prvo 
pridobitev dovoljenja za glavnega operaterja reaktorja.  

Preverjanje strokovne usposobljenosti za obnovitev dovoljenj je bilo izvedeno na osnovi 
pravilnika JV4, Poslovnika komisije in Letnega plana NEK. Pisno preverjanje strokovne 
usposobljenosti so pripravili in ocenili člani komisije. Preverjanje so kandidati opravljali v 
okviru rednega termina usposabljanja za posamezno skupino udeležencev. Poleg pisnih 
preverjanj je bilo v istem dnevu izvedeno tako preverjanje praktične usposobljenosti na 
simulatorju NEK kot tudi ustni zagovori kandidatov. Preverjanje je potekalo na podlagi 
prej oblikovanih in odobrenih scenarijev, ki so bili izbrani za vsako skupino udeležencev 
posebej. Iz nabora devetnajstih izpitnih scenarijev so scenarije v posameznem terminu 
izbirali predstavniki komisije. Preverjanje usposobljenosti na simulatorju NEK je v skladu 
s postopkom NEK TSD-13.409 Izvajanje preizkusov usposobljenosti na simulatorju 
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izvajala skupina ocenjevalcev, ki je bila sestavljena iz članov komisije, vodstva 
proizvodnje in inštruktorjev strokovnega usposabljanja. 

Na sliki 76 je prikazano skupno število obratovalnega osebja NEK, ki imajo v letu 2012 
veljavno dovoljenje.  

Obratovalno osebje NEK z dovoljenji v letu 2012

26

33

17
OR - operater reaktorja

GOR - glavni operater
reaktorja

IIZ - inženir izmene

 

Slika 76: Število obratovalnega osebja NEK z veljavnim dovoljenjem v letu 2012 

II. Usposabljanje strojnikov opreme 

Stalno strokovno usposabljanje strojnikov opreme se je leta 2012 izvajalo v skladu s 
postopkom NEK TRG-13.156 Program stalnega strokovnega usposabljanja strojnikov 
opreme. Usposabljanje je potekalo vzporedno z usposabljanjem osebja z dovoljenjem, 
tako da so strojniki opreme v sklopu posameznih tem prisostvovali delu predavanj, ki je 
bilo namenjeno temu osebju. Usposabljanje je organizirano tako, da obsega štiri 
segmente, program pa je zajemal splošne, strokovne in specifične teme. 

Strojniki opreme so sodelovali tudi pri izvajanju določenega števila scenarijev na 
simulatorju, kjer so bili nameščeni v učilnici. S pomočjo video sistema so spremljali potek 
dogodkov na simulatorju ter se z uporabo brezžične komunikacijske opreme odzivali na 
zahteve operaterjev na simulatorju. Pri tem so, kot že v prejšnjih letih, uporabljali tudi 
razširitev popolnega simulatorja – t.i. aktivno tablo, ki preko grafičnega vmesnika 
omogoča upravljanje simuliranih lokalnih naprav s ciljem demonstracije obratovanja 
sistemov in aktivnega vključevanja strojnikov opreme v scenarije. Takšen način 
usposabljanja po dosedanjih izkušnjah utrjuje timsko delo in hkrati dviguje nivo znanja, 
poleg tega pa zagotavlja še potek scenarijev v realnem času. 

V sklopu stalnega strokovnega usposabljanja strojnikov opreme je NEK organizirala tudi 
nekatere tečaje, ki se nanašajo na periodično obnavljanje znanja, kot ga zahteva 
slovenska zakonodaja. Takšna tečaja sta gasilski tečaj in tečaj iz varstva pred 
ionizirajočimi sevanji. 

Dodatna usposabljanja  

NEK v svoje usposabljanje v skladu s postopkom ADP-1.13.010 Training and Proffesional 
Education of NPP Krško Personnel vključuje obravnavo aktualnih domačih ali tujih 
obratovalnih dogodkov. NEK je zaradi dogodkov v japonski jedrski elektrarni Fukušima I 
izvedla več varnostnih izboljšav in sprememb na opremi v okviru t.i. »Safety Terms of 
Reference (STORE)» modifikacij. V sklopu stalnega strokovnega usposabljanja 
obratovalnega osebja je NEK v letu 2012 nadaljevala z usposabljanji iz naslova praktične 
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uporabe in rokovanja s to opremo, kot so dodatne gasilske črpalke za alternativno 
dobavo vode v sisteme, premični električni agregati in kompresorji. Usposabljanja za 
uporabo mobilne STORE opreme so sedaj vključena v redni obseg letnih usposabljanj 
obratovalnega osebja. 

Usposabljanje ekip za sprejem in menjavo goriva 

Leta 2012 je NEK nadaljevala s sistematičnim obnovitvenim usposabljanjem izmenskih 
ekip, ki sodelujejo pri aktivnostih, ki so povezane z menjavo goriva. Usposabljanje 
poteka na opremi za praktično usposabljanje s tega področja, v centru usposabljanja 
podjetja Westinghouse v ZDA. Usposabljanja sta se udeležili dve skupini delavcev NEK, v 
vsaki pa je bilo devet udeležencev. Tovrstno usposabljanje se je izkazalo kot dobra 
praksa, zato NEK tudi v bodoče načrtuje, da se pred vsakim rednim remontom takšnega 
usposabljanja udeleži obratovalno osebje, ki bo v ustreznem remontu izvajalo menjavo 
goriva ali aktivnosti, povezane s to menjavo. 

V aprilu 2012 je NEK izvedla dodatno interno usposabljanje osebja za sprejem novega 
goriva. Vsebina usposabljanja je zajemala pregled obratovalnih izkušenj, pregled orodij 
in postopkov za menjavo goriva in izvedbo praktične vaje v bazenu za izrabljeno gorivo.  

Stalno strokovno usposabljanje ostalega tehničnega osebja 

Tečaji iz sklopa usposabljanje ostalega tehničnega osebja so bili namenjeni obnavljanju 
in dopolnjevanju znanja s posameznih področij v skladu z zakonskimi predpisi in 
potrebami delovnih procesov. S področja zakonsko zahtevanih in splošnih vsebin so bila 
med drugim organizirana usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, 
prve pomoči, varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami, uporabe dvigal in postopkov 
viličarjev. 

Usposabljanje, povezano z načrtom ukrepov v primeru izrednega dogodka v NEK, se je 
izvajalo v skladu s postopki NEK, v okviru programa Načrt zaščite in reševanja v NEK 
(NZIR).  

Stalnega usposabljanja, ki je povezano z NZIR se je udeležilo 276 udeležencev iz NEK. 
Urjenja in vaj po programu NZIR se je udeležilo 135 udeležencev, t.i. vadbencev, iz NEK. 
Izvedena je bila tudi skupna letna vaja organizacije NZIR, ki je bila podprta z uporabo 
popolnega simulatorja NEK, v njej je sodelovalo 95 vadbencev. Trenutno celotna 
organizacija NEK za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov šteje 244 oseb. V to število 
niso všteti varnostniki in obratovalno osebje, to so operaterji in strojniki opreme, ki so ob 
dogodku že na svojih delovnih mestih. 

Za širšo skupino delavcev NEK, ki izvajajo dela in naloge inženirja izmene, za določene 
člane tehničnega podpornega centra, operativnega podpornega centra in zunanjega 
podpornega centra, je NEK organizirala obnovitveno usposabljanje in sicer prvi del tečaja 
podjetja Westinghouse »ERG Evaluations by Plant Engineering Staff«. Usposabljanje je 
trajalo v dveh delih in sicer vsakič po tri dni.  

V letu 2012 je bilo zaradi uvedbe novega poslovnega sistema t.i. »Oracle eBS« uvedeno 
usposabljanje za vodje in koordinatorje del. Omenjenega tečaja se je udeležilo 264 
uslužbencev iz NEK. 

Leta 2012 je bilo na osnovi odobrenega Programa usposabljanja v več sklopih 
organizirano tudi obnovitveno usposabljanje osebja Varovanja. Udeleženci so se seznanili 
s teorijo s področja varovanja, kot to zahteva pravilnik o usposabljanju s področja 
varovanja. V sklopu praktičnega usposabljanja je potekalo tudi preverjanje fizične 
pripravljenosti, strelskih ter borilnih veščin. 

Predremontna usposabljanja 

V sklopu aktivnosti priprav na redni remont 2012 je NEK organizirala obširni program 
splošnih predremontnih usposabljanj zunanjih izvajalcev del. Tako je NEK pripravila 
delavce, ki niso zaposleni v NEK, za varno in kakovostno izvajanje remontnih del v sami 

67 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

elektrarni. Usposabljanje je potekalo v skladu s postopki NEK in dosedanjo dobro prakso 
ter izkušnjami.  

V sklopu predremontnih usposabljanj se je vseh splošnih tečajev udeležilo 2.505 
tečajnikov in sicer programa splošnega usposabljanja (PSU) 1.750 udeležencev, 
programa varstva pred sevanji »RZ-3« 374 udeležencev, programa »RZ-2« 15 
udeležencev in usposabljanja vodij del zunanjih izvajalcev del 366 udeležencev. 
Porazdelitev je prikazana na sliki 77. 

Porazdelitev usposabljanja v NEK pred remontom 2012

1750

366

374 15

PSU

Vodje del

RZ-3

RZ-2

 

Slika 77: Porazdelitev usposabljanja NEK pred remontom 2012 

Poleg programa splošnih tečajev je NEK pred remontnem 2012 organizirala tudi program 
specialističnih tečajev z različnih področij, na primer: vzdrževanja črpalk, glavne turbine 
in ventilov. Teh tečajev so se poleg delavcev NEK udeležili tudi delavci zunanjih 
izvajalcev del.  

2.1.1.9 Inšpekcijski pregledi v NEK 

V letu 2012 je URSJV opravila 46 inšpekcijskih pregledov v NEK in sicer 44 rednih in dva 
izredna. V sklopu rednih inšpekcijskih pregledov je bil izveden tudi en nenapovedan 
pregled. 

Z vidika varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, NEK nadzira tudi Uprava Republike 
Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS). Leta 2012 je opravila štiri inšpekcijske 
preglede od tega dva skupaj z inšpekcijo URSJV. Večjih nepravilnosti ni bilo. Potrjene so 
bile štiri ocene varstva izpostavljenih delavcev. 

Na rednih inšpekcijskih pregledih je inšpekcija URSJV obravnavala naslednje tematike: 

- obratovanje, 

- radiološki nadzor, 

- vzdrževanje in nadzorna testiranja, 

- obvladovanje procesov staranja in stanje varnostno pomembne opreme, 

- inženiring in usposabljanje obratovalnega osebja, 

- priprava in izvedba remonta 2012 in 

- ugotovitve pooblaščencev in URSJV iz izvajanja remonta NEK v letu 2012. 

Vsebine inšpekcijskih pregledov so bile, glede na varnostno pomembnost NEK aktivnosti 
ter pretekle inšpekcijske najdbe, načrtovane v Letnem planu inšpekcije za sevalno in 

68 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

jedrsko varnost za leto 2012 (URSJV/QM-03/2012-1). Tematike inšpekcijskih pregledov 
so se prilagajale tudi sproti, odvisno od tekočih obratovalnih težav ali dogodkov. 

Pregledi obratovanja NEK so zajemali nadzor: 

- izvajanja odločb URSJV, 

- stanja jedrskega goriva in aktivnosti primarnega hladila v 25. in 26. gorivnim ciklu, 

- stanja v komandni sobi, 

- stanja sistemov in komponent NEK pri obhodih tehnološkega dela, 

- nenormalnih dogodkov med obratovanjem elektrarne in 

- izvajanja postopkov NEK. 

Pregledi radiološkega nadzora v NEK so obsegali nadzor: 

- prejetih doz osebja NEK in podizvajalcev (kolektivne in individualne doze), 

- emisij in radiološkega monitoringa okolja, 

- dela oddelka za dekontaminacijo, 

- ravnanja z radioaktivnimi odpadki, 

- stanja avtomatskih meteoroloških postaj in 

- varovanja jedrskih snovi v sodelovanju z MAAE in EU inšpekcijami. 

Pregledi vzdrževanja in nadzornih testiranj so zajemali nadzor: 

- izvajanja programa nadzora učinkovitosti vzdrževanja, 

- izvajanja periodičnih testiranj pomembnih SSK,  

- težav in odpovedi opreme, izvedenih analiz in priprave akcijskih načrtov, 

- izvedenih vzdrževalnih del na pomembnih SSK in 

- stanja priročnih skladišč in kontrolirano odložene opreme. 

Na sliki 78 je nov premični kompresor (foto: inšpekcija URSJV), katerega preverjanje 
operabilnosti je nadzorovala inšpekcija URSJV. Kupljen je bil v sklopu izboljšav po nesreči 
v jedrski elektrarni Fukušima. 

 

Slika 78: Premični kompresor 
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Pregledi v zvezi z obvladovanjem procesov staranja in stanja varnostno pomembnih 
struktur, sistemov in komponent so zajemali nadzor: 

- izvajanja aktivnosti, ki izhajajo iz programa za nadzor staranja (AMP), 

- aktivnosti za nadzor in obvladovanje degradacij varnostno pomembne opreme,  

- izvedenih in planiranih ukrepov za odpravo in preprečitev zaznanih degradacij, 

- izvajanja pomembnih programov NEK za varno dolgoročno obratovanje varnostno 
pomembne opreme; to je programov, ki se nanašajo na medobratovalne preglede, 
nadzor sekundarnih cevovodov, nadzor tlačne opreme NEK, program inšpekcije 
zadrževalnega hrama, okoljsko kvalifikacijo opreme ter inšpekcije protipožarnega 
sistema in 

- prehodnih pojavov zaradi nenormalnih dogodkov in hitrih sprememb moči, ki 
vplivajo na utrujanje tlačne meje primarnega sistema. 

Slika 79 prikazuje najdeno indikacijo v sklopu izvajanja ISI pregledov med remontom 
2012 in sicer na robu zvarnega spoja na FW cevovodu ter njeno sanacijo. 

   

Slika 79: Indikacija na FW cevovodu na robu zvarnega spoja pred (levo) in po sanaciji z 
brušenjem (desno) 

Pregledi inženiringa in usposabljanja osebja so zajemali nadzor: 

- izvedbe projektnih sprememb, 

- izvedenih NEK analiz in akcijskega načrta zaradi preteklih nenormalnih dogodkov, 

- obravnave tujih obratovalnih izkušenj, 

- izvajanja PSR aktivnosti, 

- sprememb in novih revizij obratovalnih postopkov, 

- ustreznosti postopkov za nadzorna testiranja, kalibracije, vzdrževanje in preglede 
opreme, 

- zagotavljanja kakovosti v NEK in 

- izvajanja strokovnega usposabljanja osebja na popolnem simulatorju NEK. 

V letu 2012 je inšpekcija sodelovala tudi pri nadzoru priprave in izvedbi remonta NEK 
2012. Inšpekcija URSJV je: 

- pregledala remontni plan in nadzirala priprave elektrarne na izvedbo remonta, 

- nadzorovala aktivnosti za zagotavljanje varnosti v zaustavitvi, 

- sodelovala na rednih jutranjih in popoldanskih remontnih sestankih v NEK, 

- sodelovala s pooblaščenimi organizacijami in vodila redne tedenske sestanke, 
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- nadzorovala izvajanja planiranih remontnih aktivnosti, 

- nadzorovala ukrepanja NEK pri nenormalnih remontnih dogodkih, 

- posredovala informacije ostalim sodelavcem URSJV in  

- sodelovala s sodelavci URSJV pri skupnih tematikah. 

V okviru ugotovitev pooblaščencev in URSJV o remontu NEK v letu 2012 je inšpekcija 
URSJV: 

- preverila odziv NEK na priporočila pooblaščenih organizacij iz nadzora remonta 
2012, 

- preverila ustreznost izpolnjevanja obvez NEK iz ugotovitev pooblaščencev in URSJV 
v remontu 2010, 

- spremljala reševanje neskladij, ugotovljenih med remontom. 

Nenapovedan inšpekcijski pregled v letu 2012 je zajemal pregled stanja v kontrolni sobi 
in obhod izbranih prostorov z varnostno pomembno opremo. 

Izredni inšpekciji sta bili izvedeni zaradi dveh nenormalnih dogodkov, in sicer: 

- delovne nezgode pri montažnih delih nove reaktorske glave med remontom in 

- prisilne zaustavitve NEK pri povišanem pretoku reke Save. 

Podrobnosti o obeh dogodkih so opisane v poglavju o nenormalnih dogodkih. Slika 80 
prikazuje padel kabelski most in odtrgan mehanizem za spuščanje med remontom 2012. 
Do dogodka je prišlo zaradi projektne pomanjkljivosti med zamenjavo reaktorske glave. 
Pri tem sta bila dva delavca poškodovana. Zaradi delovne nezgode so bili odrejeni 
ustrezni inšpekcijski ukrepi, ki so bili povezani z zagotavljanjem varnega nadaljevanja 
del. 

 

Slika 80: Kabelski most in odtrgan mehanizem za spuščanje 

Na sliki 81 (foto: inšpekcija URSJV) je prikazan vstop CW vode v kondenzator in sicer 
Savske vode, ki je zaradi umazanije pri povišanem pretoku reke Save povzročila izgubo 
vakuuma v kondenzatorju in prisilno ustavitev NEK oktobra 2012.  
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Slika 81: Vstop CW vode (Savska voda) v kondenzator s Taprogge filtri 

Inšpekcija je ob obeh nenormalnih dogodkih preverila: 

- vzroke za nenormalni dogodek, 

- delovanje osebja v skladu s predpisanimi postopki, 

- morebitno poškodovano opremo in odstopanja zaradi nenormalnega dogodka, 

- izvedene kratkoročne ukrepe NEK za sanacijo odstopanj, 

- analizo dogodka in predloge dolgoročnih ukrepov NEK in 

- ustreznost sanacije stanja. 

Ugotovitve in zahteve inšpektorjev v letu 2012 

V letu 2012 je inšpekcija izdala 30 zahtevkov, ki jih lahko razdelimo v štiri skupine: 

1. Zahteve za posredovanje analiz, akcijskih načrtov in poročil glede sanacije 
ugotovljenih težav ali odstopanj. Takšnih zahtev je bilo dvajset. 

2. Zahteve za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih na obhodih tehnološkega dela. V tej 
skupini so bile štiri zahteve.  

3. Zahteve za uvedbo novih ali izdelavo revizij obstoječih postopkov, programov ali 
drugih dokumentov glede na mednarodno prakso in zahteve ter stanje, ugotovljeno v 
NEK. Takšnih zahtev je bilo skupno pet. 

4. Začasna prekinitev del ugotovitve vzroka odstopanja in izvedbe popravnih ukrepov. V 
letu 2012 je bila podana le ena takšna zahteva.  

V postavljenem roku je NEK že izpolnila devetnajst zahtev. Med preostalimi enajstimi je 
devet takih, ki se jim rok še ni iztekel, za izvedbo dveh pa je NEK zaradi objektivnih 
razlogov zaprosila za podaljšanje roka. 

V letu 2012 inšpekcija URSJV ni ugotovila hujših odstopanj delovanja NEK od zakonodaje 
in predpisov. Kljub temu pa delovanje NEK še zmeraj ni v celoti usklajeno z novima 
pravilnikoma, to sta Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (Ur. l. RS št. 
92/2009) in Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali 
jedrskih objektov (Ur. l. RS št. 85/2009), ki veljata od novembra 2009. Inšpekcijska je 
problem obravnavala že leta 2011 in zahtevala uskladitev obratovanja z novima 
pravilnikoma do konca septembra 2012. NEK je zaprosila za podaljšanje roka do konca 
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januarja 2013. Inšpekcija URSJV bo ustreznost NEK popravnih aktivnosti preverila na 
posebnem inšpekcijskem pregledu. 

Inšpekcijski nadzor stanja in testiranj varnostno pomembne opreme je pokazal, da v letu 
2012 ni bilo bistvenih pomanjkljivosti ali odpovedi. Nastale težave z opremo je NEK redno 
analizirala in reševala v sklopu izvajanja korektivnega programa. 

Že omenjeni nenormalni dogodek zaradi padca kabelskega mostu nove reaktorske glave 
ni imel vpliva na jedrsko in sevalno varnost. Noben od delavcev ni bil kontaminiran. Pred 
nadaljevanjem del je bila opravljena analiza temeljnega vzroka. Opravljena je bila ocena 
škode in izvedeni ustrezni popravni ukrepi. 

NEK je pri že omenjeni prisilni zaustavitvi oktobra 2012 zaradi visokega pretoka in 
umazanije v reki Savi ter posledično slabšanja vakuuma v kondenzatorju izvedla vse s 
postopki predvidene preventivne akcije. Vsa potrebna varnostna oprema je delovala 
pravilno. Manjša odstopanja na opremi so bila pred ponovnim zagonom elektrarne 
ustrezno sanirana. 

Na osnovi inšpekcij je ugotovljeno, da je NEK leta 2012 obratovala varno, brez 
škodljivega vpliva na prebivalstvo in okolje. Inšpekcija URSJV kot dobro ocenjuje delo 
večine organizacijskih enot NEK. Inšpekcijski pregledi so pokazali visoko raven varnostne 
kulture večine strokovnjakov, kar se kaže v kvaliteti izvedenih aktivnosti, kjer je varnost 
vedno prednostno upoštevana, kot tudi pri prepoznavanju možnih problemov na osnovi 
svojih in tujih izkušenj ter težnji k izvedbi ustreznih korektivnih ukrepov. 

2.1.2 RAZISKOVALNI REAKTOR TRIGA MARK II V BRINJU 

Upravljavec raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II je Institut »Jožef Stefan« (v 
nadaljnjem besedilu IJS), obratovanje reaktorja pa izvaja osebje Reaktorskega 
infrastrukturnega centra (v nadaljnjem besedilu RIC). 

2.1.2.1 Obratovanje 

Reaktor je v letu 2012 obratoval 147 dni in pri tem sprostil 124 MWh toplote. 
Obratovanje reaktorja je potekalo v skladu s programom, ki ga odobrita vodja RIC in 
Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem IJS za vsak teden posebej. Reaktor je 
obratoval v stacionarnem načinu in v pulznem načinu, izvedli so 23 pulzov. Uporabljali so 
ga v glavnem kot vir nevtronov za nevtronsko aktivacijsko analizo, za obsevanje 
elektronskih komponent in za izobraževanje. Obsevanih je bilo 1.307 vzorcev v vrtiljaku 
in kanalih ter 37 vzorcev v pnevmatski pošti. Obratovalni podatki so prikazani na sliki 82.  

Odsek za znanosti o okolju IJS, Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem IJS in 
ARAO so v objektu vroča celica (v nadaljnjem besedilu OVC) redno izvajali dejavnosti 
obdelave in priprave radioaktivnih odpadkov za potrebe skladiščenja. 
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Slika 82: Obratovalni podatki raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II v Brinju 

Leta 2012 je bilo deset samodejnih zaustavitev reaktorja, od tega štiri med izvajanjem 
praktičnih vaj za tečajnike, pet zaradi napake operaterja pri zagonu reaktorja in ena pri 
zagonu reaktorja zaradi prekratke periode reaktorja. Prisilne zaustavitve med izvajanjem 
praktičnih vaj iz obratovanja reaktorja za tečajnike in pri rutinskih zagonih reaktorja so 
bile pričakovane in so del izobraževalnega procesa in usposabljanja. V največ primerih je 
šlo za napako pri preklopu preklopnika merilnika linearnega kanala jedrske instrumenta-
cije, ob tem pa ni bila presežena nazivna moč reaktorja.  

Leta 2012 ni bilo kršitev obratovalnih pogojev in omejitev iz varnostnega poročila. Leta 
2012 tudi ni bilo dogodkov, ki bi zahtevali poročanje v skladu s 30. členom pravilnika 
JV9. 

Obratovalni kazalniki za prejete doze obratovalnega osebja in raziskovalcev kažejo 
vrednosti, ki so daleč pod upravnimi omejitvami. V letu 2012 je bila skupinska doza 32 
μSv za obratovalno osebje ter 189 μSv za osebje, povezano z deli ob reaktorju 
(obratovalno osebje, Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji IJS, raziskovalci). 

2.1.2.2 Jedrsko gorivo 

Leta 2012 je bilo na lokaciji reaktorja skupaj 84 gorivnih elementov, izrabljenih gorivnih 
elementov ni bilo. Vsi gorivni elementi so standardni z 12 odstotno vsebnostjo urana in 
20 odstotno obogatitvijo. Nadzor z meritvami radioaktivnosti v reaktorski hali in 
reaktorskem hladilu kaže, da ni bilo poškodb goriva. Opravljen je bil pregled 30 gorivnih 
elementov iz sredice reaktorja. IJS je o bilanci goriva mesečno poročal na EURATOM in 
URSJV s posebnim obrazcem. 

2.1.2.3 Usposabljanje osebja 

Novi sodelavec RIC se je v letu 2012 udeležil teoretičnega dela tečaja »Tehnologije 
jedrskih elektrarn« in tečaja »Varstvo pred ionizirajočimi sevanji za izpostavljene 
delavce«. V letu 2012 je bila izvedena celodnevna vaja za ukrepanje ob izrednem 
dogodku. 
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2.1.2.4 Spremembe, pregledi sistemov, struktur in komponent 
jedrskega objekta, požarna in fizična varnost 

V letu 2012 ni bilo izvedenih sprememb varnostnega poročila reaktorja TRIGA. V letu 
2012 je bilo opravljenih devet sprememb sredice reaktorja za potrebe eksperimentov 
Odseka za reaktorsko fiziko in zaradi pulznega načina obratovanja za študente. Izvedeni 
sta bili tudi dve začasni spremembi. Prva je bila vstavitev električnih grelcev v sredico in 
izvedba termične kalibracije reaktorja. Ta začasna sprememba je že končana. Druga 
začasna sprememba, ki se še nadaljuje v leto 2013, je namestitev sistema za 
proizvodnjo mehurčkov v sredici. V letu 2012 je bila končana obnova in posodobitev vseh 
prezračevalnih sistemov v objektu OVC.  

Osebje RIC, Tehničnih servisov IJS, Službe za varstvo pred ionizirajočim sevanjem IJS in 
pooblaščene zunanje organizacije izvajajo periodične preglede in nadzor za varno 
obratovanje pomembnih struktur, sistemov in komponent (SSK). Pri pregledu ni bilo 
identificiranih neustreznih SSK.  

V letu 2012 se je nadaljevalo izvajanje občasnega varnostnega pregleda jedrskega 
objekta, ki obsega raziskovalni reaktor TRIGA in objekt vroče celice. Upravljavec je 
poročal o časovnemu poteku občasnega varnostnega pregleda in izdelal eno tematsko 
poročilo o pregledu. 

V letu 2012 je potekal tudi upravni postopek za prenovo varnostnega poročila 
raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2013. 

2.1.2.5 Mednarodna misija INSARR 

Varnostni pregled reaktorja TRIGA je izvedla mednarodna misija INSARR (INtegrated 
Safety Assessment for Research Reactors) v organizaciji IAEA. O ugotovitvah pregleda je 
IAEA izdala poročilo o misiji, v njem pa so navedena priporočila (16), predlogi (8) in 
dobre prakse (2). Končna verzija poročila je objavljena na spletni strani URSJV. 
Pomembno priporočilo je bilo naslovljeno na vlado RS, naj zagotovi zadostna sredstva za 
izboljšanje varnosti obratovanja reaktorja, kar zahteva tudi polno zaposlitev vodje 
reaktorja v sklopu IJS. Več o misiji je napisano v poglavju 9.2.4. 

2.1.2.6 Nezadostno financiranje obratovanja in uvedbe izboljšav za 
reaktor TRIGA 

Upravljavci reaktorja TRIGA so v okviru inšpekcijskih pregledov URSJV, mednarodne 
misije INSARR in na sestankih v okviru upravnih postopkov poudarili, da sredstva za 
financiranje obratovanja reaktorja niso zadostna za izvedbo obsežnih nalog kot so: 
izpolnitev zakonskih zahtev pravilnikov JV5, JV7 in JV9, izvedba občasnega varnostnega 
pregleda, nadgradnja sistema požarne varnosti objekta, potrebna popravila in obnova 
objekta vroče celice po požaru v letu 2010 in izpolnitev priporočil mednarodne misije 
INSARR. Izpolnjevanje vseh navedenih nalog je oteženo tudi s tem, da vodja RIC in 
vodja reaktorja TRIGA ti dve funkciji opravljata le s 33% oz. 10% deležem. 

Vira: [39] in [40] 

2.1.2.7 Prenova varnostnega poročila za reaktor TRIGA Mark II v 
Podgorici 

IJS je v skladu z zahtevami ZVISJV in novih pravilnikov JV5 in JV9 že v letu 2011 podala 
vlogo za prenovo »Varnostnega poročila TRIGA Mark II v Podgorici«. Gre za obsežnejšo 
prenovo obstoječega varnostnega poročila, saj se pripravljajo nova poglavja v 
varnostnem poročilu in revizija že obstoječih poglavij. Za namen prenove je potrebno na 
novo vzpostaviti določene programe oziroma revidirati že obstoječe programe. Nov je 
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npr. program spremljanja obratovalnih izkušenj reaktorja TRIGA, v pripravi je program 
za obvladovanje staranja, nove revizije programov pa so zahtevane za program ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki in jedrskim gorivom, program varstva pred sevanji ter program 
razgradnje. Določene vsebine varnostnega poročila bodo narejene oziroma revidirane v 
okvirju občasnega varnostnega pregleda. 

2.1.2.8 Izpusti radioaktivnosti v okolje 

Leta 2012 pri obratovanju raziskovalnega reaktorja in spremljajočih dejavnostih ni bilo 
dogodkov, ki bi izstopali v primerjavi s prejšnjimi leti. 

Meritve izpustov radioaktivnosti so bile opravljene po »Programu nadzornih meritev 
sevanja v okolici Reaktorskega centra IJS«. Program je skladen s smernicami iz 
Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV 10, Ur. l. RS, št. 20/07). 

Program spremljanja emisij temelji na meritvah tekočinskih in atmosferskih izpustov na 
izpustnih mestih. Radioaktivne snovi so prisotne v tekočinah iz zadrževalne cisterne 
Odseka za znanosti o okolju IJS (O-2), od koder jih ob ponedeljkih izpuščajo v reko Savo. 
V isti izpustni kanal se iztekajo tudi tekočine iz reaktorja in vročih celic, v katerih pa v 
preteklosti ni bilo zaznanih radioaktivnih izotopov. 

Pri atmosferski prenosni poti je najpomembnejše izpuščanje 41Ar v ozračje iz 
prezračevalnega sistema reaktorja. Enkrat mesečno se odvzame trenutni plinski vzorec 
zračnega izpusta. Na izpuhu reaktorja je nameščen TLD, ki meri zunanje sevanje 
radionuklidov v plinskem izpustu in katerega registrirana doza je korelirana s časom 
obratovanja reaktorja. Na istem mestu je tudi kontinuirni merilnik sevanja gama plinskih 
izpustov, ki je del nadzornega sistema samega reaktorja. Zračna črpalka s filtrom na 
samem izpustnem mestu lovi aerosole. 

Tekočinski izpusti 

V preteklih letih so bile radioaktivne snovi v nizkih koncentracijah občasno prisotne le v 
tekočinah iz zadrževalne cisterne Odseka za znanosti o okolju (O-2). V letu 2012 ni 
zaznana prisotnost umetnih radionuklidov v tej cisterni. Tudi v cisterni drenaže reaktorja 
niso zaznani umetni radionuklidi. Cisterna reaktorja je bila v letu 2012 izčrpana 
enajstkrat, od tega kar trikrat v mesecu juliju, saj je prišlo do puščanja čiste vode iz 
klimatske naprave z iztokom v cisterno reaktorja. 

Zračni izpusti 

Koncentracija plinastega 41Ar ob delujočem reaktorju je bila podobna, kot so jo opažali v 
preteklosti. Periodične meritve na izpuhu kažejo, da je značilna koncentracija okoli 100 
kBq/m3. Od obnovitve ventilacijskega sistema leta 2010 je ocenjen pretok zraka v 
dimniku na 5 m3/s, kadar reaktor deluje pri moči 250 kW. Leta 2012 je bila povprečna 
moč reaktorja 14,1 kW, iz česar sledi povprečna hitrost izpuščanja 28 kBq/s. Skupna 
izpuščena aktivnost argonovega izotopa 41Ar v ozračje je na podlagi teh podatkov 
ocenjena na 0,9 TBq, kar je podobno kot prejšnja leta. Na filtrih zračnih delcev ni bilo 
zaznati umetnih radionuklidov. 

Vir: [48] 

2.1.2.9 Inšpekcijski pregledi 

URSVS je v letu 2012 skupaj z inšpekcijo URSJV izvedla en inšpekcijski pregled v 
Reaktorskem centru Instituta »Jožef Stefan«, ki je obravnaval postopke v zvezi s pregledi 
nadzorovanega območja reaktorja TRIGA. 
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2.1.3 CENTRALNO SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV V BRINJU 

2.1.3.1 Obratovanje 

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov (CSRAO) je vse dni v letu varno obratovalo, 
pri delu niso bili zabeleženi izredni dogodki ali nezgode. Izvedena so bila vsa načrtovana 
preventivna periodična vzdrževanja, pregledi in preizkusi konstrukcij, sistemov in 
komponent (SSK) CSRAO ter delovne in merilne opreme javne službe. 

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je kot upravljavka jedrskega objekta za CSRAO 
izdelala dokumente, ki jih zahteva slovenska zakonodaja: »Program razgradnje CSRAO, 
revizija 0«, »Analiza radiološke obremenitve pri razsutju RAO v CSRAO, revizija 1«, 
»Analiza radiološke obremenitve pri požaru v CSRAO, revizija 1« in »Ocena požarne 
ogroženosti CSRAO, revizija 0«. 

Oktobra 2012 je bila izvedena sanacija zunanje stene, ki je vključevala odkop zemljine, 
mehansko odstranjevanje starih zaščitnih bitumenskih materialov ter nanos novih 
tesnilnih mas. S tem je preprečeno nadaljnje zamakanje oziroma vdor vode v notranjost 
predprostora CSRAO. Na podlagi varnostnega presejanja je bil, v skladu s 83. členom 
ZVIJSV in 35. členom pravilnika JV9, poseg uvrščen v spremembo kategorije 1 (manjša 
sprememba). Dela so potekala tekoče in brez posebnosti. O načrtovanem posegu je bila 
obveščena URSJV, kot to določa ZVISJV. 

2.1.3.2 Nadzor delovnega okolja 

Služba varstva pred sevanji ARAO (v nadaljevanju SVS) je v letu 2012 izvajala nadzor 
delovnega okolja skladno s programom radiološkega nadzora enkrat mesečno. Pri 
izvajanju nadzora ni bilo dogodkov, ki bi izstopali v primerjavi s prejšnjimi leti. Program 
nadzora sta izvajala SVS (redni nadzor) in zunanji pooblaščeni izvedenec za varstvo pred 
sevanji Zavod za varstvo pri delu d.d., Ljubljana (ZVD, dvakrat letno: julija in 
decembra). Opravljene so bile meritve koncentracij radona 222Rn in njegovih kratkoživih 
potomcev (EEC), radionuklidov v aerosolih, hitrosti doze zunanjega (gama) sevanja, 
hitrosti doze nevtronskega sevanja, površinske kontaminacije s sevanjem alfa in 
beta/gama, tal in sten skladišča, pakirnih enot, kontaminacije viličarja in pakirnih enot z 
RAO na transportnih vratih, oseb in merilne ter delovne opreme na izstopu iz skladišča. 

SVS je za potrebo ocene izpostavljenosti vzporedno z izvajanjem nadzora radioaktivnosti 
vodila tudi evidenco vstopov v nadzorovano območje skladišča CSRAO. Vstop zaposlenih 
in obiskovalcev v skladišče je potekal skladno z delovnimi navodili po predhodnem 
prezračevanju skladišča v trajanju 1 – 2 uri. Čas je bil odvisen od zadnjega zračenja 
skladišča in nanj vezane koncentracije radona. Meritve koncentracije radona po vključitvi 
sistema prisilnega prezračevanja v skladišču so pokazale, da se koncentracija radona v 
dveh urah zniža na vrednost manjšo od 300 Bq/m3. 

Kontinuirane meritve za ugotovitev naraščanja koncentracij radona v skladišču in 
določitve maksimalne vrednosti so bile izvedene v poletnem času (meseca junij/julij) s 
strani SVS, v zimskem času (meseca december/januar 2013) pa s strani SVS in ZVD. V 
času poteka meritev je bilo skladišče zaprto. Zaprte so bile tudi odprtine za vstop oz. 
izstop zraka v in iz skladišča. Sistem prisilnega prezračevanja ni bil vklopljen. Maksi-
malne izmerjene koncentracije radona so v treh tednih ob koncu leta (december 2012) 
dosegle vrednosti do 6.560 Bq/m3.  

Z meritvami hitrosti doze zunanjega sevanja gama v letu 2012 je bilo ugotovljeno: 

- da se hitrosti doz zunanjega sevanja gama v skladišču in na zunanji strani zaprtih 
tovornih vrat v primerjavi z vrednostmi v letu 2011 niso spremenile.  

- da so izmerjene hitrosti doz na zunanji strani vrat primerljive z vrednostmi 
naravnega ozadja v okolici skladišča. Vrednost hitrosti doze na prevozni poti v 
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skladišču je dosegla 14 µSv/h, na zunanji strani zaprtih tovornih vrat pa je bila 
manjša od 0,1 µSv/h. Na osnovi izvedenih meritev zunanjega sevanja gama, je SVS 
pripravila graf doznega polja skladišča.  

- da so izmerjene hitrosti doz nevtronskega sevanja na prevozni poti v skladišču do 
14 µSv/h (prekat P3). Na osnovi izvedenih meritev nevtronskega sevanja na 
prevozni poti v skladišču je bil narejen graf doznega polja. Ob tovornih vratih 
skladišča je zaradi oddaljenosti nevtronskih virov hitrost doze nevtronskega sevanja 
nemerljiva.  

- na tleh, stenah in na pakirnih enotah v skladišču ni bila izmerjena nevezana 
kontaminacija površin s sevanjem alfa in beta/gama. V skladišču poteka samo 
skladiščenje pakirnih enot z RAO. Izrednih dogodkov (npr. raztrosa odpadkov) v letu 
2012 pa tudi od rekonstrukcije skladišča leta 2004 ni bilo, zato tudi ni bilo možnosti 
za kontaminacijo površin v skladišču. 

- da je pri najvišji izmerjeni koncentraciji radona 5.307 Bq/m3, ravnovesna 
koncentracija radona (EEC) 877 Bq/m3 oziroma koncentracija potencialne alfa 
energije (PAEC) 4,9 µJ/m3. Povprečni ravnovesni faktor med radonom in radonovim 
kratkoživimi potomci je f=0,23. 

Skladno z delovnimi navodili je SVS izvajala meritve kontaminacije oseb pri izstopu na 
kontrolni točki in meritve kontaminacije pri iznosu paketov RAO, delovne opreme, orodja, 
embalaže ter rabljene obvezne varovalne opreme iz skladišča. V letu 2012 v objektu 
CSRAO ni bilo ugotovljenih primerov kontaminiranosti delavcev ARAO, obiskovalcev oz. 
delovne opreme in naprav.  

Meritev kontaminacije zraka z radionuklidi je v mesecu juliju izvedel ZVD. Ugotovljeno je 
bilo, da je koncentracija radionuklidov v skladišču radioaktivnih odpadkov manjša od 
mejnih vrednosti kontaminacije zraka za delovno okolje.  

Delo v skladišču je potekalo občasno. Organizirano je bilo tako, da je bila izpostavljenost 
zaposlenih v ARAO čim manjša. Delavci ARAO so v skladišče vstopali najmanj v parih, od 
tega je bil eden od vstopajočih delavec SVS. Za zunanje obiskovalce je bilo gibanje v 
skladišču omejeno, tako časovno kot tudi glede na nivo hitrosti doze sevanja in prejete 
efektivne doze (uporaba elektronskega dozimetra z nastavljenimi omejitvami). Omejitev 
ni veljala za inšpekcijske službe in strokovne obiske. Delavci ARAO, ki so delali v 
skladišču, so imeli osebne TL dozimetre. Vse osebe, ki so vstopile v skladišče, so imele 
elektronski dozimeter ARAO. TL dozimetre, ki jih je zagotavljal ZVD, so menjali mesečno.  

2.1.3.3 Prejete letne efektivne doze delavcev ARAO in ostalih 

Skupna efektivna doza zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama v letu 2012, 
izmerjena s TLD dozimetri, je bila 0,05 mSv (izpostavljenost pri delu v skladišču in v 
OVC, prevzemih RAO, obdobnih preizkusih instrumentov). Skupna ocenjena efektivna 
doza, ki vključuje tudi izpostavljenost radonu, njegovim kratkoživim potomcem in 
radionuklidom v aerosolih v skladišču CSRAO, je bila 0,127 mSv.  

Inšpekcijske službe ter delavci organizacij, ki so izvajale strokovni nadzor v skladišču in 
kontrolne meritve, so se v skladišču zadržali skupaj 5,6 ur. Efektivna doza zaradi 
izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama, izmerjena z elektronskimi dozimetri ARAO, je 
bila skupaj 0,008 mSv. 

Ogled skladišča za obiskovalce je trajal manj kot 20 minut. Efektivna doza zaradi 
izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama, izmerjena z elektronskimi dozimetri ARAO, je 
bila največ 0,001 mSv/obiskovalca/obisk (interna omejitev je 0,003 mSv/obiskovalca/ 
obisk). 
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2.1.3.4 Izpusti radioaktivnosti v okolje 

Izpusti odpadnih voda iz skladišča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na 
Brinju so bili pred njegovo rekonstrukcijo leta 2004 še vodeni v skupno cisterno drenaž 
za reaktor in NSRAO na IJS, od tu pa so se zbrane vode nadzorovano spuščale po 
kanalizacijskem sistemu v reko Savo. Po rekonstrukciji skladišča se odpadne vode 
(predvsem sanitarne odpadne vode – pranje rok) zbirajo v podzemnem rezervoarju na 
platoju pred skladiščem. V ta rezervoar se stekajo tudi meteorne vode iz asfaltne 
ploščadi pred skladiščem, kjer se opravlja sprejem radioaktivnih odpadnih snovi v 
skladišče. Izmerjene vrednosti koncentracije radionuklidov so skladne z zahtevami za 
opustitev nadzora in tudi manjše od mejnih vrednosti kontaminacije vode, namenjene za 
oskrbo s pitno vodo. Od umetnih radionuklidov je bil v vzorcu z analizo zaznan samo 
137Cs (0,18 Bq/m3), ki je najverjetneje povezan s posledicami globalne kontaminacije. 

Vir radona v skladišču so odložene odpadne snovi, ki vsebujejo povišane specifične 
aktivnosti 226Ra, zatesnjene posode pa ne preprečujejo v celoti izhajanja radona v 
skladiščni prostor. Vir radona je tudi sam podzemni objekt, vendar je težko oceniti 
prispevek radona iz tal v skladišče skozi betonske stene in tlake. Z zatesnitvijo odprtin 
skladišča leta 2004 se je povečala hitrost naraščanja koncentracije radona v skladišču, 
višje pa so tudi maksimalne izmerjene koncentracije (čez 20.000 Bq/m3, pred 
rekonstrukcijo le do 8.000 Bq/m3). Z zagonom sistema za prezračevanje skladišča se 
navedena koncentracija radona v skladišču v eni uri zmanjša na vrednost pod 300 
Bq/m3. 

Leta 2008 je potekal projekt prepakiranja in karakterizacije radioaktivnih odpadkov, v 
okviru katerega so bili prepakirani tudi radijevi odpadki iz soda z oznako ARAO-134. Viri 
226Ra, ki so bili vzrok za visoke koncentracije radona, so bili hermetično zavarjeni v novo 
embalažo. Posledično so se znižale koncentracije radona v skladišču, ki niso presegale 
4.000 Bq/m3, zmanjšala sta se tudi hitrost izpuščanja na prosto in letni izpust.  

V letu 2012 so bile opravljene meritve ravnovesne koncentracije radona ob zaprtem 
skladišču. Izmerjene vrednosti so bile podobne letu 2011 in sicer maksimalno 6.560 
Bq/m3 ob koncu leta. Na podlagi teh meritev je bila v skladišču z modelom ocenjena 
povprečna hitrost izpuščanja radona iz skladišča na 6 Bq/s, kar je enako kot lansko leto. 
Celotni izpust radona na letni ravni je ocenjen na 0,2 GBq. Iz slike 83 je razviden trend 
zmanjševanja izpustov radona iz skladišča kot posledica prenovitve samega skladišča in 
prepakiranja odpadkov. 

 

Slika 83: Emisije 222Rn iz skladišča NSRAO na Brinju 
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2.1.3.5 Pripravljenost na izredne dogodke 

V letu 2012 ni bilo zabeleženih izrednih dogodkov. 

ARAO ima veljavna dokumenta, ki opisujeta ukrepanje v primeru izrednih dogodkov: 
»Načrt ukrepov v primeru izrednih sevalnih dogodkov«, ki opisuje način odzivanja v 
primeru izrednih dogodkov, in »Načrt zaščite in reševanja za CSRAO«, ki je sledil 
zahtevam iz Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. V letu 2012 je 
ARAO pripravil revizijo slednjega, ki usklajuje oceno ogroženosti za CSRAO z 
dokumentoma »Načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka za Reaktorski center 
Instituta Jožef Stefan« ter z »Državnim načrtom zaščite in reševanja v primeru 
radiološke nesreče«. Dokument bo izdan leta 2013.  

V okviru izdelave Ocene ogroženosti in revizije »Načrta zaščite in reševanja za CSRAO« 
je ARAO pripravil več podpornih dokumentov:  

- Oceno požarne ogroženosti (na podlagi podatkov o objektu CSRAO in zahtevane 
metodologije je za objekt določena stopnja ogroženosti 3 - srednja požarna 
ogroženost), 

- revizijo Analize radiološke obremenitve pri razsutju RAO v CSRAO in  

- revizijo Analize radiološke obremenitve pri požaru v CSRAO. 

Nadaljuje se sodelovanje s poklicno Gasilsko brigado Ljubljana, ki je pristojna za 
ukrepanje v primeru nesreč z radioaktivnimi odpadki ter za gašenje požara v CSRAO. V 
okviru tega sodelovanja je ARAO zagotovila tudi vzdrževanje dozimetrov za osebje, ki bo 
sodelovalo pri ukrepanju v primeru navedenih izrednih dogodkov. 

2.1.3.6 Inšpekcijski pregledi 

V letu 2012 ni bilo izvedenih inšpekcijskih pregledov na ARAO in v CSRAO. 

Vira: [49] in [50] 

2.1.4 RUDNIK ŽIROVSKI VRH 

2.1.4.1 Izvajanje aktivnosti trajnega prenehanja izkoriščanja uranove 
rude 

Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju 
RŽV) je v letu 2012 skladno s poslovnim načrtom družbe izvajal aktivnosti nadzora, 
vzdrževanja in monitoringa vpliva odlagališč na okolje. Leto 2012 je bilo za odlagališče 
rudarske jalovine Jazbec četrto leto, za odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt pa 
drugo leto prehodnega petletnega obdobja. Pravna podlaga za izvajanje aktivnosti je bil 
Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU-UPB1; Ur. l. RS, št. 22/2006).  

RŽV je v letu 2012 izvajal tekoče aktivnosti prehodnega petletnega obdobja 
dolgoročnega upravljanja: vzorčenje, meritve, nadzor stanja, vzdrževanje površin in 
infrastrukture, zbiranje in arhiviranje podatkov, vodenje baze podatkov, izdelavo poročil 
upravnim organom ipd.  

Vzdrževalna dela so obsegala čiščenje kanalet za odvod meteornih voda na obeh 
odlagališčih, čiščenje podrasti ob odlagališčih in ob infrastrukturnih objektih ter košnjo 
trave na in ob odlagališčih. Izvajal se je nadzor stanja končno urejenih rudniških 
objektov, ki je bil na osnovi odločbe rudarskega inšpektorja št. 06145-4/2012 z dne 
18. 7. 2012 poostren, saj odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt še vedno drsi in se 
ne umirja. Z odločbo št. 06145-1/2012 z dne 30. 5. 2012 zahtevani interventni drenažni 
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ukrepi za znižanje nivoja podtalnice zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bili 
izvedeni.  

Organizacija javnega podjetja se v letu 2012 ni spremenila. Varstvo pred sevanji je 
zagotavljala Služba varstva pred ionizirajočimi sevanji RŽV. RŽV je imel v prvi polovici 
leta 2012 pogodbeno zaposlene štiri nekdanje delavce RŽV in sicer nekdanjega 
tehničnega vodjo RŽV, vodjo elektro službe, električarja in radiološkega nadzornika, od 
septembra dalje pa sta delo po pogodbi nadaljevala še rudarski tehnolog in vodja Službe 
za varstvo pri delu in pred ionizirajočimi sevanji. Vzdrževalna dela, vzorčenja, analize in 
meritve, za katere ima RŽV ustrezno opremo in je usposobljen, so bili izvedeni v celoti. 

RŽV je v prvi polovici leta za izvajanje rednih aktivnosti porabil lastna finančna sredstva, 
ki bi jih v skladu z Uredbo o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Ur. l. RS, št. 22/2008, 50/2009) moral 
nameniti za plačilo nadomestila za omejeno rabo zemljišč Občini Gorenja vas – Poljane, 
saj ni prejemal proračunskih sredstev. Pogodba o začasnem financiranju dejavnosti je 
bila podpisana šele 31. 5. 2012, prvo nakazilo proračunskih sredstev pa izvedeno meseca 
julija. Zaradi težav s financiranjem del monitoringa, predviden z varnostnima poročiloma 
za obe odlagališči, ni bil izveden. Dne 31. 12. 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
s prerazporeditvijo sredstev znotraj svojih proračunskih postavk, zagotovilo še 
financiranje zapadlih obveznosti in zakonsko predpisanih aktivnosti. 

RŽV je v juniju 2011 sprožil upravni postopek za izdajo dovoljenja za zaprtje odlagališča 
Jazbec. V okviru postopka je bila opravljena ustna obravnava in do konca leta 2012 so 
bile izvedene vse dopolnitve varnostnega poročila. URSJV bo v postopku izdaje 
dovoljenja za zaprtje odločila tudi o prenehanju statusa sevalnega objekta in na podlagi 
sklepa vlade izdala odločbo o objektu državne infrastrukture. Sklep vlade je bil izdan dne 
20. 12. 2012. Ob koncu leta 2012 dovoljenje za zaprtje in odločba o objektu državne 
infrastrukture še nista bila izdana. ARAO, ki bo izvajala dolgoročni nadzor in vzdrževanje 
odlagališča, bo morala pred začetkom izvajanja dejavnosti pridobiti še dovoljenje URSJV. 

Potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji za sevalni objekt Odlagališče 
hidrometalurške jalovine Boršt, ki ga je dne 7. 7. 2006 izdala URSVS, je poteklo že v letu 
2011.  

Spremljanje stabilnosti plazu na območju odlagališča Boršt in stabilnosti odlagališča 
Jazbec 

Spremljanje stabilnosti odlagališč Jazbec in Boršt je pomembna aktivnost prehodnega 
petletnega obdobja, pa tudi dolgoročno. Po končni ureditvi obeh odlagališč in prenehanju 
izvajanja delovnih aktivnosti na območju postavljenih geodetskih mrež kontrolnih točk za 
spremljanje stabilnosti so nastali pogoji za kvalitetno občasno geodetsko spremljavo, pa 
tudi kontinuirno (on-line) spremljavo preko satelitov. Zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev v letu 2012 geodetske meritve na obeh odlagališčih niso bile izvedene. 

Obseg plazu na območju Boršta, smer gibanja plazu (informativni prikaz), mesta 
opazovanih točk GPS nadzora (točke GRS1, GMX1 in GMX2) in geodetske mreže (točka 
115) prikazuje slika 84. 
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Slika 84: Obseg plazu na območju Boršta 

Meritve stabilnosti/nestabilnosti območja plazu so kontinuirno potekale z GPS nadzorom 
na treh opazovanih točkah. Točka GRS1 se nahaja na stabilnem območju zunaj plazu. 
Dve točki (slika 85) sta na območju plazu, od tega ena na zgornji etaži odlagališča Boršt 
z oznako GMX2, druga pa na vremenski postaji Boršt na platoju pod odlagališčem z 
oznako GMX1. Premik posamezne nestabilne točke je razlika premika med stabilno točko 
GRS1 in med nestabilnima točkama GMX2 in GMX1. Spremljava meritev je zagotovljena 
z dostopom preko osebnega računalnika (on-line). V letu 2012 sta bili izmerjeni vrednosti 
premikov za točko GMX2 30 mm in za točko GMX1 28 mm (odčitek na krivulji diagrama, 
slika 86).  

  

Slika 85: Opazovalni točki GPS nadzora stabilnosti območja odlagališča Boršt, levo GMX2 
na zgornji etaži odlagališča, desno GRS1 na saniranem kopu inertnega 
materiala Jaka za prekrivko odlagališč Jazbec in Boršt 

Na sliki 86 so prikazani premiki geodetskih točk GMX1 (modra linija) in GMX2 (rumena 
linija), izmerjenih z GPS nadzorom v opazovano obdobju od 7. 4. 2010 do 31. 12. 2012. 
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Opomba: Nenadne spremembe krivulje navzdol so posledica zunanjih motenj pri delovanju opreme, ne pa 
premiki opazovanih točk (informacija upravljavca GPS sistema Geoservis d.o.o. Ljubljana).  

Slika 86: Premiki geodetskih točk GMX1 in GMX2  

Po zaključku sanacije drenažnega rova in izdelave drenažnih vrtin je bil konec meseca 
aprila 2011 na saniranem območju prehoda drenažnega rova skozi plazino obnovljen 
ekstenziometer (Slika 87, levo), ki ga je izdelal RŽV. V času od 10. 5. 2011 do 17. 12. 
2012 je bil na saniranem območju izmerjen skupni premik 44 mm, posledice premika so 
vidne na sanirani betonski oblogi, kjer so pričakovano ponovno nastale razpoke kot 
posledica delovanja plazu na betonsko oblogo drenažnega rova. V letu 2012 je bil v 
mesecu maju izmerjen povečan premik v času potresa v Furlaniji in Julijski krajini in sicer 
9 mm (eno mesečno obdobje prej je bil premik 1 mm, eno mesečno obdobje kasneje pa 
premik 2 mm). Na mestu poškodb kanala za odvod drenažnih in izvirnih voda iz 
drenažnega tunela v zahodni Boršt potok je narejena premostitev vode s pomočjo cevi 
(Slika 87, desno). 

Poškodbe zaradi plazenja kamninske podlage odlagališča so vidne tudi na drugem 
odseku, in sicer takoj za vstopom v drenažni rov (za lito betonsko oblogo), v smeri zgoraj 
navedene poškodovane betonske podgradnje. Najbolj očiten znak premikanja je 
odpadanje lusk brizganega betona. Na spoju betona je opaziti dviganje betonskih tal 
skupaj s kanalom.  

Nadalje je mogoče opaziti poškodbe tudi zunaj drenažnega rova in sicer pod platojem 
pred drenažnim rovom, saj so odprte razpoke v betonskem kanalu. Na betonskih 
kanaletah na vzhodnem robu plazu se mestoma opazijo minimalne poškodbe (razmik, 
dvig kanalet). Na SV robu plazu je bil že v letu 2011 zaznan premik (razmejitev med 
stabilno okolico in plazom), kjer je prišlo do nadaljnjega zmanjšanja prekritja med 
betonskimi odvodnimi kanaletami (slika 88), na cesti in na travi neposredno ob tem 
mestu pa deformacija oz. poškodba ni bila opažena. 
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Slika 87: Lokacija ekstenziometra v drenažnem rovu, prehod rova skozi plazino, sanirani 
del je za ekstenziometrom (levo), premostitev poškodovane betonske obloge 
drenažnega rova s cevjo (desno) 

   

Slika 88: Velikost ene izmed razpok nastale po začetku leta 2011 (stanje 17. 11. 2012, 
levo), dvig betonske talne plošče (konec leta 2012, desno)  

Od izdelanih vertikalnih drenažnih vodnjakov v prečnih krakih drenažnega rova jih le del 
deluje preko celega leta z zelo omejenim pretokom drenirane vode (slika 89). Od 
izvrtanih šestih raziskovalnih in drenažnih vrtin v letih 2010/2011 kontinuirno delujejo 
tri, od teh ima pričakovano največji pretok raziskovalno drenažna vrtina DV-1 (slika 89, 
levo). Na odvodu drenažnih voda iz vrtin v talni odvodni kanal krakov oz. drenažnega 
rova so vgrajeni merilniki pretoka vode (slika 90). Podatki pretoka vode se zbirajo v 
interni spominski enoti, mesečno pa se prenašajo v bazo podatkov RŽV. V letu 2011 je 
bilo v drugem polletju kot ukrep za zmanjšanje nivoja podtalnice v kamninski podlagi 
odlagališča Boršt in s tem zmanjšanje hitrosti premikanja plazu načrtovano nadaljevanje 
izdelave drenažnih vrtin iz drenažnega rova (6 vrtin) in prečnih krakov drenažnega rova 
(6 vrtin levi in 6 vrtin desni krak), kar pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo 
izdelano. 
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Slika 89: Odvod drenažnih voda iz vrtine DV-1 v odvodni kanal vzhodnega kraka (levo) 
in drenažni vodnjak v vzhodnem prečnem kraku drenažnega rova, deževno 
jesensko obdobje, iztok vrtine na dan 6. 11. 2012 (desno) 

   

Slika 90: Merilnik pretoka vode iz vrtine DV-1, levo stanje odtečenega volumna v m3 na 
dan 22. 4. 2011, desno stanje na dan 6. 11. 2012 (razlika volumna vode 
28.000 m3) 

Premik podlage odlagališča na izvedene ukrepe končne ureditve odlagališča Boršt še ni 
imel opaženih ali z meritvami ugotovljenih posledic, predvsem nastanka razpok na 
površini prekrivke, poškodb kanalov za odvod meteornih voda s površine, poškodb 
vgrajenih drenažnih sistemov.  
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Slika 91: Razmik betonske kanalete na severni brežini odlagališča Boršt, prva cesta od 
spodaj, vzhodni del na mestu roba plazu (levo), ekstenziometer na mestu 
premika betonske kanalete (desno) 

V letu 2012 zaradi že omenjenih finančnih težav geodetske meritve stabilnosti odlagališča 
Jazbec niso bile izvedene. So pa bile izvedene meritve na obeh inklinometrih (slika 92) 
na SV pobočju odlagališča, ki niso pokazale premikov v telesu odlagališča. 

   

Slika 92: Meritev inklinacije v inklinometru INC-JA-2 na SV brežini odlagališča Jazbec 

2.1.4.2 Delovni pogoji in varstvo pred ionizirajočimi sevanji 

Pri izvajanju del so izvajali predpisane in potrebne ukrepe, tako za zagotavljanje 
ustreznih delovnih pogojev zaposlenih kot tudi varovanja okolja. Izrednih dogodkov pri 
izvajanju del ni bilo, niti ni bilo izrednih dogodkov, ki bi bili posledica vremenskih razmer. 
Vremenske razmere so bile do meseca oktobra ugodne, saj je bila skupna količina 
padavin pod petdeset letnim povprečjem. Kratkih intenzivnih padavin, ki bi povzročile 
erozijo travnatih površin odlagališč, kljub veliki količini padavin v četrtem četrtletju, ni 
bilo. 

V letu 2012 ni bil izveden vstop v propust v dnu odlagališča Jazbec. V poletnem času je 
na odlagališču potekala košnja trave (1. in 2. košnja, tretje košnje zaradi pomanjkanja 
padavin ni bilo), na obeh straneh ograje pa čiščenje podrasti (slika 93) in košnja trave. 
Košnja trave na odlagališču je potekala v sušnem obdobju. Nakloni brežin so okrog 20%, 
njihovi izteki pa ob vznožju odlagališča, zato je potrebno biti pri delu zelo pazljiv. 
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Površina odlagališča je v celoti prekrita s prekrivko iz inertnih materialov, vrednosti 
hitrosti doze zunanjega sevanja (gama) in radonskega toka iz prekrivke se v letu 2012 v 
primerjavi z obdobjem 2009 - 2011 niso povečale. 

URSVS je v letu 2012 potrdila spremembo ocene varstva izpostavljenih delavcev za 
odlagališče rudarske jalovine Jazbec. 

Na odlagališču Boršt je rast trave precej manj intenzivna kot na odlagališču Jazbec, 
košnja pa je bila prav tako izvedena dvakrat. Površina odlagališča je zaradi lege na 
odprtem pobočju Boršta zelo dobro prevetrena, kar pomeni, da so bile na površini 
odlagališča izmerjene sorazmerno nizke koncentracije radona in njegovih kratkoživih 
potomcev, nizek pa je posledično zaradi prevetrenosti tudi ravnovesni faktor radona. 
Vrednosti hitrosti doze zunanjega sevanja (gama) in radonskega toka iz prekrivke se v 
letu 2012 v primerjavi z obdobjem 2010-2011 niso povečale. 

  

Slika 93: Čiščenje usedline merilnega mesta BPG po deževju (levo) in čiščenje podrasti 
ob varovalni ograji Boršt (desno) 

V letu 2011 je bil omejen vstop v drenažni jašek J-3 odlagališča Boršt, v katerega se 
izlivajo vode severne drenaže (vzhodni in zahodni krak), zahodne drenaže in centralne 
drenažne zavese, na enkrat četrtletno, kar se je izvajalo tudi v letu 2012. 

Vstop v drenažni rov (tunel) se je izvajal vsak delovni dan in sicer do merilnega mesta 
Tunel, ki je oddaljeno 10 m od ustja rova. Naprej od merilnega mesta Tunel se je 
vstopalo samo v času odčitavanja premikov na ekstenziometru ter nadzora merilnikov 
pretoka vrtin na križišču drenažnega rova in obeh krakov. Za bolj učinkovito naravno 
zračenje drenažnega rova in obeh krakov so bila po zaključku vrtanja drenažnih vrtin v 
rovu leta 2011 na ustje rova nameščena vrata z mrežo. Pri zunanji temperaturi zraka 
manjši od +10 do +12°C se je zrak pomikal navzgor in obratno. Pred vstopom v drenažni 
rov (tunel) preko merilnega mesta je Služba varstva pred sevanji izvedla meritve 
koncentracije PAE radonovih kratkoživih potomcev. 

V letu 2012 se niso izvajale aktivnosti, s katerimi bi lahko povzročili kontaminacijo 
površin ali objektov. Kontrolne meritve so bile izvedene ob nadzoru stanja nekdanjih, 
saniranih začasnih rudniških objektov (odlagališča in nasutja jamske jalovine, podkopi, 
zračilni jaški, raziskovalni podkopi). 
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2.1.4.3 Izpusti radioaktivnosti v okolje 

Širjenje radioaktivnosti iz območja RŽV na okolje poteka po vodni in zračni prenosni poti. 

Tekoče izpuste sestavljajo iztok jamske vode ter izcedne, zaledne in meteorne vode iz 
odlagališč Jazbec in Boršt. Nadzirajo se še vode iz sanirane površine nekdanjega 
začasnega odlagališča P-9 ter dvakrat letno iztoki iz saniranih podkopov. 

Zračne izpuste iz RŽV sestavljajo le emisije radona iz obeh odlagališč Jazbec in Boršt, 
ostalih virov radona na RŽV (jama s podkopi in prezračevalnimi jaški, drobilnica, deponija 
rude, predelovalni obrat) že dalj časa ni več. 

Nadzor emisij je leta 2012 izvajala Služba varstva pred sevanji RŽV (vzorčenje, meritve 
pretokov, koncentracije radona in radonovih kratkoživih potomcev, evidenca podatkov), 
analize tekočih emisij pa laboratorij ERICO Velenje (238U) in Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj (kemični parametri) ter IJS (226Ra).  

Monitoring v letu 2012 je potekal skladno z Varnostnim poročilom za odlagališče Jazbec 
oz. odlagališče Boršt. Vzorčenje aerosolov se skladno s programom v letu 2012 ni več 
izvajalo. 

Tekočinske emisije 

Tekočinske emisije na RŽV so močno odvisne od meteoroloških razmer.  

V prvih devetih mesecih leta 2012 je prevladovalo zmerno vreme z malo padavinami, od 
12. 10. 2012 dalje pa je nastopilo deževno obdobje. Skupna letna količina padavin, 
izmerjena na vremenski postaji ARSO na platoju pod odlagališčem Boršt, je bila 
1.434 mm, kar je več kot v letu 2011 in v okviru povprečja padavin za obdobje 2000-
2012 (1.483 mm). Maksimalne padavine so bile dne 27. 10. 2012 in sicer 134 mm, v pol 
ure pa je padlo največ padavin dne 5. 11. 2012 in sicer 13,3 mm.  

Največ padavin je padlo meseca oktobra 317 mm, najmanj pa meseca marca 7 mm. Dni 
s padavinami 0,1 mm/dan ali več je bilo 146. Snežne odeje, ki bi obstala dlje časa, 
pozimi ni bilo. 

Tekočinski izpust iz odlagališča Jazbec je le eden, in sicer izpust izcednih voda iz 
odlagališča. Izpust je opremljen za avtomatske meritve nivoja preliva.  

Na odlagališču Boršt so izcedne vode odlagališča ter površinske meteorne vode, skupaj z 
iztokom voda drenažnega rova, speljane v zahodni Boršt potok, ki prispeva še zaledne 
tekoče vode. Pod platojem ob vstopu v drenažni rov se nahaja merilno mesto Boršt potok 
glavni. Na merilnem mestu se izvajajo vzorčenje in meritve pretoka izcednih voda 
odlagališča, meteornih voda s površine odlagališča ter zalednih tekočih voda. Merilno 
mesto ima merilnik nivoja preliva, ima pa tudi poseben sistem za občasno spuščanje 
sedimentov, ki jih hudourniški potok iz naravnega okolja pri večjem deževju prinese na 
merilno mesto.  

Skupaj je bilo v letu 2012 v uporabi osem vzorčevalno-merilnih mest. Avtomatsko 
merjenje pretokov z beleženjem meritev v spominsko enoto je urejeno na vseh merilnih 
mestih. Podatki se prenašajo v bazo podatkov mesečno. 

Rudniška jama je že končno urejena. Jama se počasi stabilizira, pretoki, koncentracije in 
mase posameznih parametrov bodo v prihodnosti odvisni predvsem od padavin ter 
podnebnih razmer. V letu 2010 je bilo več padavin kot v letu 2009, kar se je odrazilo na 
povečanem iztoku jamske vode, povečale pa so se tako emisije urana kot tudi 226Ra. Leto 
2011 je bilo siromašno s padavinami, niti ni bilo snežne odeje iz leta 2010, ki bi dodatno 
prispevala k izvirnim vodam v spomladanskem delu leta. Iztok jamske vode se je zaradi 
nadaljevanja obdobja majhnih padavin zmanjševal tudi v letu 2012 do meseca oktobra, 
potem pa se je z deževjem zelo hitro povečal. Količina iztoka jamske vode je bila v letu 
2012 še manjša kot v letu 2011.  
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Prav tako poteka postopna stabilizacija prekrivke odlagališča Jazbec, saj mora miniti 
nekaj let ter s tem več mokrih, sušnih, toplih oz. mrzlih obdobij. Zmanjševanje količine 
komposta v prekrivki in sorazmerno malo padavin v času intenzivne rasti trave v letu 
2012 se je poznalo na travi sami in travni ruši. Odvoda zalednih voda in meteornih voda 
z odlagališča dobro delujeta. Iztok izcednih voda odlagališča je odvisen od količine, 
razporeditve in trajanja padavin v določenem času, intenzivnosti padavin, temperature 
zraka, zmrznjenosti tal. V času mokrih obdobij se koncentracije v izcedni vodi zmanjšajo, 
pretoki narastejo, v sušnem obdobju pa je obratno. Čeprav je bilo leto 2012 do sredine 
meseca oktobra sušno, iztok iz propusta majhen, pa je obilno deževje ob koncu leta 
močno povečalo iztok izcednih (predvsem podzemnih zalednih izvirnih) voda. Emisija 
U3O8 iz propusta odlagališča v zadnjih treh mesecih leta je predstavljala kar 56% 
celoletne emisije, podobno razmerje je bilo tudi pri volumnu iztoka zadnjih treh mesecev 
proti celoletnemu iztoku voda iz propusta. 

Povprečna specifična aktivnost 226Ra, merjena v vodi izcednega propusta odlagališča 
Jazbec, je leta 2012 znašala 43 Bq/m3(leta 2011 40 Bq/m3). Ta voda se pred izlivom v 
okolje še dodatno razredči z zalednimi vodami iz jarkov 1 in 2, zato avtorizirana mejna 
vrednost 40 Bq/m3 za izpust v okolje ni bila prekoračena. 

Za razliko od komposta na odlagališču Jazbec ima zemlja na odlagališču Boršt precej 
manjšo hranilno vrednost, zato je intenzivnost rasti trave precej manjša, pa tudi travna 
ruša se počasneje utrjuje. Ker v letu 2012 ni bilo kratkotrajnih intenzivnih nalivov, 
nakloni brežin pa so manjši kot na odlagališču Jazbec, površinske vodne erozije ni bilo 
opaziti. Premik plazu v letu 2012 je bil 3 cm, ni pa povzročil vidnih poškodb na površini 
odlagališča, niti niso bila potrebna vzdrževalna dela. 

Z izvedeno končno ureditvijo odlagališča so se zmanjšale tako koncentracije kot tudi 
mase/aktivnosti U3O8 oz. 226Ra v izcednih vodah odlagališča. Izcedne vode se od avgusta 
2009 dalje v celoti odvajajo v zahodni Boršt potok, končno kontrolno mesto za tekoče 
emisije odlagališča je merilno mesto Boršt potok glavni.  

Skupna letna količina U3O8 in aktivnost 226Ra v tekočih emisijah po posameznih objektih 
RUŽV (dnevno vzorčenje in merjenje pretokov/iztokov, mesečni sestavljeni vzorec) za 
leto 2012 je prikazana v preglednici 12, primerjava izpustov 226Ra s prejšnjimi leti pa na 
sliki 94. Skupni izpusti so manjši, predvsem zaradi zmanjšanja izpustov iz obeh 
odlagališč, nihanja pa gre pripisati vremenskim razmeram in stabilizaciji odlagališč Jazbec 
in Boršt. 

Preglednica 12: Skupna letna količina U3O8 in aktivnost 226Ra v tekočih emisijah po 
posameznih objektih RŽV 

 

U3O8 226Ra Objekt/emisija 
Količina [kg] emisije [%] aktivnost [MBq] emisije [%] 

Jama 134 77 28 81 
Odlagališče Jazbec 30 17 3,1 9 
Odlagališče Boršt 10 6 3,4 10 
RŽV skupaj 174 100 34,5 100 
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Slika 94: Skupna letna aktivnost tekočinskih izpustov (226Ra) po posameznih objektih 
RŽV 

Plinaste emisije 

Plinaste emisije nastajajo zaradi izhajanja 222Rn, največ iz odlagališč Jazbec in Boršt. 

Emisijske vire radona v RŽV ločujemo glede njihovih vpliv na okolje, na vire, ki ležijo pod 
mejo povprečne temperaturne inverzije in na vire nad to mejo. Ta meja se nahaja na 
nadmorski višini 500 m, to je na zgornjem robu odlagališča Jazbec (slika 95). 

 

Slika 95: Emisijski viri radona 

Po letu 1995 so bili odstranjeni nekateri pomembni viri radona, kot so nasutje jamske 
jalovine na platoju P-10, skladišče uranove rude na platoju nad drobilnico, zaprt je bil 
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prepust pod odlagališčem, zaprta je bila jama, odstranjeni začasni odlagališči P-1 in P-9, 
zaprta rudniška jama, prekrita je bila zgornja etaža odlagališča Boršt. Leta 2006 je bil 
končno urejen spodnji del brežine odlagališča Jazbec, leta 2007 je bila urejena skoraj 
celotna preostala brežina, leta 2008 pa še preostala površina odlagališča, predvsem 
zgornji, ravnejši del odlagališča. Emisija radona iz rudniških virov v okolje se je preko 
leta postopno zmanjševala, predvsem pa njegova disperzija v dno doline Brebovščice. Z 
meritvami gostote radonskega toka iz že vgrajene površine prekrivne plasti je bilo v 
prejšnjih letih ugotovljeno, da so izmerjene vrednosti podobne tistim v naravnem okolju 
RŽV (~0,02 Bq/m2s). Avtorizirana mejna vrednost za izhajanje radona iz odlagališča 
Jazbec je 0,1 Bq/m2s. 

Meritve so do leta 2012 potekale sezonsko dvakrat letno (topli in hladni del leta). V 
poletnem času so bile narejene v razširjenem obsegu na obeh odlagališčih, zimske 
meritve novembra in decembra pa niso bile narejene, saj je bila zaradi obilnega deževja 
in nizkih temperatur prekrivka zasičena z vodo, kar je imelo za posledico nerealno nizke 
izmerjene vrednosti. 

Izhajanje radona iz površine odlagališča Jazbec je po prekritju odlagališča na nivoju 
vrednosti izhajanja radona v naravnem okolju v okolici odlagališča in v dolini 
Brebovščice. Skupna emisija radona iz površine odlagališča Jazbec je v letu 2012 
ocenjena na vrednost 0,06 TBq (v letu 2011 0,11 TBq, v letu 2010 0,07 TBq), pred 
začetkom končne ureditve odlagališča Jazbec pa je bila ocenjena na ~ 2 TBq/leto. Ocena 
emisije je bila narejena na podlagi poletnih meritev. 

Povprečne letne koncentracije radona na merilnih postajah na vzdolžnem profilu od 
odlagališča Jazbec do Gorenje vasi, izmerjene z detektorji jedrskih sledi v letih 2006–
2012, so prikazane na sliki 96. Koncentracije so od leta 2009 v povprečju nižje na vseh 
merilnih mestih. Ker je bilo odlagališče Jazbec končno prekrito leta 2008, drugih 
aktivnosti končne ureditve rudniških objektov pa v letu 2012 niso več izvajali, gre razlago 
za razlike v povprečnih letnih izmerjenih vrednosti iskati v bolj nestabilnih vremenskih 
razmerah. Letos so bile povišane vrednosti izmerjene v samem kanalu Jazbec, na 
njegovem zgornjem robu 2 m višje pa so bile precej nižje. Obseg radonskega toka je 
zato omejen, za prispevek v okolje malo pomemben. 
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Slika 96: Povprečne letne koncentracije radona na merilnih postajah na vzdolžnem 
profilu od odlagališča Jazbec do Gorenje vasi 
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Za razliko od odlagališča Jazbec se odlagališče Boršt nahaja nad mejo povprečne letne 
temperaturne inverzije, s tem je bolj prevetreno, koncentracije tako radona kot 
radonovih kratkoživih potomcev so precej nižje. Prispevek radona iz površine odlagališča 
v okolje v letu 2012 je ocenjen na 0,09 TBq/leto (v letu 2011 0,11 TBq/leto).  

Enako kot v primeru odlagališča Jazbec so, v primerjavi z izmerjenimi vrednostmi v 
prejšnjih letih, v letu 2012 zmanjšane povprečne letne koncentracije radona tudi na 
območju odlagališča Boršt. Predvideni vzrok zmanjšanja koncentracij je tudi v tem 
primeru enak (vremenske razmere). Na sliki 97 so podane povprečne letne koncentracije 
radona na merilnih postajah na vzdolžnem profilu od odlagališča Boršt do Gorenje vasi.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

B
or

št
 z

go
ra

j, 
ce

st
a 

na
d

od
la

ga
liš
če

m

B
or

št
 e

ta
ža

, n
a 

vr
hu

 S
br

ež
in

e

M
P

 B
or

št
 (p

la
to

 p
od

od
la

ga
liš
če

m
)

K
oz

ol
ec

 P
ot

ok
ar

 (p
la

to
po

d 
od

la
ga

liš
če

m
)

M
P

 B
ač

en
sk

i m
lin

 (d
no

do
lin

e 
po

to
ka

To
dr

aš
či

ca
)

M
P

 T
od

ra
ž,

 o
b 

up
ra

vn
i

st
av

bi
 

M
P

 G
or

en
ja

 D
ob

ra
va

(d
om

ač
ija

 Š
tru

c)
 

M
P

 D
ol

en
ja

 D
ob

ra
va

(k
m

et
ija

 B
og

at
aj

)

M
P

 G
or

en
ja

 v
as

 (k
m

et
ija

B
re

nc
e)

K
on

tro
ln

o 
m

es
to

Lj
ub

lja
na

-P
ol

je

K
on

ce
nt

ra
ci

ja
 R

n-
22

2 
(B

q/
m

3 )

Povprečna koncentracija radona, leto 2008
Povprečna koncentracija radona, leto 2009
Povprečna koncentracija radona, leto 2010
Povprečna koncentracija radona, leto 2011
Povprečna koncentracija radona, leto 2012

 

Slika 97: Povprečne letne koncentracije radona v vzdolžnem profilu Merilna postaja 
Boršt Bačenski mlin – Gorenja vas 

Emisijski viri in velikosti emisij radona na RŽV leta 2012 so prikazani v preglednici 13. 
Zaradi opravljenih ureditvenih del so se emisije radona iz obeh odlagališč močno 
zmanjšale v primerjavi z preteklostjo, zmanjšanje v primerjavi z letom 2011 pa je 
posledica vremenskih razmer. 

Preglednica 13: Emisijski viri in velikosti emisij radona na RŽV leta 2012 

Viri 222Rn Letna izpuščena aktivnost [TBq] 
nižinski viri (pod mejo temp. inverzije 500 m n.m.) 
 Odlagališče Jazbec 0,06  
nižinski viri skupaj 0,06  
višinski viri (nad mejo temp. inverzije 500 m n.m.) 
 Odlagališče Boršt 0,09 
višinski viri skupaj 0,09 
RŽV skupaj 0,15 

Vira: [51] in [52] 
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2.2 IZVAJANJE SEVALNIH DEJAVNOSTI IN UPORABA VIROV 
SEVANJ 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV; Ur. l. RS, št. 
102/04 in 60/11) določa pristojnosti upravnih in inšpekcijskih organov na področju 
izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj. Nadzor nad uporabniki 
virov sevanja v industriji, raziskovalnih dejavnostih in izobraževanju je v pristojnosti 
URSJV, medtem ko je za nadzor na področju zdravstva in veterinarstva v pristojnosti 
Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji. Zakon določa, da mora izvajalec 
sevalne dejavnosti oziroma imetnik vira sevanja priglasiti namero o izvajanju sevalne 
dejavnosti in uporabi vira sevanja, pridobiti potrdilo o oceni varstva izpostavljenih 
delavcev pred ionizirajočimi sevanji, dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in 
dovoljenje za uporabo vira sevanja oziroma potrdilo o vpisu vira sevanja v register virov 
sevanja. Izvajalci sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu morajo pridobiti še 
potrdilo programa radioloških posegov. 

2.2.1 UPORABA VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ V INDUSTRIJI, 
RAZISKOVALNIH DEJAVNOSTIH IN IZOBRAŽEVANJU 

Vsa leta po sprejetju zakona se je URSJV trudila za uskladitev stanja na terenu z 
zahtevami ZVISJV, da pri tem ne bi bili ogroženi ekonomski interesi gospodarskih 
subjektov in da bi bila hkrati zagotovljena sevalna varnost prebivalstva in delavcev.  

Leta 2012 je bilo izdanih 60 dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, 85 dovoljenj za 
uporabo vira sevanja, 5 potrdil o vpisu vira sevanja v register virov sevanja, 8 potrdil za 
zunanje izvajalce sevalnih dejavnosti, pet odločb o prenehanju veljavnosti dovoljenja za 
izvajanje sevalne dejavnosti, tri odločbe o pečatenju rentgenske naprave in eno 
dovoljenje o pogojni opustitvi nadzora nad radioaktivno snovjo. 

V postopku izdaje dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenj za uporabo virov 
sevanja je URSVS pristojna za potrditev ocene varstva izpostavljenih delavcev. V letu 
2012 je bilo na tem področju izdanih 52 potrdil o oceni varstva izpostavljenih delavcev. 
Pri tem ni upoštevanih 5 potrdil za izvajalce sevalnih dejavnosti v jedrskih ali sevalnih 
objektih. 

URSJV je v preteklem letu nadaljevala z obveščanjem izvajalcev sevalnih dejavnosti 
glede prenehanja veljavnosti dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenj za 
uporabo vira sevanja, potrdil o vpisu vira sevanja v register virov sevanja, potrdil ocene 
varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji in potrdil o strokovni usposobljenosti 
odgovorne osebe za varstvo pred sevanji. Obvestila, ki jih samodejno ustvari intranet 
portal InfoURSJV, so bila odposlana nekaj tednov pred prenehanjem veljavnosti dovoljenj 
oziroma potrdil. Tako so stranke imele na razpolago še dovolj časa za pripravo vlog za 
njihovo podaljšanje. Kljub obveščanju pa stranke še vedno zamujajo z oddajo vlog za 
podaljšanje dovoljenj in posredovanjem informacij glede odgovornih oseb varstva pred 
sevanji. Stranke zamujajo tudi s periodičnim naročanjem pregledov virov sevanj, ki jih 
izvajata pooblaščena izvedenca varstva pred sevanji. V nekaterih primerih viri sevanj 
niso pregledani, dokler stranke o tem niso opozorjene. Koristne informacije s področja 
upravnega nadzora in uporabe virov sevanj so bile izvajalcem sevalnih dejavnosti 
posredovane tudi preko Sevalnih novic, ki jih URSJV periodično izdaja od leta 2004. Do 
konca leta 2012 je bilo izdanih 31 številk, od tega tri številke leta 2012. 

Iz registra virov sevanja je razvidno, da je bilo ob koncu leta 2012 v uporabi 238 
rentgenskih naprav pri 129 organizacijah in 778 virov sevanja z radionuklidom pri 84 
organizacijah. Pri 23 uporabnikih se je ob koncu leta shranjevalo 67 virov sevanja z 
radionuklidom, ki bodo predani izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki. Med njimi je 10 vsebnikov z osiromašenim uranom, ki so pri uporabnikih v 
shrambi in ne bodo predani izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, 
ampak bodo po potrebi ponovno uporabljeni. 
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Uporaba rentgenskih naprav glede na namen in način uporabe je prikazana na sliki 98. 
Najpogosteje uporabljeni radionuklidi, ki se uporabljajo v virih sevanja, so prikazani na 
sliki 99, kjer so pod oznako »ostali radionuklidi« zajeti: 252Cf, 244Cm, 239Pu, 237Np, 231Pa, 
226Ra, 210Pb, 152Eu, 139Ce, 134Cs, 133Xe, 129I, 109Cd, 85Kr, 75Se, 65Zn, 36Cl, 32P, 22Na, 14C in 
3H. Namen in način uporabe virov sevanja z radionuklidom sta prikazana na sliki 100. 
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Slika 98: Uporaba rentgenskih naprav glede na namen in način uporabe 

85 Kr

192 Ir

55 Fe
63 Ni

137 Cs

Ostali Radionuklidi 57/60 Co

241 Am/Be
241 Am

133 Ba

230/232 Th

232/235/238 U

90 Sr

 

Slika 99: Najpogostejši radionuklidi, ki se uporabljajo v virih sevanja 
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Slika 100: Namen in način uporabe virov sevanja z radionuklidom  

Posebno skupino virov sevanja predstavljajo ionizacijski javljalniki požara (JAP), ki 
vsebujejo radionuklid 241Am. Ob koncu leta 2012 je bilo v registru virov sevanja 
evidentiranih 25.253 JAP v uporabi pri 296 organizacijah. Pri uporabnikih se je ob koncu 
leta shranjevalo 315 JAP od tega 204 JAP pri podjetju, ki se ukvarja z dejavnostjo 
vzdrževanja, montaže in demontaže JAP.  

URSJV je v preteklih letih začela s pozivanjem in obsežnejšim evidentiranjem uporabe 
JAP. Opaženo je naraščanje števila evidentiranih JAP, povečala pa se je tudi pogostost 
oddajanja starih JAP v CSRAO. Identificirane so bile številne težave. Skupaj je bilo 
podanih več deset predlogov za inšpekcijski pregled predvsem pri podjetjih, ki so se, ali 
se še ukvarjajo z dejavnostjo vzdrževanja, montaže/demontaže JAP. Ob koncu leta 2012 
je imelo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti za vzdrževanje in druga 
podobna dela, ki se jih izvaja na JAP, 12 podjetij. Seznam podjetij je objavljen tudi na 
spletni strani URSJV.  

V enem primeru oddaje starih JAP v CSRAO so bili v letu 2012 prvič v Sloveniji 
identificirani JAP z osnovnim uporabljenim radionuklidom 239Pu. Gre za javljalnike požara 
tipa RID 1 (slika 101) ruskega proizvajalca s posamično aktivnostjo 239Pu okoli 37 MBq. 
Analize so pokazale da zaradi načina proizvodnje ti javljalniki požara vsebujejo tudi 241Pu 
aktivnosti okoli 80 MBq in 241Am aktivnosti okoli 8 MBq. Ker gre za jedrski material je 
ARAO o tem poročal tudi Evropski komisiji.   
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Slika 101: Javljalniki požara tipa RID 1, ki za delovanje uporabljajo radionuklid 239Pu 

Iz arhivskega gradiva URSJV izhaja, da so se v preteklosti JAPi tipa RID 1 uporabljali na 
več kot 30 objektih v Sloveniji. Zaradi pomanjkanja sredstev URSJV ne more sprožiti 
obsežnejše akcije za ugotavljanje, v katerih objektih bi taki javljalniki požara še lahko 
bili, ter odrediti njihove varne odstranitve in skladiščenja v CSRAO. 

2.2.1.1 Zbirke podatkov o virih sevanja, sevalnih dejavnostih in 
objektih 

Leta 2004 sta bila v skladu z ZVISJV vzpostavljena register sevalnih dejavnosti in 
register virov sevanja, ki ju URSJV vodi kot javno knjigo. Leta 2005 je bil vzpostavljen 
tudi register sevalnih in jedrskih objektov. 

Vsi registri so izdelani v sklopu intranet portala InfoURSJV, ki združuje več podatkovnih 
zbirk, ki so ključne za uspešno in učinkovito delovanje URSJV. URSJV je za vzpostavitev 
intranetnega portala InfoURSJV leta 2006 prejela priznanje »DOBRA PRAKSA«, ki ga je 
podelilo Ministrstvo za javno upravo. 

Za učinkovit nadzor nad viri sevanj sta ključnega pomena tudi redno vzdrževanje in 
posodabljanje registrov. Zaradi povečanega števila evidentiranih virov sevanj postaja 
obstoječi sistem vse neučinkovitejši. Pomanjkanje finančnih sredstev pa onemogoča 
temeljito prenovo. 

Register sevalnih dejavnosti 

Register sevalnih dejavnosti obsega evidenco o izvajalcih sevalnih dejavnosti in z njimi 
povezano zbirko listin. Evidence vsebujejo podatke iz listin, zlasti pa naziv firme in njen 
sedež ali ime in naslov izvajalca sevalne dejavnosti, prijavitelja ali uporabnika vira 
sevanja, opis sevalne dejavnosti ali vira sevanja, pogoje za izvajanje sevalne dejavnosti 
in pogoje za uporabo vira sevanja ter podatke o geografski lokaciji vira sevanja. Zbirko 
listin, ki se nanašajo na register sevalnih dejavnosti, sestavljajo listine o priglasitvi 
namere in o izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. 

Prednost portala InfoURSJV je tudi možnost različnega prikaza podatkov. V registru 
sevalnih dejavnosti imamo možnost prikaza organizacij, ki izvajajo sevalno dejavnost, 
katerim je ali bo v kratkem poteklo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali pa npr. 
prikaz organizacij, ki uporabljajo ionizacijske javljalnike požara. S preprostim ukazom si 
lahko pomagamo pri pripravi seznamov organizacij, ki jim želimo poslati različne 
okrožnice ali če želimo obvestiti stranke o poteku njihovih dovoljenj. 

Na sliki 102 je prikazan register sevalnih dejavnosti s prikazom sevalnih dejavnosti, ki 
ustrezajo iskalnim pogojem. 
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Slika 102: Register sevalnih dejavnosti 

Register virov sevanja 

Register virov sevanja obsega evidenco o priglašenih virih sevanja in virih sevanja, za 
katere je bilo izdano potrdilo o vpisu v register ali dovoljenje za uporabo in z njimi 
povezana zbirka listin. Zbirko listin, ki se nanašajo na register virov sevanja, sestavljajo 
listine o izdaji dovoljenja za uporabo vira sevanja. Izdelani register virov sevanja je 
neposredno podrejen registru sevalnih dejavnosti, saj vire sevanja dodajamo le k 
obstoječim sevalnim dejavnostim iz registra. 

Tudi v tem registru imamo možnost različnega prikaza podatkov, npr. prikaz organizacij, 
ki imajo visokoaktivne vire sevanja, prikaz virov sevanja, ki so bili predani v CSRAO, 
prikaz virov sevanja, ki vsebujejo npr. radionuklid 63Ni itd. 

Na sliki 103 je prikazan register virov sevanja s prikazom tistih virov sevanja, ki 
ustrezajo iskalnim pogojem. 
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Slika 103: Register virov sevanja 

Register sevalnih in jedrskih objektov 

Register sevalnih in jedrskih objektov sestavlja evidenca o objektih, ki imajo status 
sevalnega ali jedrskega objekta in z njimi povezana zbirka listin. Zbirko listin, ki se 
nanašajo na register sevalnih in jedrskih objektov, sestavljajo listine o izdaji odločbe o 
statusu sevalnega objekta ali jedrskega objekta, o izdaji predhodnega soglasja o jedrski 
ali sevalni varnosti in dovoljenja za obratovanje objekta. 

Na sliki 104 je prikazan register sevalnih in jedrskih objektov znotraj intranet portala 
InfoURSJV. 

98 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

 

Slika 104: Register sevalnih in jedrskih objektov 

Centralna evidenca o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu 

URSJV v skladu z določili ZVISJV vodi Centralno evidenco o radioaktivnih odpadkih in 
izrabljenem gorivu (v nadaljevanju CERAO). Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki 
in izrabljenim gorivom podrobneje določa, kako je potrebno voditi CERAO in katere 
podatke je potrebno poročati. Na sliki 105 so predstavljeni zahtevani podatki za 
posamezen paket RAO. 

V CERAO je vsaka embalaža RAO ali element IJG definiran kot paket. Imetniki RAO in IJG 
so dolžni vsako leto do konca februarja poročati v predpisanem formatu podatke, iz 
katerih so razvidni lokacija, vrsta in inventar RAO in IJG. Tako mora vsak poročati o 
končnem stanju na zadnji dan tekočega leta in o spremembah, ki so bile opravljene na 
posameznih paketih. Spremembe zajemajo tako spremembo lokacije kot tudi kakršno 
koli obdelavo paketa, npr. superkompaktiranje, sortiranje,…  

V CERAO morata poročati tako ARAO kot tudi NEK. NEK poroča stanje v začasnem 
skladišču za RAO in tudi stanje IJG.  
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Slika 105: Podatki, ki jih vsebuje CERAO 

2.2.2 PREVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI 

Prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi je v Republiki Sloveniji urejen z Zakonom o 
prevozu nevarnega blaga (ZPNB; Ur. l. RS, št. 33/06-UPB1, 41/09 in 97/10). ZVISJV kot 
sevalno dejavnost obravnava le prevažanje radioaktivnih in jedrskih snovi. Na osnovi 
ZPNB se za prevoz nevarnega blaga uporabljajo še naslednji pravni akti, ki vključujejo 
mednarodne pogodbe in sporazume: 

- Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), (Ur. 
l. SFRJ-MP, št. 59/72) in akt o notifikaciji nasledstva (Ur. l. RS-MP, št. 9/92), 
katerega sestavni del sta prilogi A in B, skupaj s protokolom, s katerim se 
dopolnjuje tretji odstavek 14. člena (Uradni list SFRJ-MP, št. 8/77) in protokolom, ki 
dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen 14 (3) (b) (Ur. l. RS-MP, št. 7/97), 
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- Sklep o objavi Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem 
prevozu nevarnega blaga (Ur. l. RS, št. 9/03, 66/03, 9/05, 9/07, 125/08 in 97/10), 

- Konvencija o mednarodnih železniških prevozih – COTIF (Ur. l. SFRJ – MP, št. 8/84) 
in akt o potrditvi nasledstva (Ur. l. RS-MP, št. 9/92) katere sestavni del je pravilnik 
o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID), skupaj s protokolom 
o spremembi konvencije (Ur. l. RS-MP; 2/04 ), 

- Mednarodna konvencija o varnosti kontejnerjev (CSC) (Uradni list SFRJ-MP, št. 
3/87) in akt o notifikaciji nasledstva (Ur. l. RS-MP; št. 15/92), 

- Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) 1974 (Ur. 
l. SFRJ – MP, št. 2/81) in akt o notifikaciji nasledstva (Ur. l. RS-MP; 15/92), 

- Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), 
1973 (Ur. l. SFRJ-MP, št. 2/85) in akt o notifikaciji nasledstva (Ur. l. RS-MP, št. 
15/92), skupaj z veljavnimi protokoli in spremembami teh konvencij ter obveznimi 
kodeksi, 

- Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (Ur. l. SFRJ – MP, št. 3/54, 5/54, 
9/61, 5/62, in Ur. l. SFRJ – MP, št. 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80) in akt o 
notifikaciji nasledstva (Ur. l. RS-MP, št. 24/92) ter na njeni podlagi izdane priloge, ki 
se nanašajo na varen prevoz nevarnega blaga po zraku, 

- Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala (Ur. l. SFRJ-MP, št. 9/85) in 
akt o notifikaciji nasledstva (Ur. l. RS-MP, št. 9/92) in 

- Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki (Ur. l. RS-MP, št. 3/99). 

Navedene mednarodne pogodbe vključujejo na področju radioaktivnih snovi priporočila 
MAAE. Ta je leta 2005 izdala revizijo priporočil »Predpisi za varen prevoz radioaktivnih 
snovi« (TS-R-1), dopolnjeno leta 2009 in leta 2012, objavljeno kot nov dokument SSR-6. 

ZPNB je uvedel pojem varnostnega svetovalca. Naloge varnostnega svetovalca so 
definirane v Pravilniku o nalogah varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (Ur. 
l. RS, št. 88/00). 

V skladu s prilogo A k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga ni potrebno pridobiti prevoznega dovoljenja za izvzete tovorke, 
industrijske tovorke ter tovorke vrste A, B(U) in C. Dovoljenje je potrebno pridobiti le v 
primeru prevoza: 

- po izrednem dogovoru, 

- jedrskih snovi, če vsota prevoznih indeksov presega 50 in 

- v tovorku vrste B(M), če pošiljka presega 1.000 TBq ali če je dovoljeno občasno 
nadzorovano zračenje. 

Prevozi v Sloveniji se večinoma izvajajo zaradi dostave virov ionizirajočih sevanj na 
mesto uporabe v medicini, industriji in raziskavah ter prevzema in skladiščenja 
izrabljenih virov v CSRAO.  

URSJV je v letu 2012 izdala eno dovoljenje za prevoz radioaktivnih snovi po izrednem 
dogovoru, in sicer Agenciji za radioaktivne odpadke za prevoz izrabljenih virov sevanja v 
merilnikih nivoja tekočin od povzročitelja podjetja Kemiplas, d.o.o. do Centralnega 
skladišča radioaktivnih odpadkov, Brinje. 

Poleg dovoljenj za prevoz nevarnega blaga, ZPNB ureja tudi odobritev embalaže za 
prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi. Razen industrijskih tovorkov in embalaže vrste A 
Slovenija ne proizvaja drugih zahtevnejših vrst embalaže za prevoz radioaktivnih ali 
jedrskih snovi. Kljub temu je za določeno vrsto embalaže npr. embalaže za prevoz 
cepljivih snovi potrebna odobritev s strani vsake posamezne države prevoza. Embalažo 
za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi po ZPNB odobri minister pristojen za okolje. 
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URSJV je v letu 2012 obravnavala upravno zadevo glede odobritve embalaže za prevoz 
jedrskih snovi (neobsevano - sveže jedrsko gorivo, pakirano v tovorke vrste A, pri čemer 
je obogatitev urana z 235U največ 5 masnih %).  

URSJV je obravnavala še dve upravni zadevi glede odobritve embalaže za namen 
prevozov jedrskih snovi za avstrijski raziskovalni reaktor, in sicer za obsevano in 
izrabljeno jedrsko gorivo, pakirano v tovorek vrste B, cepljivo B(U)F, identifikacija 
tovorka NAC-LWT in za 239Pu/Be vir sevanja v tovorku vrste A, cepljivo AF, identifikacija 
tovorka S-300. Več o prevozih jedrskih snovi za avstrijski raziskovalni reaktor si lahko 
preberete v poglavju 2.2.3.1.  

V letu 2011 je sprememba ZVISJV uvedla prevažanje radioaktivnih snovi kot sevalno 
dejavnost. Prevoz radioaktivnih snovi je tako dovoljen le po pridobitvi dovoljenja za 
izvajanje sevalne dejavnosti, podobno kot je bilo to doslej urejeno za jedrske snovi. 
Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti – prevažanje radioaktivnih snovi za uporabo v 
zdravstvu ali veterinarstvu izda URSVS. 

URSJV je od uveljavitve omenjenih sprememb ZVISJV sistematično obravnavala 
prevažanje kot sevalno dejavnost v okviru podaljšanj, sprememb ali izdaje novih 
dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, pri podjetjih, ki uporabljajo radioaktivne snovi 
na terenu ali se ukvarjajo s prevažanjem tovrstnih snovi. V okviru slednjega sta upravna 
organa obravnavala tudi nekaj tujih prevoznikov, ki redno ali le občasno opravljajo 
dejavnost v Sloveniji. 

2.2.2.1 Uredba Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo 
prevoznikov radioaktivnih snovi 

Ker so prevozi pogosto čezmejni, mora prevoznik upoštevati postopke prijavljanja in 
pridobivanja dovoljenj v več državah, ki pa te postopke izvajajo v različnih sistemih in s 
tem povečujejo zapletenost samega prevoza. Evropska Komisija je, da bi poenostavila te 
različne sisteme, pripravila predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi. Uredba naj bi nadomeščala nacionalne 
sisteme prijave in dovoljenj, z enotno registracijo. Uredba vzpostavlja evropski sistem za 
registracijo prevoznikov. Prevozniki bi oddajali vloge prek osrednjega spletnega 
vmesnika. Vloge bi nato pregledal pristojni nacionalni organ, ki bi registracijo izdal, če bi 
prosilec izpolnjeval temeljne varnostne standarde. Hkrati ta sistem omogoča boljši 
pregled nad prevozniki, ki delujejo v njihovi državi. Uredba uvaja stopenjski pristop, tako 
da se iz postopka registracije izločijo prevozniki, ki prevažajo izključno »izvzete tovorke«. 
Uredba tudi ne velja za prevažanje radioaktivnih snovi po zraku in morju. Po drugi strani 
Uredba državam članicam prepušča, da področje varovanja jedrskih snovi in virov z 
visoko aktivnostjo med prevozom urejajo po nacionalnih zakonodajah.  

URSJV je v okviru dela v delovni skupini »Standing Working Group for Transport of 
Radioactive Material«, ki deluje pri Evropski komisiji, že v letu 2010 podala svoje 
pripombe na predlog uredbe, pri čemer pa se je posvetovala tudi z URSVS. Vsebina 
Uredbe se je med usklajevanjem z drugimi odbori in delovnimi skupinami večkrat 
spreminjala. Kljub nekaj razhajanjem, je predlog Komisija posredovala Svetu, ki je v letu 
2012 na AQG (Atomic Question Group) usklajeval besedilo Uredbe. Slovenija je konec 
leta posredovala uradno stališče do spremenjene vsebine Uredbe, v katerem načeloma 
podpira prizadevanja, da se olajšajo administrativni postopki za prevažanje radioaktivnih 
snovi znotraj EU. Nadalje Republika Slovenija meni, da je potrebno z registracijo, 
kršitvami in odvzemom registracije prevoznikov seznaniti vse države članice. Glede 
pogojev za registracijo Republika Slovenija meni, da je potrebno upoštevati določila 
»Direktive Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996, ki določa temeljne varnostne 
standarde za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki izhajajo iz 
ionizirajočih sevanj«. Zaradi večjih razhajanj med državami članicami o vsebini Uredbe se 
je postopek sprejemanja ustavil in začela so se bilateralna usklajevanja. 
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2.2.2.2 Odobritve embalaže za prevoz radioaktivnih snovi 

URSJV je v letu 2012 obravnavala upravno zadevo glede odobritve embalaže za prevoz 
jedrskih snovi (neobsevano - sveže jedrsko gorivo, pakirano v tovorke vrste A, pri čemer 
je obogatitev urana z 235U največ 5 masnih %). Vlogo je na podlagi 7. člena Zakona o 
prevozu nevarnega blaga vložila Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. Odločba, ki jo je 
izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, velja do leta 2017. 

URSJV je obravnavala še dve upravni zadevi glede odobritve embalaže za prevoz jedrskih 
snovi: 

- obsevano in izrabljeno jedrsko gorivo, pakirano v tovorek vrste B, cepljivo B(U)F, 
identifikacija tovorka NAC-LWT, 

- 239Pu/Be vir sevanja v tovorku vrste A, cepljivo AF, identifikacija tovorka S-300. 

Vlogi je na podlagi 7. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga vložilo podjetje NJK IMP, 
d.o.o. iz Kopra. Odločbi, ki ju je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, veljata do leta 
2015 oziroma 2017. Omenjeni zadevi se nanašata na tranzit jedrskih snovi iz ZDA preko 
Slovenije v Avstrijo in nazaj. Vso omenjeno embalažo (zasnovo tovorkov) so predhodno 
odobrili tudi pristojni organi države izvora (ZDA). 

Vir: [38] 

2.2.3 UVOZ/VNOS, TRANZIT IN IZVOZ/IZNOS RADIOAKTIVNIH IN 
JEDRSKIH SNOVI 

Uvoz/vnos, tranzit in izvoz/iznos radioaktivnih in jedrskih snovi so v Republiki Sloveniji 
urejeni s sledečimi pravnimi akti: 

- Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV; Ur. l. RS, 
št. 102/04-UPB2, 70/08-ZVO-1B in 60/11), 

- Pravilnikom o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (Ur. l. RS, št. 
75/08), 

- Pravilnikom o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva 
(Ur. l. RS, št. 22/09) in 

- Uredbo Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih 
snovi med državami članicami. 

URSJV izdaja dovoljenja za uvoz/vnos, tranzit in izvoz/iznos radioaktivnih in jedrskih 
snovi v skladu s 1. odstavkom 100. člena ZVISJV, razen za uvoz/vnos in izvoz/iznos 
radioaktivnih snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, za katere izda 
dovoljenje Ministrstvo za zdravje – URSVS. Poleg tega URSJV izdaja tudi dovoljenja za 
uvoz/vnos, tranzit in izvoz/iznos radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. 

- Leta 2012 je URSJV izdala tri dovoljenja za tranzit virov sevanja s pomembno 
aktivnostjo, in sicer za tranzit 60Co iz Madžarske v Jordanijo s skupno aktivnostjo 
skoraj 4 PBq, tranzit novih virov sevanja 60Co iz Nemčije na Hrvaško s skupno 
aktivnostjo 203 TBq in tranzit izrabljenih virov sevanja 60Co s Hrvaške v Nemčijo s 
skupno aktivnostjo skoraj 70 TBq. URSJV je izdala tudi pet dovoljenj za uvoz 
radioaktivnih snovi, štiri dovoljenja za večkratni uvoz radioaktivnih snovi, eno 
dovoljenje za vnos in iznos, eno dovoljenje za uvoz in izvoz kontaminirane opreme, 
eno dovoljenje za izvoz radioaktivne snovi, dve dovoljenji za tranzit jedrskih snovi, 
eno dovoljenje za iznos radioaktivnih odpadkov na obdelavo na Švedsko, dve 
soglasji za vnos radioaktivnih odpadkov in eno soglasje za tranzit izrabljenega 
goriva. Več o prevozih jedrskih snovi za avstrijski raziskovalni reaktor si lahko 
preberete v poglavju 2.2.3.1. URSVS je izdala eno dovoljenje za uvoz radioaktivnih 
snovi iz držav, ki niso članice EU. 
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V Republiki Sloveniji je vnos in iznos radioaktivnih snovi (zaprti in drugi ustrezni viri) iz 
EU urejen s pravnimi akti EU, in sicer z Uredbo sveta (Euratom) št. 1493/93 z dne 
8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami. V skladu z 
omenjeno uredbo mora pošiljatelj zaprtih virov sevanja, ki namerava odposlati pošiljko 
takih virov ali se dogovoriti za odpremo take pošiljke, pridobiti predhodno pisno izjavo 
prejemnika radioaktivnih snovi. 

Izjava izkazuje, da prejemnik v državi članici, v katero je pošiljka namenjena, izpolnjuje 
vsa veljavna določila iz 3. člena Direktive 96/29/Euratom, in vse ustrezne nacionalne 
pogoje za varno skladiščenje, uporabo ali odlaganje take vrste virov. V ta namen mora 
prejemnik radioaktivnih snovi pripraviti izjavo na vnaprej določenem obrazcu, ki je 
sestavni del Uredbe in ki ga mora potrditi še upravni organ države prejemnice 
radioaktivnih snovi. Izjava se lahko nanaša tudi na več kot eno pošiljko in na obdobje 
največ treh let. Na osnovi uredbe je URSJV potrdila 11 izjav prejemnika in URSVS 19 
izjav prejemnika radioaktivnih snovi.  

Po uvozu/vnosu, izvozu/iznosu ter tranzitu jedrskih in radioaktivnih snovi, radioaktivnih 
odpadkov ali izrabljenega goriva je potrebno upravnemu organu, ki je izdal dovoljenje 
poročati: 

- v 15 dneh po poteku meseca, v katerem je bil izveden uvoz/vnos, izvoz/iznos ali 
tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo, 

- v 21 dneh po preteku vsakega trimesečja o uvozih/vnosih in izvozih/iznosih 
radioaktivnih snovi, izvedenih v preteklem trimesečju, 

- v 15 dneh po prispetju pošiljke radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva na 
namembni kraj. 

URSJV je o uvozih in izvozih, ki se izvedejo na podlagi dovoljenja URSJV, redno 
obveščena. Pri pošiljanju virov sevanja med državami članicami pa je opaziti 
nespoštovanje 6. člena Uredbe Sveta, ki dobavitelje radioaktivnih virov sevanja zavezuje 
k poročanju iz druge alineje prejšnjega odstavka. 

Na osnovi poročil o opravljenih uvozih/izvozih/iznosih ter poročil dobaviteljev virov 
sevanja, ki jih je prejela URSJV v letu 2012, so bili uvoženi/vneseni ter izvoženi/izneseni 
viri sevanja za naslednje organizacije: 

- Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran (vnos 14C s skupno 
aktivnostjo 37 MBq), 

- Institut »Jožef Stefan« (vnos 55Fe z aktivnostjo 925 MBq, 109Cd z aktivnostjo 740 
MBq in 241Am z aktivnostjo 370 MBq), 

- Avtotehna d.d. (vnos dveh virov sevanja 63Ni s posamično aktivnostjo 370 MBq), 

- MNZ–Policija (vnos petih virov sevanja 63Ni s posamično aktivnostjo 555 MBq in 
vračilo detektorjev Sabre 4000 s popravila), 

- Aerodrom Ljubljana d.d. (vnos 63Ni z aktivnostjo 555 MBq, vračilo detektorjev Sabre 
4000 s popravila), 

- Zarja Elektronika d.o.o. (iznos skupaj 159 virov 241Am s skupno aktivnostjo okoli 5 
MBq in vračilo ionizacijskih javljalnikov požara dobavitelju), 

- Pivovarna Union d.d. (iznos 241Am aktivnosti 1,5 GBq), 

- AMES d.o.o. (uvoz 137Cs z aktivnostjo 0,37 MBq in 252Cf z aktivnostjo 0,185 MBq) in 

- Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (uvoz mešanic radionuklidov skupne aktivnosti 
do 38 MBq, in sicer večinoma z vsebnostjo radionuklidov 133Xe in 85Kr, izvoz 
mešanice radionuklidov s skupno aktivnostjo do 380 GBq ter vnos/iznos površinsko 
kontaminirane opreme in orodja, ki so ju uporabljali tuji izvajalci pri delu v NEK). 

Na osnovi podatkov iz prejetih vlog za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja ali 
za izvajanje sevalne dejavnosti so bili v lanskem letu vneseni še naslednji viri sevanja: 
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- 11 virov sevanja z radionuklidom 192Ir za industrijsko radiografijo pri podjetjih IMP 
NDT d.o.o., M&K Laboratory, d.o.o., IMP Laboratorij d.o.o., TEMAT d.o.o., Inštitut za 
metalne konstrukcije in Sistemska tehnika, d.o.o., skupne aktivnosti okoli 19 TBq,  

- dva vira sevanja 75Se za podjetji Q Techna, d.o.o. in IMP NDT d.o.o., skupne 
aktivnosti 6,3 TBq,  

- odprti vir sevanja 125I Institutu »Jožef Stefan«, skupne aktivnosti 74 MBq,  

- 90Sr aktivnosti 750 MBq za podjetje Konus Konex, d.o.o., 

- 238U v obliki raztopine uranil acetata z aktivnostjo 0,63 MBq za Medicinsko fakulteto 
Univerze v Ljubljani, 

- 63Ni z aktivnostjo 370 MBq Aerodromu Ljubljana d.d.,  

- dva vira 63Ni s posamično aktivnostjo 555 MBq Zavodu za zdravstveno varstvo 
Maribor,  

- 63Ni z aktivnostjo 370 MBq podjetju UPS Adria (S) Ekspres, d.o.o. in  

- dva vira sevanja 63Ni s posamično aktivnostjo 555 MBq podjetju DHL Ekspres, d.o.o. 

Podjetja, ki izvajajo industrijsko radiografijo z viri sevanja iz prejšnjega odstavka, so v 
letu 2012 v države EU iznesla 11 virov sevanja 192Ir s skupno aktivnostjo okoli 426 GBq 
in vir 75Se aktivnosti 7,3 GBq. 

Vir: [38] 

2.2.3.1 Prevozi jedrskih snovi za raziskovalni reaktor TRIGA iz Avstrije 

V okviru prizadevanj za neširjenje jedrskega orožja, po svetu že nekaj let poteka 
vračanje visoko obogatenega urana, tj. svežega ali izrabljenega jedrskega goriva v 
države dobaviteljice, ZDA in Rusijo. Slovenija izraža podporo k tem prizadevanjem z 
omogočanjem tranzita takšnih pošiljk preko ozemlja Republike Slovenije. Zaradi 
geografske lege, predvsem pa zaradi dobre cestne, železniške in pristaniške infrastruk-
ture ter izkušenj s področja fizičnega varovanja in zagotavljanja varstva pred sevanji ter 
upravne prakse je v zadnjih dvanajstih letih potekalo skupaj devet tranzitov jedrskih 
snovi preko ozemlja Republike Slovenije. Poleg tega pa je Slovenija v letu 1999 vrnila 
tudi lastno gorivo iz raziskovalnega reaktorja v ZDA. 

Zadnja dva podobna tranzita jedrskih snovi sta potekala v oktobru in novembru 2012. Pri 
prvem tranzitu je šlo za dobavo rahlo obsevanega nizko obogatenega goriva za uporabo 
v avstrijskem reaktorju TRIGA na Dunaju, pri drugem pa za vračanje izrabljenega goriva 
iz istega reaktorja v državo izvora, ZDA. V slednji pošiljki je bil tudi Pu/Be vir sevanja 
namenjen istemu prejemniku. Pri obeh pošiljkah je šlo za cestni prevoz s tovornjaki 
preko mejnega prehoda Šentilj do pristanišča v Kopru (slika 106). 

V prvi pošiljki, ki jo navajamo v prejšnjem odstavku, je bilo 77 rahlo obsevanih gorivnih 
elementov, s skupno maso okoli 15 kg urana, naloženih v transportnem vsebniku NAC-
LWT. V drugi pošiljki je bilo 82 obsevanih gorivnih elementov z nizko obogatenim uranom 
in 9 gorivnih elementov z visoko obogatenim uranom, s skupno maso okoli 16 kg urana, 
naloženih prav tako v transportnem vsebniku NAC-LWT. V drugi pošiljki je bil tudi Pu/Be 
nevtronski vir mase približno 112 g, ki je jedrska snov v transportnem vsebniku S300. 
Obe pošiljki je na območju slovenskega ozemlja spremljala slovenska policija. V 
spremstvu so bili tudi strokovnjaki Instituta »Jožef Stefan«, ki so izvajali radiološke 
meritve. Pred prevozom so bili pripravljeni načrti fizičnega varovanja in ukrepanja v 
primeru nezgod. V primeru kakršne koli nesreče bi ukrepali v skladu z državnim načrtom 
za primer jedrske ali radiološke nesreče.  

URSJV je preverila ustreznost vsebnikov za jedrski material, izdala dve soglasji k 
načrtoma fizičnega varovanja, dve dovoljenji za vstop prevoznika na mesto odgovornega 
uporabnika v zvezi z zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, dovoljenje za 
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izvajanje sevalne dejavnosti – prevažanje jedrskih snovi, soglasje za tranzit izrabljenega 
goriva po Direktivi 2006/117/Euratom in dve dovoljenji za tranzit. Policija in Ministrstvo 
za notranje zadeve sta izdelala oceno ogroženosti materiala med prevozom ter potrdila 
dva načrta fizičnega varovanja, ki ju je izdelalo podjetje NJK IMP, d.o.o. za tujega 
prevoznika Nuclear Cargo + Service iz Nemčije. 

 

Slika 106: Pretovarjanje kontejnerja s Pu/Be virom na ladjo v Luki Koper 

Pri pripravah na prevoza in med prevozoma je nekaj mesecev zelo usklajeno in 
profesionalno sodelovalo več državnih organov in podjetij: Uprava RS za jedrsko varnost, 
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava RS za varstvo pred sevanji, Carinska 
uprava, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Luka Koper, d.d., Inštitut »Jožef Stefan« 
in glavni slovenski organizator prevoza podjetje NJK IMP, d.o.o. iz Kopra. Oba prevoza 
med Dunajem in ZDA so koordinirali ameriško ministrstvo za energijo (Department of 
Energy) in avstrijski državni organi, izvajali pa podjetji EDLOW International ter Nuclear 
Cargo + Service. Vse stroške so krili tuji izvajalci prevozov.  

S tem je Slovenija dala še en prispevek k obsežni mednarodni kampanji za zbiranje in 
odvoz goriva z visoko obogatenim uranom iz raziskovalnih reaktorjev k njihovim 
dobaviteljem. Temeljni namen te kampanje je dolgoročno znižati možnost uporabe 
takega materiala za izdelavo jedrskega orožja.  

Slovenija si je v mednarodnih strokovnih krogih v minulih letih pridobila ugled kot 
kredibilna država, ki zna zagotavljati jedrsko varnost svojih objektov, pa tudi varnost 
tovrstnih pošiljk. 

Vir: [38] 

2.2.4 UKREPI VAROVANJA VIROV SEVANJA 

Opis ukrepov varovanja virov sevanj za visokoaktivne vire sevanj je zahtevan pri 
predložitvi vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.  

V Republiki Sloveniji je več organizacij, ki v industrijski radiografiji uporabljajo 
visokoaktivni vir sevanja 192Ir. Ostalih radionuklidov (60Co, 75Se, 90Sr, 137Cs, 241Am) je 
bistveno manj. Uporabljajo se v jedrskih objektih ter v nekaterih drugih dejavnostih, npr. 
v procesni tehniki in avtomatiki. Skupno število visokoaktivnih virov sevanja v uporabi v 
Sloveniji je 28, od tega jih okrog dve tretjini glede na trenutno aktivnost ustreza definiciji 
za »nevarni vir sevanja« (MAAE, Uredba o sevalnih dejavnostih). URSJV sicer ni ugotovila 
večjih nepravilnosti ali pomanjkljivosti v zvezi z ukrepi varovanja virov sevanj. MNZ v 
občasnih obiskih pri imetnikih visokoaktivnih virov pregleda in če je potrebno predlaga 
določene izboljšave ukrepov fizičnega (tehničnega) varovanja. V zdravstvu sta (le) dve 
organizaciji, ki posedujeta visokoaktivne vire sevanja (192Ir, 137Cs). 
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2.2.5 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI NA PODROČJU SEVALNIH DEJAVNOSTI 

Inšpekcija URSJV je v letu 2012 obravnavala 52 inšpekcijskih zadev v okviru pristojnosti 
URSJV, med njimi tudi nadzor dveh prevozov jedrskega goriva oziroma radioaktivnega 
materiala. Inšpekcijski nadzor se izvaja na področju industrijske uporabe virov sevanj, 
uporabe virov sevanj pri raziskavah, vzdrževanju, umerjanju in drugih podobnih delih na 
virih sevanja ter pri pooblaščenih merilcih sekundarnih kovinskih surovin. Inšpekcija je 
obravnavala izvajanje sevalnih dejavnosti, brez intervencij, pri 37 pravnih subjektih. Pri 
nekaterih subjektih je problematiko, povezano z viri sevanj, obravnavala večkrat.  

V posameznih podjetjih oziroma ustanovah je bila to prva inšpekcija URSJV od leta 2002, 
ko je bil sprejet novi zakon s področja varstva pred sevanjem in jedrske varnosti. Od leta 
2004 inšpekcija URSJV izvaja tudi sistematične preglede v ustanovah, ki v preteklosti 
niso bile pod nadzorom z vidika varnega ravnanja z radioaktivnimi snovmi ali jedrskimi 
materiali, ali pa je bil ta nadzor, z vidika zahtev sedaj veljavne zakonodaje, pomanjkljiv. 
Tako je tudi v letu 2012 inšpekcija nadaljevala s projektom identificiranja virov sevanj na 
področju svoje pristojnosti. Prav tako je nadaljevala s projektom, ki poteka od leta 2010 
in sicer izvajanje inšpekcijskega nadzora v podjetjih v zvezi z neustreznim servisiranjem 
in hrambo ionizacijskih javljalnikov požara (JAP). V letu 2012 je inšpekcija opravila 10 
takšnih inšpekcij. Pri tem pa je pomembno, da se prav tako med inšpekcijskimi pregledi 
pri zavezancih, ki izvajajo druge vrste sevalnih dejavnosti, posveča dodatna pozornost 
uporabi ionizacijskih javljalnikov požara. Ionizacijski javljalniki požara, ki so bili v 
preteklosti v Sloveniji v široki rabi, so namreč viri sevanj, ki zahtevajo poseben sistem 
nadzora, po uporabi pa postanejo radioaktivni odpadek. 

Aktivnosti inšpekcije v letu 2012 so predstavljene na sliki 107 in zajemajo: 

- 36 rednih inšpekcijskih pregledov,  

- 2 izredna inšpekcijska pregleda in 

- 13 intervencij, brez obeh izrednih pregledov, povezanih z viri sevanj. 

Iz slike je razvidno, da je bilo 25% vseh inšpekcijskih zadev povezanih z intervencijami. 

71%

25%

4%

redni inšpekcijski pregled intervencija izredni inšpekcijski pregled
 

Slika 107: Aktivnosti inšpekcije URSJV v letu 2012 na področju sevalnih dejavnosti 

Intervencije inšpekcije izvedene zaradi neustreznega ravnanja z viri sevanj so podrobno 
opisane v poglavju 2.2.5.3. 

2.2.5.1 Redni inšpekcijski pregledi izvajalcev sevalnih dejavnosti 

V letu 2012 je inšpekcija URSJV izvedla 36 rednih in 2 izredna inšpekcijska pregleda pri 
37 izvajalcih sevalnih dejavnosti in v podjetjih, ki poslujejo s sekundarnimi kovinskimi 
surovinami. Med navedenimi sta bila opravljena tudi dva nadzora jedrskega goriva 
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oziroma radioaktivnega materiala. Seznam podjetij oziroma ustanov, pri katerih je bil 
izveden inšpekcijski pregled, obsega:  

- Institut »Jožef Stefan«, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje 
Laboratorijski center Celje, 

- TEMAT družba za tehnično preizkušanje, storitve in trgovino d.o.o., 

- Ministrstvo Republike Slovenije za obrambo, 

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

- Pivovarna Union d.d., 

- CPM, d.d. v stečaju, 

- HIDRIA AET Družba za proizvodnjo vžignih sistemov in elektronike d.o.o., 

- Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko,  

- PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v 
stečaju, 

- MELTAL IS d.o.o., 

- Spectro Martini d.o.o., 

- Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 

- XASTOR d.o.o., 

- Mlekarna Planika d.o.o., 

- Elektroinstalaterstvo Andrej Struna s.p., 

- NGD, gradbeni inženiring d.o.o., 

- M & K LABORATORY podjetje za preiskavo materialov brez porušitve d.o.o., 

- IMP NDT, podjetje za neporušitvene preiskave materialov d.o.o., 

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 

- Calcit d.o.o. Proizvodnja kalcitnih polnil, 

- Ličen Bojan s.p. Elko-elektroinštalaterstvo in kovinarstvo, 

- PROTECT INFRA varnostni inženiring d.o.o., 

- Stinger d.o.o., 

- PAN elektronik, inženiring za alarmne sisteme, Naklo d.o.o., 

- DONIT TESNIT, družba za proizvodnjo tesnilnih materialov, d.o.o., 

- Zavod za zdravstveno varstvo Celje, 

- Juteks d.d. Žalec, 

- Apros, Gradbeni laboratorij in storitve d.o.o., 

- NJK IMP Izredni mednarodni prevozi d.o.o., 

- IMPOL d.o.o., 

- Hospitexo d.o.o., 

- G 7, Gorenjska d.o.o., 

- Hypo Leasing d.o.o., 

- Velika Planina d.o.o., 

108 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

- Tenzor d.o.o. in 

- ZAG, Zavod za gradbeništvo Slovenije. 

Med zgoraj naštetimi podjetji je približno četrtina podjetij, to je skupno 10, v katerih je 
bil opravljen že omenjeni inšpekcijski nadzor zaradi suma nepravilnega ravnanja z 
javljalniki požara z radioaktivnim virom, predvsem 241Am.  

V ostalih podjetjih pa so vire uporabljali pri zelo različnih sevalnih dejavnostih, kot na 
primer: pri izvajanju industrijske radiografije, v analitski radiografiji, v rentgenski 
spektroskopiji, v procesni tehniki in avtomatiki, za umerjanje instrumentov ali pa pri 
površinskem merjenju gostote in vlažnosti tal. Pri izvajanju omenjenih sevalnih 
dejavnosti izvajalci sevalnih dejavnosti uporabljajo naprave ali vire sevanj, kot so:  

- naprave namenjene neporušnim preiskavam materialov, ki vsebujejo radionuklide 
192Ir , 60Co, oziroma 75Se, 

- naprave v procesni tehniki in avtomatiki, ki vsebujejo radionuklide 85Kr, 241Am, 60Co, 
90Sr, 137Cs, 

- merilniki gostote in vlažnosti tal, ki vsebujejo radionuklide 137Cs in 241Am/Be,  

- 241Am, kot vir sevanja v ionizacijskih javljalnikih požara, 

- kalibracijski viri za potrebe umerjanja merilne opreme, 

- osiromašen uran v zaščitnih vsebnikih namenjenih za industrijsko radiografijo, 

- rentgenske naprave za industrijsko radiografijo v okviru neporušitvenih preiskav 
materialov, 

- rentgenske naprave za analitsko radiografijo,  

- rentgenske naprave za rentgensko spektrometrijo in 

- rentgenske naprave za preverjanje prtljage in pošiljk. 

Med podjetji, v katerih je bil izveden inšpekcijski nadzor, je bilo tudi nekaj takih, ki imajo 
pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin. 
Inšpekcija ugotavlja, da zaradi neustreznega poznavanja področne zakonodaje, nekateri 
zavezanci ne izvajajo meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, ki jih kupujejo na 
območju EU. V nekaterih podjetjih je bil opravljen inšpekcijski nadzor na podlagi 
intervencije URSJV, ki pa so v celoti zaradi sledljivosti opisane v poglavju 2.2.5.3.  

Obenem inšpekcija URSJV pri izvajalcih sevalne dejavnosti ugotavlja, da nekateri 
zavezanci še vedno ne vodijo evidenc v skladu z zahtevami zakonodaje oziroma so te 
evidence pomanjkljive. Popolne evidence so eden od osnovnih predpogojev, da lahko 
podjetja sploh varno ravnajo z viri sevanj. Inšpekcija URSJV je sicer ugotavljala, da se 
sevalna varnost pri večini zavezancev iz leta v leto izboljšuje, so pa bile v letu 2012 še 
vedno ugotovljene nepravilnosti kot na primer pomanjkljiva navodila za varno delo z viri 
sevanj, pomanjkljiv sistem na področju obveščanja v primeru izrednega dogodka, 
neustrezne oziroma pomanjkljive namestitve opozorilnih znakov za nevarnost sevanja 
»radioaktivno« oziroma »pozor sevanje«.  

V letu 2012 je inšpekcija dodatno pozornost posvetila podjetjem, ki so zaradi 
gospodarske situacije šla v stečaj. Inšpekcija je z dodatnim angažiranjem uspešno 
nadzirala oziroma sledila virom sevanj in ravnanju z viri v takih podjetjih. Tako je 
Agencija za radioaktivne odpadke, vire sevanj, ko so postali radioaktivni odpadki, varno 
shranila v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov (CSRAO) na Brinju pri Ljubljani. 

V nadaljevanju so opisane še nekatere druge posebnosti inšpekcijskega nadzora v letu 
2012. 
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Nadzor nad ravnanjem z javljalniki požara z viri sevanj 

Projekt sistematičnega nadzora pri serviserjih ali uporabnikih JAP se izvaja od leta 2010. 
Preglednica 14 prikazuje število vseh nadzorov v posameznih letih. V treh letih je 
inšpekcija ukrepala v 39 zadevah. Inšpekcije na lokacijah niso bile vedno potrebne, na 
primer tedaj, ko so uporabniki že ob sami napovedi inšpekcije začeli z urejanjem stanja. 

Preglednica 14: Število vseh inšpekcij oziroma inšpektorskih zadev, ki so bile 
namenjene ugotavljanju ravnanja z JAP od leta 2010 dalje 

Leto Število inšpekcij 
2010 14 
2011 15 
2012 10 

Skupno 39 

V letu 2012 je bil nadzor narejen v desetih podjetjih. JAP so v podjetjih bodisi montirali, 
čistili, demontirali, začasno shranjevali ali pa uporabljali. Ker JAP vsebujejo visoko 
radiotoksični 241Am ali 226Ra, je servisiranje le teh tvegana dejavnost, pri kateri lahko 
pride do obsevanja ljudi in okolja, predvsem do notranje kontaminacije. Inšpekcija je 
ugotovila, da so zaradi prakse v preteklih desetletjih, ko nadzor nad JAP ni bil ustrezen, 
podjetja izvajala demontažo JAP in pripravo radioaktivnih odpadkov brez ustreznih 
varnostnih ukrepov in brez ustreznih dovoljenj. V posameznih podjetjih pa je tudi 
ugotovila, da so podjetja shranjevala JAP, ki niso bili več v uporabi in jih podjetje ni v 
predpisanem roku oddalo v CSRAO, kot to zahteva zakon. Omenjena oddaja je tudi 
povezana s plačilom storitev Agenciji za radioaktivne odpadke.  

Nadzor nad izvajanjem industrijske radiografije z zaprtimi viri sevanj in z 
rentgenskimi napravami ter nad jedrskimi snovmi - vsebniki z osiromašenim 
uranom  

Inšpekcija URSJV je v letu 2012 pri nekaterih izvajalcih industrijske radiografije 
ugotovila, da so uredili statuse za vsebnike z osiromašenim uranom, katere imajo 
začasno shranjene v za to predvidenih začasnih shrambah. Prav tako so uredili statuse za 
tiste rentgenske naprave, ki jih podjetja več niso uporabljala, predvsem zaradi 
gospodarskih okoliščin.  

V letu 2012 je bila zaradi neustrezne varnostne kulture v enem primeru presežena 
mesečna dozna ograda določena za industrijsko radiografijo. Zavezanec ni zagotovil 
rednega izvajanja pisnih tehničnih in administrativnih postopkov pri uporabi vira sevanja 
za ta namen. Zaradi tega je izpostavljeni delavec nenadzorovano vstopil v radiografski 
laboratorij med izvajanjem ekspozicije z rentgensko napravo, ki po svojih tehničnih 
lastnostih omogoča visoke hitrosti doz sevanja. V tem primeru je izpostavljeni delavec v 
nekaj sekundah prejel efektivno dozo, ki je nekajkrat presegla mesečno dozno ogrado, za 
to vrsto sevalne dejavnosti. Sicer pa prav pri tej sevalni dejavnosti prihaja, tako v 
Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru, do prekomernega obsevanja ljudi, in sicer do 
preseganja določenih doznih mej ali ograd za izpostavljene delavce, ki izvajajo 
industrijsko radiografijo. Zaradi tega dogodka je bil v letu 2012 opravljen izredni 
inšpekcijski pregled. 

Na sliki 108 je prikazana rentgenska naprava namenjena industrijski radiografiji, slika 
109 pa prikazuje vsebnika z osiromašenim uranom. Obe fotografiji je naredila inšpekcija 
URSJV. 
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Slika 108: Rentgenska naprava za izvajanje industrijske radiografije 

 

Slika 109: Vsebnika z osiromašenim uranom 

Inšpekcijski pregled pri pooblaščenih izvajalcih meritev radioaktivnosti pošiljk 
sekundarnih kovinskih surovin 

Inšpekcija je v letu 2012 izvajala sistematične inšpekcijske preglede tudi pri pooblaščenih 
izvajalcih meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin. Pri pooblaščenih 
merilcih je bilo večkrat ugotovljeno, da so ti ob izvajanju meritev radioaktivnosti pošiljk 
uporabljali tudi rentgenske naprave za izvajanje rentgenske spektroskopije, vendar 
statusi teh naprav niso bili ustrezno urejeni. Omenjeni izvajalci so na zahtevo inšpekcije 
začeli z urejanjem statusa teh virov sevanj ter izvedli vse potrebne ukrepe za varno 
izvajanje rentgenske spektroskopije.  

Inšpekcija ugotavlja, da se je v letu 2012 stanje pri pooblaščenih izvajalcih meritev 
radioaktivnosti pošiljk izboljšalo, saj ti kupujejo ustrezne merilne naprave, tako 
imenovane portalne monitorje za detekcijo oziroma merjenje radioaktivnosti. Te tudi 
ustrezno vzdržujejo in umerjajo. Prav tako so v nekaterih primerih na zahtevo inšpekcije 
nadgradili informacijske sisteme (IT sistemi) za shranjevanje zapisov o izvedenih 
meritvah, in sicer za obdobje, kot ga zahteva zakonodaja. Obenem se v teh podjetjih vse 
bolj zavedajo morebitnih posledic, če virov sevanj ne bi pravočasno odkrili. Posledice 
tega bi lahko povzročile nepotrebno obsevanje delavcev ali prebivalstva, kakor tudi 
morebitno veliko gospodarsko škodo. Ukrepe za izboljšanje so izvedli predvsem v 
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podjetjih, ki z recikliranjem odpadnih kovin pridobivajo kovine in njihove spojine. Prav 
tako inšpekcija, poleg zahtev zakonodaje za izvajanje meritev radioaktivnosti, 
zavezancem svetuje, da meritve radioaktivnosti pošiljk izvajajo za ves promet oziroma za 
vse pošiljke odpadnih kovin, tudi tistih iz Slovenije. Na ta način so podjetja odkrila tudi 
vire sevanj iz Slovenije, pogosto prav JAP, ki jih sicer v slovenskih podjetjih praviloma 
zamenjujejo z drugimi sistemi za zagotavljanje požarne varnosti. V enem primeru pa so 
vir sevanja v pošiljki odpadnih kovin iz Slovenije odkrili v sosednji državi, kar le potrjuje 
dejstvo, da je potrebno izvajati nadzor nad vsemi pošiljkami odpadnih kovin. Omenjeni 
primer je opisan v naslednjem poglavju. 

Nadzor nad izvajanjem sevalnih dejavnosti  

V nekaterih primerih je inšpekcija ugotovila, da inšpekcijski zavezanci ne razumejo 
oziroma ne poznajo dovolj dobro zahtev zakonodaje in sicer potrebnih administrativnih 
ukrepov iz varstva pred sevanji.  

Tako na primer izvajalci sevalnih dejavnosti niso zagotovili izvajanja zdravstvenih 
pregledov za izpostavljene delavce oziroma le ti niso bili opravljeni pri pooblaščenih 
zdravstvenih ustanovah, ki izvajajo te vrste zdravstvenih pregledov. Inšpekcija ugotavlja, 
da v nekaterih primerih izpostavljeni delavci niso bili zajeti v sistem osebne dozimetrije, 
oziroma ni bil vzpostavljen sistem nadzora delovnega mesta z okoljsko dozimetrijo. 
Inšpekcija je v takšnih primerih zahtevala, da zavezanec nemudoma izvede vse potrebno 
za izvajanje osebne dozimetrije izpostavljenih delavcev oziroma okoljske dozimetrije. 
Prav tako inšpekcija ugotavlja, da v takih primerih izvajalci sevalnih dejavnosti niso bili 
seznanjeni niti z vsebino dokumenta »Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred 
sevanji«. Ta dokument je za izvajanje sevalne dejavnosti ključen. V njem so predvideni 
in navedeni ukrepi za zagotavljanje varstva pred sevanj. Nepoznavanje dokumenta kaže 
na nerazumevanje pomena sevalne varnosti. 

V letu 2012 je bil izveden drugi izredni inšpekcijski pregled, na katerem je inšpekcija 
obravnavala še eno nepotrebno obsevanost delavca-vzdrževalca, ki je želel sam 
namestiti rentgensko napravo oziroma rentgensko cev v merilnik za merjenje nivoja 
tekočine, v eni od slovenskih polnilnic pijač. Pri tem delavec ni opazil, da je rentgenska 
cev napačno nameščena in je sevala proti njemu, ne pa v obratno smer proti polnilni 
liniji. O tem izrednem dogodku je zavezanec obvestil pristojni upravni organ. Inšpekcija 
je ugotovila, da navkljub zahtevanemu izvajanju dozimetrije delovnega okolja, le te ni 
izvajal. Ta vrsta dejavnosti z viri sevanj, to je vzdrževanje, prav tako ni bila predvidena v 
oceni varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji. Zavezanec je pri pooblaščenemu 
izvedencu za varstvo pred sevanji naročil izdelavo študije oziroma oceno doze delavca, ki 
je bil po nepotrebnem obsevan. 

Inšpekcija je tudi v letu 2012 izvedla nadzor nad viri sevanj v podjetjih, ki so v stečaju 
oziroma likvidaciji. Ugotovljeno je bilo, da v teh podjetjih navkljub stanju in včasih tudi 
ob odsotnosti odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, zaposleni skrbijo, da so viri 
sevanj varno shranjeni v ustreznih začasnih shrambah. Prav tako skrbijo, da se obdobno 
preverja stanje virov sevanj v začasnih shrambah. Inšpekcija je odgovorne v teh 
podjetjih seznanila z zahtevami zakonodaje za nadaljnjo uporabo ali morebitno odprodajo 
njihovih virov sevanj. Izvedeni so bili tudi pogostejši pogovori med inšpekcijo in 
zavezanci s ciljem zagotavljanja ustreznega nadzora nad viri sevanj. Viri, ki niso ustrezno 
označeni in se ob stečaju ali likvidaciji podjetja izgubi dokumentacija o njih, z lahkoto 
postanejo izgubljeni viri, ki povzroče nepotrebno obsevanje ljudi ali kontaminacijo okolja 
ter veliko gospodarsko škodo. 

V letu 2012 je inšpekcija izvajala nadzor v podjetjih, ki so zaradi gospodarskih razmer 
menjevala svoje nazive zaradi sprememb lastništva. Prav tako je izvajala nadzor v 
podjetjih, ki so zaradi finančnih težav prenehala z izvajanjem sevalnih dejavnosti. 
Inšpekcija je ugotavljala, da so podjetja zaradi gospodarske situacije in s tem povezanimi 
posledicami, imela težave z nakupom ustreznih instrumentov za zagotavljanje višje ravni 
sevalne varnosti, kot npr. nakup ustreznih merilnikov sevanja, ki z zvočnim alarmom 
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opozarjajo na presežene ravni sevanja, ali pa z rednim obdobnim izvajanjem umerjanja 
merilnih instrumentov.  

2.2.5.2 Sodelovanje inšpekcije URSJV v Sloveniji in v mednarodnem 
okolju 

Kot že vrsto let, je inšpekcija URSJV redno sodelovala z upravnimi organi sosednjih držav 
ob odkrivanju izgubljenih virov, t.i. »orhpan sources«. Poleg tega je sodelovala pri 
mednarodnih vajah pri preverjanju odziva inšpekcije URSJV v primeru izrednega 
radiološkega ali jedrskega dogodka ter sodelovanju s sosednjimi državami ob takšnih 
dogodkih. 

Prav tako je inšpekcija v letu 2012 uspešno izvajala stalno nalogo inšpektorja URSJV v 
pripravljenosti, kot je to zakonsko predvideno. Na ta način se zagotavlja ustrezen odziv 
pristojnih organov in ustanov v primeru radiološkega ali jedrskega dogodka oziroma ob 
najdbi oziroma nezgodi povezani z viri sevanj. 

Inšpekcija URSJV je prav tako v letu 2012 nadgradila programsko orodje v 
računalniškem sistemu URSJV, t.i. modul Inšpekcija, ki ga uporablja za potrebe 
inšpekcijskega nadzora, in sicer predvsem za lažje sledenje pravočasne izvedbe 
korektivnih ukrepov, ki jih je v okviru nadzora inšpekcija zahtevala.  

Konec leta 2012 je URSJV gostila tudi jedrska strokovnjaka iz Brazilije in Mehike. 
Inšpekcija jima je predstavila svoje delo na področju zagotavljanja jedrske in sevalne 
varnosti.  

2.2.5.3 Intervencije na terenu 

V letu 2012 je inšpekcija URSJV obravnavala skupno 13 interventnih inšpektorskih zadev 
in izvedla dva pregleda. Število zadev je primerljivo s številom interventnih zadev v 
pretekih letih, tako je bilo v letu 2011 skupno 19 intervencij, 20 leta 2010 ter v letu 2009 
le 14. Postopek ukrepanja temelji na dobro utečenem sistemu 24-urnega dežurstva 
URSJV ter sodelovanju z Agencijo za radioaktivne odpadke, pooblaščenimi izvedenci ter 
drugimi institucijami v ter izven Slovenije, ki se ukvarjajo z viri sevanj ali radioaktivnimi 
odpadki. Intervencije, na katerih je bilo potrebno izvesti ureditvene ukrepe, lahko 
razvrstimo v tri skupine in sicer: 

- intervencije, povezane z viri sevanj v podjetjih in sicer so bile takšne intervencije 
štiri, 

- intervencije, povezane s prevozom virov iz tujine, v tej skupini je bilo skupno pet 
intervencij, in 

- ostale intervencije. 

Intervencije iz prve skupine so strokovno najbolj zahtevne, ker se nanašajo na 
intervencije z viri ali pa na radioaktivne odpadke. Ob obravnavi nekaterih odpadkov 
prvotni lastnik ni znan in jih mora Republika Slovenija oziroma povzročitelj 
radioaktivnega odpadka varno shraniti ter poskrbeti, da ne povzročajo obsevanosti ljudi 
in kontaminacije okolja. V drugi skupini so intervencije, kjer vir praviloma ni bil 
identificiran, vendar so merilni instrumenti zaznali njegovo prisotnost in je bil vir oziroma 
odpadek vrnjen pod posebnimi pogoji povzročitelju. V tretji skupini, v kateri so le štiri 
intervencije, pa so tisti postopki, pri katerih je bil podan sum, da gre za radioaktivne 
odpadke ali vire, sum pa kasneje ni bil potrjen. Med omenjene intervencije niso všteti 
pregledi, ki so bili povezani s dozimetrijo oseb in pri katerih je sodelovala URSVS. Ti 
pregledi so zajeti v poglavju 2.2.5.1. V letu 2012 ni bilo intervencij povezanih z 
medicinskimi odpadki in odlaganjem na Barju. 

Kot je že navedeno, je URSJV tudi v letu 2012 tesno sodelovala z Agencijo za 
radioaktivne odpadke ter pooblaščenimi izvedenci za varstvo pred sevanji v Slovenji. V 
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zvezi s prevozom radioaktivnega materiala preko meja Slovenije ali sumom, da gre za 
takšen prevoz brez ustreznih varnostnih ukrepov, pa je inšpekcija tudi tesno sodelovala z 
upravnimi organi in institucijami iz sosednjih držav. To sodelovanje je bilo v letu 2012 že 
dobro utečeno. Vsaka država mora najprej na svojem ozemlju poskrbeti, da ne bo imela 
izgubljenih virov, nato pa mora sodelovati z drugimi državami, da izgubljeni viri ne tavajo 
po državah. Mednarodno sodelovanje na področju nadzora nad viri je tako nujno. 

Inšpekcije, povezane z viri sevanj v podjetjih  

Štiri podjetja so obvestila URSJV, da imajo težave z viri sevanja ali radioaktivnimi 
odpadki. Dve izmed njih sta probleme identificirali sami, Štore Steel d.o.o. in Dinos d.d. 
Radioaktivni odpadek v lasti podjetja J&R Filmeta d.o.o. je identificiral italijanski ekspert. 
Razen pri intervenciji Štore Steel d.o.o. so bile intervencije povezane z nadzorom nad 
odpadnimi surovinami. Zbiratelji odpadnih surovin ali podjetja, ki trgujejo z takšnimi 
surovinami, izvajajo meritve radioaktivnosti kovinskega odpada. V Sloveniji so meritve 
obvezne. V dveh primerih je bil odpadek oddan ARAO in nato shranjen v CSRAO, v enem 
primeru pa oddan v skladišče v Italiji. 

- Štore Steel d.o.o.  

V podjetju Štore Steel d.o.o. je v tehnološkem procesu dne 23. 1. 2012 ob 2.20 uri prišlo 
do izlitja taline na vsebnik z virom sevanja. Na livni napravi je namreč prišlo do izliva 
tekočega jekla s temperaturo 1.560°C, ki je poškodoval aparaturo, v kateri se je nahajal 
137Cs. Zaslonka aparature je bila ob času nezgode odprta in je ni bilo mogoče več zapreti. 
Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji je izvedla meritve in odredila odstranitev vira v 
začasno shrambo ter njegovo zaščito. Inšpektor URSJV je opravil pregled in naložil 
ukrepe, med drugim tudi dosledno uporabo dozimetrov. Poškodovano ohišje vira je 
kasneje z ustreznim zamenjal serviser podjetja Berthold Technologies. 

- Dinos d.d., lokacija Ljubljana  

Dne 14. 9. 2012 je podjetje Dinos d.d. med odpadnimi kovinami našlo ionizacijski 
javljalnik požara. Delavci Dinos d.d. so vir povili v polietilensko vrečko in nato shranili v 
za ta namen predviden vsebnik. Meritve ARAO so pokazale, da ni prišlo do radioaktivne 
kontaminacije. Odpadek z aktivnostjo 2,7 MBq 241Am je ARAO varno shranila v CSRAO. 
Slika 110 prikazuje pripravo odpadka, ki jo izvajata sodelavca ARAO (foto: ARAO). 

 

Slika 110: Priprava radioaktivnega odpadka na lokaciji podjetja Dinos d.d. v Ljubljani  

- Dinos d.d., lokacija Naklo 

Dne 19. 11. 2012 je podjetje Dinos d.d. in sicer z lokacije v Naklem, obvestilo URSJV, da 
je na vreči z odpadnim aluminijem zaznalo povišan nivo ionizirajočega sevanja. Portalni 
monitor je namreč prožil alarm. Hitrost doze na površini vreče je bila 8 µSv/h. Na podlagi 
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ukrepa inšpektorja je nato meritve opravil tudi pooblaščeni izvedenec iz ZVD d.d., ki je 
identificiral z 226Ra kontaminirane predmete, verjetno vojaški žiroskop in številčnico. 
Najvišja izmerjena vrednost doznega polja je bila 25,4 µSv/h. Izvedenec je izvedel tudi 
dekontaminacijo zaradi delov ter okruškov obeh predmetov ter pripravil radioaktivne 
odpadke, ki jih je nato ARAO shranila v CSRAO. Slika 111 prikazuje del radioaktivnega 
odpadka (foto: ZVD d.d.). 

 

Slika 111: Del radioaktivnega odpadka z 226Ra barvo  

- J&R Filmeta d.o.o. 

Dne 3. 10. 2012 so italijanski eksperti v tovoru podjetja J&R Filmeta d.o.o. iz Slovenije 
našli vir in sicer 152Eu s kontaktno dozno hitrostjo do 7 mSv/h. Prevoznik tovora je bilo 
podjetje Brandal d.o.o. iz Postojne. Meritve so v Italiji opravili eksperti na lokaciji 
podjetja Rottami Padna, Castegnato, Brescia. To podjetje je opremljeno s portalnim 
monitorjem, ki je zaznalo povišano sevanje. O najdbi je bil obveščen tudi italijanski 
upravni organ. Tovor je obsegal približno 14 ton odpadnega jekla in svinca. Vir je kot 
odpadek shranilo podjetje Campoverde iz Italije, strošek hrambe pa je znašal približno 
11.000 EUR. Slika 112 prikazuje radioaktivni odpadek (foto: Campoverde, Italija).  

 

Slika 112: Radioaktivni odpadek z 152Eu 

Inšpekcije, povezane s prevozom virov iz tujine  

Prevozi virov iz tujine, ki so zahtevali intervencijo URSJV, so bili povezani s podjetji 
Acroni d.o.o., Talum d.d. in Slovenske železnice d.o.o. ter s cariniki na mejnem prehodu 
Obrežje. Takšnih intervencij je bilo pet. Acroni d.o.o., Talum d.o.o. ter tudi cariniki na 
omenjenem mejnem prehodu so opremljeni z merskimi instrumenti, s katerimi lahko 
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večinoma pravočasno zaznajo, da se v tovoru nahaja vir sevanja brez ustreznih 
dovoljenj. Slovenskim železnicam d.o.o. pa je informacijo o viru posredovalo podjetje 
InRail iz Italije, ki se ukvarja s prevozi po železnici. V vseh petih primerih so bili viri 
oziroma odpadki vrnjeni v državo izvora, URSJV pa je o prevozu tudi obvestila upravni 
organ sosednje države. Prevoz je potekal po cesti ali železnici. Pošiljatelji tovora so bili iz 
Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Dogodki so opisani v 
nadaljevanju: 

- Acroni d.o.o. je dne 27. 3. 2012 sporočil, da je na tovoru iz Češke portalni monitor 
zaznal povišano sevanje in sicer 88 nSv/h na ozadju 35 nSv/h. 

- Carinska služba na mejnem prehodu Obrežje je 17. 7. 2012 na tovoru iz Bosne in 
Hercegovine, ki je bil namenjen v Italijo, izmerila 0,45 µSv/h in identificirala 226Ra. 

- Sodelavci Talum d.d., Kidričevo, so 3. 10. 2012 izmerili na tovoru odpadnega 
aluminija dozno polje do 0,35 µSv/h. Tovor je prihajal iz Srbije. 

- V Talum d.d., Kidričevo, so sodelavci podjetja tudi 16. 11. 2012 izmerili povišano 
sevanje in sicer na vlačilcu s kovinskimi odpadki iz Bosne in Hercegovine. Meritve so 
pokazale dozno polje do 0,19 µSv/h na ozadju 0,05 µSv/h.  

- Podjetje InRail iz Italije je dne 27. 12. 2012 obvestilo Slovenske železnice d.o.o., da 
je na postaji Občine izmerilo povišano sevanje na vagonu iz Madžarske. Na ozadju 
70 cps je italijanski ekspert izmeril 210 cps. 

Ostale intervencije  

Ostale štiri intervencije, ki jih ne moremo razvrstiti v zgornji skupini, so bile povezane le 
s sumom, da se v tovoru nahaja vir ali radioaktivni odpadek.  

- Tovor iz Hrvaške je dne 21. 2. 2012 prožil portalni monitor v podjetju Acroni d.o.o. 
Na tovoru se je nahajal dolomitski pesek. 

- V Luki Koper je izvedenec za nadzor na odpadnimi kovinami 8. 5. 2012 zaznal 
povišano sevanje na tovoru z grafitom iz Dinos d.d., PE Maribor. Izvedenec iz ZVD 
d.d. je ovrgel sum, da bi bila vrednost naravnih radionuklidov v tovoru povišana nad 
zakonsko predpisanimi mejami.  

- Cariniki na mejnem prehodu Središče ob Dravi so izmerili povišano sevanje na škatli 
s kalibracijskimi viri, ki so se nahajali v tovoru iz Češke. Ta je bil namenjen v Črno 
goro. Po pregledu dokumentacije je bil tovor z viri za gama spektrometrijo sproščen 
v promet, ker nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

- Občan je na lokaciji Trbovelj našel staro zobno pasto »Doramad« v tubi z ostanki 
torija, ki je bila v uporabi med drugo svetovno vojno. Predmet je nosil oznako 
»Radioaktive Zahncreme«. O najdbi je URSJV dne 14. 8. 2012 obvestila Uprava za 
zaščito in reševanje, izpostava Trbovlje. Predmet je prevzela URSJV. 

2.2.6 Povzetek stanja na področju uporabe virov sevanja, ki so v 
pristojnosti URSJV 

Leta 2012 je bil na področju izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanj 
poudarek na uveljavljanju zakonodajnih zahtev, vodenju postopkov za izdajo dovoljenj za 
izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenj za uporabo vira sevanja, vodenju registra 
sevalnih dejavnosti, registra virov sevanja, registra sevalnih in jedrskih objektov, 
centralne evidence o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu ter sistematičnem 
izvajanju inšpekcijskega nadzora. V veliki večini so se izvajalci sevalnih dejavnosti že 
prilagodili na izvajanje sevalne dejavnosti po novi zakonodaji.  

Kljub rednemu delovanju javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki je bilo ob 
koncu leta v shrambi pri imetnikih še 67 virov sevanja z radionuklidom (med njimi je 
deset vsebnikov z osiromašenim uranom, ki so pri uporabnikih v shrambi in bodo po 
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potrebi ponovno uporabljeni) in 315 ionizacijskih javljalnikov požara (JAP). Pri 
organizacijah, ki nimajo urejene shrambe, je lahko takšno shranjevanje potencialni vir 
nepotrebnega obsevanja delavcev. Zato URSJV redno poziva organizacije, da oddajo vire 
sevanja, ki se ne uporabljajo več, izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki (ARAO).  

URSJV je leta 2012 nadaljevala z obveščanjem izvajalcev sevalnih dejavnosti glede 
prenehanja veljavnosti dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenj za uporabo 
vira sevanja, potrdil o vpisu vira sevanja v register virov sevanja, potrdil ocene varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanji in potrdil o strokovni usposobljenosti odgovorne 
osebe za varstvo pred sevanji. Obvestila, ki jih samodejno ustvari intranet portal 
InfoURSJV, so bila odposlana nekaj tednov pred prenehanjem veljavnosti dovoljenj ali 
potrdil. Tako so stranke imele na razpolago še dovolj časa za pripravo vlog za njihovo 
podaljšanje. Kljub obveščanju pa stranke še vedno zamujajo z oddajo vlog za podaljšanje 
dovoljenj in posredovanjem informacij glede odgovornih oseb varstva pred sevanji. 
Stranke zamujajo tudi s periodičnim naročanjem pregledov virov sevanj, ki jih izvajata 
pooblaščena izvedenca varstva pred sevanji. V nekaterih primerih viri sevanj niso 
pregledani, dokler stranke o tem niso opozorjene. Koristne informacije so bile izvajalcem 
sevalnih dejavnosti posredovane tudi preko biltena Sevalne novice, ki ga URSJV 
periodično izdaja od leta 2004.  

Po spremembi ZVISJV v letu 2011 je del pristojnosti pri dejavnostih, ki obsegajo delo ali 
skladiščenje materialov, ki se jih običajno ne obravnava kot radioaktivne, vendar 
vsebujejo naravno prisotne radionuklide – to so predvsem radionuklidi uranove in 
torijeve razpadne vrste, prešlo na URSJV. URSJV nadzoruje te dejavnosti, saj lahko 
povzročajo znatno povečanje izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva. 
Tako se pod upravnim nadzorom nahajajo odpadki, ki so nastali v tehnološkem postopku 
pridobivanja titanovega dioksida. Trenutno se v skladišču nahaja 244 standardnih sodov. 

URSJV je v preteklih letih začela s pozivanjem in obsežnejšim evidentiranjem uporabe 
JAP. Opaženo je naraščanje števila evidentiranih JAP, povečala pa se je tudi pogostost 
oddajanja starih JAP v CSRAO. Identificirane so bile številne težave. Skupaj je bilo 
podanih več deset predlogov za inšpekcijski pregled predvsem pri podjetjih, ki so se ali 
se še ukvarjajo z dejavnostjo vzdrževanja, montaže/demontaže JAP. V enem primeru 
oddaje starih JAP v CSRAO so bili v letu 2012 prvič v Sloveniji identificirani JAP z 
osnovnim uporabljenim radionuklidom 239Pu.  

Tudi v letu 2012 se je nadaljevala serija inšpekcij, namenjenih identifikaciji predmetov, ki 
jih uporabniki ne prepoznajo kot vire sevanj. Nadaljevala se je tudi serija inšpekcij v 
podjetjih, ki se ukvarjajo s servisiranjem, montažo in demontažo JAP. V preteklih 
desetletjih, ko nadzor nad JAP ni bil ustrezen, je veliko podjetij izvajalo demontažo JAP in 
pripravo radioaktivnih odpadkov brez ustreznih varnostnih ukrepov in brez ustreznih 
dovoljenj. Posamezna podjetja so hranila JAP, ki niso bili več v uporabi, ne da bi jih v 
zakonsko predpisanem roku oddala v CSRAO, kar pa je bilo pogosto povezano z visokim 
plačilom za prevzem s strani ARAO.  

Med podjetji, v katerih je bil izveden inšpekcijski nadzor, je bilo tudi nekaj takih, ki imajo 
pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin. 
Inšpekcija ugotavlja, da se je v letu 2012 stanje pri pooblaščenih izvajalcih meritev 
radioaktivnosti pošiljk izboljšalo, saj ti kupujejo ustrezne merilne naprave, tako 
imenovane portalne monitorje za detekcijo oziroma merjenje radioaktivnosti. Te tudi 
ustrezno vzdržujejo in umerjajo. Prav tako so v nekaterih primerih na zahtevo inšpekcije 
nadgradili informacijske sisteme za shranjevanje zapisov o izvedenih meritvah, in sicer 
za obdobje, kot ga zahteva zakonodaja. Obenem se v teh podjetjih vse bolj zavedajo 
morebitnih posledic, če virov sevanj ne bi pravočasno odkrili. Posledice tega bi lahko 
povzročile nepotrebno obsevanje delavcev ali prebivalstva, kakor tudi morebitno veliko 
gospodarsko škodo. Obenem pa ugotavlja tudi, da zaradi neustreznega poznavanja 
področne zakonodaje, nekateri zavezanci ne izvajajo meritev radioaktivnosti pošiljk 
odpadnih kovin, ki jih kupujejo na območju EU. 
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Obenem inšpekcija URSJV pri izvajalcih sevalne dejavnosti ugotavlja, da nekateri 
zavezanci še vedno ne vodijo evidenc v skladu z zahtevami zakonodaje oziroma so te 
evidence pomanjkljive. Sevalna varnost se pri večini zavezancev iz leta v leto izboljšuje, 
so pa bile v letu 2012 še vedno ugotovljene nepravilnosti kot na primer pomanjkljiva 
navodila za varno delo z viri sevanj, pomanjkljiv sistem na področju obveščanja v 
primeru izrednega dogodka, neustrezne oziroma pomanjkljive namestitve opozorilnih 
znakov za nevarnost sevanja »radioaktivno« oziroma »pozor sevanje«.  

V letu 2012 je bila zaradi neustrezne varnostne kulture v enem primeru presežena 
mesečna dozna ograda določena za industrijsko radiografijo. Zaradi tega dogodka je bil v 
letu 2012 v tem podjetju opravljen izredni inšpekcijski pregled. Drugi izredni inšpekcijski 
pregled, na katerem je inšpekcija obravnavala še eno nepotrebno obsevanost delavca-
vzdrževalca, ki je želel sam namestiti rentgensko napravo oziroma rentgensko cev v 
merilnik za merjenje nivoja tekočine, je bil izveden v eni od slovenskih polnilnic pijač. 

V nekaterih primerih je inšpekcija ugotavljala, da inšpekcijski zavezanci ne razumejo 
oziroma ne poznajo dovolj dobro zahtev zakonodaje in sicer potrebnih administrativnih 
ukrepov iz varstva pred sevanji. Tako na primer izvajalci sevalnih dejavnosti niso 
zagotovili izvajanja zdravstvenih pregledov za izpostavljene delavce oziroma le ti niso bili 
opravljeni pri pooblaščenih zdravstvenih ustanovah, ki izvajajo te vrste zdravstvenih 
pregledov, v nekaterih primerih izpostavljeni delavci niso bili zajeti v sistem osebne 
dozimetrije, oziroma ni bil vzpostavljen sistem nadzora delovnega mesta z okoljsko 
dozimetrijo. Prav tako inšpekcija ugotavlja, da v nekaterih primerih izvajalci sevalnih 
dejavnosti niso bili seznanjeni niti z vsebino dokumenta Ocena varstva izpostavljenih 
delavcev pred sevanji. Nekatera podjetja so zaradi gospodarske situacije in s tem 
povezanimi posledicami imela težave z nakupom ustreznih instrumentov za zagotavljanje 
višje ravni sevalne varnosti ali pa z rednim obdobnim izvajanjem umerjanja merilnih 
instrumentov. 

V letu 2012 je inšpekcija dodatno pozornost posvetila podjetjem, ki so zaradi 
gospodarske situacije šla v stečaj in je z dodatnim angažiranjem uspešno nadzirala 
oziroma sledila virom sevanj in ravnanju z viri v takih podjetjih. 

Z vidika varstva delavcev pred ionizirajočimi sevanji nadzira izvajanje sevalnih dejavnosti 
tudi URSVS. V letu 2012 je inšpekcija URSVS opravila štiri inšpekcijske preglede. V 
podjetju Zarja elektronika Kamnik je bil opravljen inšpekcijski pregled zaradi ponovno 
ugotovljene kontaminacije z 241Am, ki je posledica dejavnosti demontaže ionizacijskih 
javljalnikov požara. Predlagana je bila revizija ocene varstva izpostavljenih delavcev. V 
podjetjih Pivovarna Union d.d., Temat d.o.o. in Zavod za gradbeništvo Slovenije je bil 
opravljen inšpekcijski pregled zaradi povišanih odčitkov osebnih dozimetrov. Podjetju 
Union d.d. je bila izdana pisna odločba z zahtevami za določitev doz za delavca, izredni 
zdravniški pregled, pregled ocene varstva izpostavljenih delavcev, zaradi zamud pa še 
sklep o izvršbi odločbe. Podjetju Temat d.o.o. je bila izdana ustna in pisna odločba o 
prepovedi dela za delavca dokler ne pridobi pozitivnega zdravniškega spričevala ter pisna 
odločba o spremembi ocene varstva izpostavljenih delavcev. V Zavodu za gradbeništvo 
Slovenije je bil izpostavljen zgolj dozimeter, delavec pa ni prejel povišane doze. Izdano je 
bilo opozorilo. 

Leta 2012 so bile najbolj zahtevne intervencije inšpekcije URSJV tiste, povezane z viri 
sevanj v podjetjih, ker se nanašajo na intervencije z viri ali pa na radioaktivne odpadke. 
Štiri podjetja so obvestila URSJV, da imajo težave z viri sevanj ali radioaktivnimi odpadki. 
V enem primeru je bil vir odstranjen v začasno shrambo, v dveh primerih je bil shranjen 
v CSRAO in v četrtem primeru je bil oddan v skladišče v Italiji. 

Obravnavanih je bilo pet intervencij povezanih s prevozom virov iz tujine in več 
intervencij, kjer je bil podan sum, da se v tovoru nahaja vir ali radioaktivni odpadek.  

URSJV ocenjuje, da se z navedenimi upravnimi in inšpekcijskimi ukrepi iz leta v leto krepi 
upravni nadzor nad izvajanjem sevalnih dejavnostih. Posledično se veča tudi sevalna 
varnost. Z vzpostavljenimi registri je zagotovljena skoraj popolna sledljivost nad viri 
sevanj v Sloveniji. 
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V letu 2012 je bilo zaradi zaostrenih finančnih razmer delo inšpekcije URSJV oteženo. 
Slabša se stanje pri potrebnih sredstvih za delo (avtomobil, računalniška oprema, 
predpisana zaščitna oprema), slabše so možnosti za dodatno strokovno izobraževanje. 
Zmanjšana finančna sredstva so zahtevala tudi omejitve pri stalni pripravljenosti, s 
katero inšpekcija rešuje interventne zadeve na terenu. Stalna pripravljenost inšpekcije je 
tudi del načrta reševanja ob radiološki ali jedrski nesreči. Kljub temu je inšpekciji še 
uspelo ustrezno zagotavljati varstvo prebivalstva in okolja pred ionizirajočimi sevanji. 

2.2.7 Uporaba virov sevanja v zdravstvu in veterini 

Za upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem sevalnih dejavnosti v zdravstvu in 
veterinarstvu je pristojna Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS).  

2.2.7.1 Rentgenske naprave v zdravstvu in veterini  

Po evidenci URSVS je bilo za potrebe zdravstva in veterinarstva konec leta 2012 v 
evidenci 907 rentgenskih naprav od katerih 57  aparatov ni v uporabi. Delitev naprav 
glede njihove namembnosti je predstavljena v preglednici 15. 

Preglednica 15: Število rentgenskih naprav v zdravstvu in veterinarstvu glede njihove 
namembnosti 

Namembnost Stanje 2011 Novi Odpisani Stanje 2012 
zobni 440 34 12 462 
diagnostični 264 17 16 265 
terapevtski 10 0 0 10 
simulator 3 0 0 3 
mamografski 37 3 4 36 
računalniški tomograf CT 26 1 1 26 
denzitometri 46 2 2 46 
veterinarski 54 6 1 57 
Skupaj 880 63 36 907 

V letu 2012 je bilo na področju uporabe rentgenskih aparatov v zdravstvu in 
veterinarstvu izdanih 109 dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in 214 dovoljenj za 
uporabo virov sevanj, potrjenih je bilo 123 programov radioloških posegov in 110 ocen 
varstva izpostavljenih delavcev.  

V letu 2012 je bilo opravljenih 11 poglobljenih inšpekcijskih pregledov s področja 
uporabe rentgenskih naprav v zdravstvu in veterinarstvu, od tega dva pregleda na 
področju veterinarske uporabe rentgenskih naprav. V šestih primerih je bila na osnovi 
ugotovitev inšpekcijskega pregleda izdana inšpekcijska odločba z zahtevami po uskladitvi 
z veljavnimi predpisi. V štirih primerih je inšpekcijski pregled vključeval pečatenje 
rentgenske naprave, s čemer je bila preprečena morebitna uporaba naprave, ki se hrani 
v rezervi.  

Na osnovi pregledovanja poročil o pregledih rentgenskih naprav za medicinsko uporabo, 
ki jih URSVS pošiljajo pooblaščene institucije, je bilo v okviru inšpekcijskega nadzora 
izvedenih 8 postopkov, v katerih je URSVS od uporabnika zahtevala predložitev dokazil o 
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, 21 postopkov, v katerih je bilo od uporabnika 
zahtevano, da predloži dokazila v zvezi s prenehanjem uporabe rentgenske naprave in 98 
postopkov z zahtevami po uskladitvi z veljavno zakonodajo. 

V humani medicini je bilo v zasebnih zdravstvenih ustanovah v uporabi 443 naprav, v 
javnih zdravstvenih zavodih pa 405 rentgenskih naprav. Povprečna starost rentgenskih 
naprav v javnem sektorju je 9,1 let (9,1 let v letu 2011) v zasebnem pa 9,2 let (8,8 let v 
letu 2011). Natančnejša razdelitev rentgenskih naprav humane medicine glede lastništva 
v letu 2012 je predstavljena v preglednici 16. 
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Preglednica 16: Število rentgenskih naprav v humani medicini glede lastništva v letu 
2012 

Lastništvo Diagnostični 
število (%)/ 

starost(l) 

Zobni 
število (%)/ 

starost(l) 

Terapevtski 
število (%)/ 

starost(l) 

Skupaj 
število (%)/ 

starost(l) 
javni 298(79%)/9,3 96(21%)/8,4 11(100%)/8,7 405(48%)/9,1 
zasebni 77(21%)/9,6 366(79%)/9,1 0/0 443(52%)/9,2 
Skupaj 375/9,3 462/8,9 11/8,7 848/9,1 

V veterinarski medicini je bilo v zasebnih zdravstvenih ustanovah v uporabi 50 naprav, v 
javnih zdravstvenih zavodih pa 9 rentgenskih naprav. Povprečna starost rentgenskih 
naprav v javnem sektorju je 13,8 let (13,4 let v letu 2011), v zasebnem pa 8,0 let (7,5 
let v letu 2011). Natančnejša razdelitev rentgenskih naprav veterinarske medicine glede 
lastništva v letu 2012 je predstavljena v preglednici 17. 

Preglednica 17: Število rentgenskih naprav v veterinarski medicini glede lastništva v 
letu 2012 

Lastništvo Diagnostični 
število (%)/ 

starost (l) 

Zobni 
število (%)/ 

starost (l) 

Terapevtski 
število (%)/ 

starost (l) 

Skupaj 
število (%)/ 

starost (l) 
javni 9(16%)/13,8 0(0%)/0,0 0(0%)/0,0 9(15%)/13,8 
zasebni 47(84%)/7,8 2(100%)/13,0 1(100%)/6,0 50(85%)/8,0 
Skupaj 56/8,8 2/13,0 1/6,0 59/8,8 

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji izvajajo tehnične preglede in meritve 
rentgenskih naprav najmanj enkrat letno. Glede kakovosti jih uvrstijo v skupine, in sicer: 
brezhibni, potrebno popravilo, predlagan odpis in pokvarjeni. Nekaj letna analiza za 
diagnostične rentgenske naprave je predstavljena na sliki 113 in kaže na več kot 95 % 
delež brezhibnih naprav. 
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Slika 113: Delež diagnostičnih rentgenskih aparatov glede na njihovo kakovost v 
obdobju 1997-2012 
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2.2.7.2 Odprti in zaprti vir sevanj v zdravstvu in veterinarstvu  

Odprte vire sevanj (radiofarmacevtike) za diagnostiko in terapijo v Sloveniji uporablja 
sedem organizacijskih enot za nuklearno medicino: Klinika za nuklearno medicino (KNM) 
v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ter oddelki ali laboratoriji v Onkološkem 
inštitutu (OI) v Ljubljani, Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor ter v splošnih 
bolnišnicah (SB) v Celju, Slovenj Gradcu, Izoli in Šempetru pri Gorici.  

Skupne dobavljene količine osmih izotopov z najvišjimi dobavljenimi aktivnostmi 
povzema preglednica 18. Zaradi preglednosti izotopi z aktivnostmi pod 2,2 GBq niso 
navedeni. Slovenija nima lastne proizvodnje izotopov, večina je vnesenih iz držav članic 
Evropske Unije. Na prvem mestu je molibden (99Mo) kot generator tehnecija (99mTc), ki 
ga v oddelkih za nuklearno medicino pridobivajo ("eluirajo") iz 99Mo in uporabljajo za 
diagnostiko. V enem tednu lahko iz enega generatorja pridobijo skupne aktivnosti 99mTc, 
ki so okrog trikrat višje od dobavljene aktivnosti 99Mo. Razpolovni čas 99Mo je 2,75 dni, 
razpolovni čas 99mTc pa 6 ur. 

Po skupni aktivnosti sta za diagnostiko najpomembnejša tehnecij (99mTc) in fluor (18F), za 
terapijo pa jod (131I). Tehnecij uporabljajo v vseh enotah nuklearne medicine, jod v 
šestih (razen v SB Šempeter pri Gorici), fluor pa trenutno uporabljajo le na KNM in OI. 
Najvišje posamezne aktivnosti 99mTc in 18F v pacientih so odvisne od vrste preiskave, 
vendar ne presegajo 1,1 GBq za 99mTc in 0,4 GBq za 18F. Najvišje aktivnosti prejmejo 
posamezni bolniki na OI pri terapiji z 131I, in sicer do 7,4 GBq. Poleg teh treh izotopov so 
v letu 2012 ponekod uporabljali v manjših količinah za diagnostiko še 123I, 201Tl, 111In, 
51Cr in 67Ga, za terapijo 177Lu, 90Y, in 89Sr ter za laboratorijske preiskave 125I. Znatno nižje 
aktivnosti uporabljajo pri laboratorijskih preiskavah, ki jih največ opravita KNM in Klinični 
inštitut za klinično kemijo in biokemijo v UKC Ljubljana. V letu 2012 sta skupaj uporabila 
229 MBq 125I. Manjše količine 125I porabijo tudi v UKC Maribor in SB Izola (skupaj 8,1 
MBq).  

Preglednica 18: Uvoz izotopov v zdravstvu v letu 2012 po aktivnosti 

Izotop [GBq] Uporabnik 99Mo 18F 131I 123I 177Lu 201Tl 90Y 111In 
KNM 1.960,8 1.662,1 353,0 29,8 37,0 0 18,9 1,1 
OI 1.300,0 1.189,9 569,6 0,0 0 0 1,9 0,5 
UKC Maribor 1.342,5 0 17,0 16,0 0 18,1 0 2,9 
SB Celje 1.087,9 0 53,1 0 0 0 0 0 
SB Slovenj Gradec 483,8 0 13,5 0 0 0 0 0 
SB Izola 361,2 0 4,1 0 0 0 0 0 
SB Šempeter pri Gorici 387,0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 6.923,2 2.852,0 1.010,3 45,8 37,0 18,1 20,8 4,5 

Opomba: Izotopi s skupno aktivnostjo pod 2,2 GBq zaradi preglednosti v tabeli niso navedeni. 

Enote nuklearne medicine uporabljajo za preizkušanje pravilnosti delovanja naprav in 
merilnikov tudi zaprte vire sevanj - predvsem izotop 57Co z najvišjimi posameznimi 
aktivnostmi do 740 MBq, v KNM in OI še 153Gd in 68Ge z najvišjimi posameznimi 
aktivnostmi do 370 MBq, ponekod tudi 60Co, 133Ba, 137Cs, 22Na, 75Se, 129I ali 226Ra z 
najvišjimi posameznimi aktivnostmi do 37 MBq. 

Zaprte vire sevanja za terapijo uporabljajo na OI in na Očesni kliniki (OK) UKC Ljubljana, 
za obsevanje krvnih sestavin pa v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 
(ZTM). V letu 2012 je bilo stanje sledeče: 

- OI: trije viri z iridijem 192Ir (en do 440 GBq in dva do 47 GBq) za zdravljenje 
ginekoloških in drugih rakov (obsečnice, črevesa, požiralnika) ter trije viri s 
stroncijem 90Sr posamezne začetne aktivnosti do 740 MBq za obsevanje tumorjev 
kože, sluznic ter očesnih vek in veznic; 

- OK: pet virov z rutenijem 106Ru posamezne začetne aktivnosti do 37 MBq za 
obsevanje očesnih tumorjev; 
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- ZTM: en vir s cezijem 137Cs začetne aktivnosti 49,2 TBq v obsevalni napravi za 
obsevanje krvnih komponent. 

V evidenci URSVS je še 1.933 ionizacijskih javljalnikov požara z americijem (241Am) v 
osemnajstih zdravstvenih objektih. Večinoma so njihove posamične aktivnosti okrog 30 
kBq, nekateri pa imajo višjo aktivnost - do 2,67 MBq. 

V letu 2012 so bila na področju odprtih in zaprtih virov v zdravstvu izdana 4 dovoljenja 
za izvajanje sevalne dejavnosti, 3 dovoljenja za uporabo virov sevanja, 4 potrdila o oceni 
varstva izpostavljenih delavcev, 2 odobritvi programov radioloških posegov, eno 
dovoljenje za uvoz radioaktivnih snovi, 19 izjav o vnosih radioaktivnih snovi iz držav 
članic EU in eno potrdilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje sevalne dejavnosti delavcev 
tuje pravne osebe. 

Oddelke z odprtimi in zaprtimi viri sevanj so v skladu s predpisi (dvakrat ali enkrat letno 
glede na vrsto vira) pregledali pooblaščeni izvedenci za varstvo pred sevanji in 
medicinske fizike iz ZVD. V letu 2012 niso ugotovili večjih pomanjkljivosti. Dozna ograda 
je bila prekoračena v enem primeru.  

Poleg strokovnih pregledov ZVD je inšpekcija URSVS opravila še tri inšpekcijske preglede 
in sicer na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo (KIKKB), na OI in v SB 
Izola. Inšpekcijski pregled na KIKKB je obravnaval prostore, vire, delavce, poročila ZVD 
in trdne radioaktivne odpadke z 125I. Izdana je bila odločba o pogojni opustitvi nadzora 
radioaktivnih odpadkov. Pregled v SB Izola je obravnaval javljalnike požara, stanje v 
nuklearni medicini in navodila za ravnanje z radioaktivnim odpadki. Izdani sta bili 
ustrezni opozorili. Inšpekcija na OI je obravnavala delavce, poročila ZVD, evidence virov, 
prostore in interni pravilnik za delo z odprtimi in zaprtimi viri sevanj. Inšpektor je 
predlagal, da se pravilnik posodobi. 

V veterinarstvu leta 2012 niso uporabljali niti odprtih niti zaprtih virov sevanj. 

2.2.7.3 Uvoz radiofarmacevtikov in drugih virov sevanja, ki se 
uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu  

Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo je bil na področju vnosa in iznosa radioaktivnih 
snovi prevzet pravni red Unije. Pošiljanje radioaktivnih snovi med državami članicami 
ureja Uredba Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah 
radioaktivnih snovi med državami članicami. Določila uredbe se uporabljajo neposredno. 
Uredba ne predvideva dovoljenja za uvoz, ampak določa, da mora pošiljatelj 
radioaktivnih snovi ali oseba, ki takšno pošiljanje organizira (uvoznik), pridobiti pisno 
izjavo prejemnika, da le-ta izpolnjuje vse z zakonom določene obveznosti glede uporabe 
vira sevanja, ki ga nabavlja. Prejemnik radioaktivnih snovi mora izjavo pripraviti na 
vnaprej določenem obrazcu, ki ga mora potrditi še upravni organ. Izjava se lahko nanaša 
tudi na več kot eno pošiljko, če:  

- gre za snovi z istimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi,  

- aktivnosti ne presegajo tistih, določenih v izjavi in  

- gre za pošiljko med istim pošiljateljem in prejemnikom, vključeni pa so isti upravni 
organi.  

Izjava se lahko nanaša na obdobje največ treh let. Za uvoz ali izvoz iz oziroma v države, 
ki niso članice EU, je potrebno dovoljenje.  

Pošiljatelj ne sme dobaviti radioaktivnih snovi, če od prejemnika ni prejel potrjene izjave. 
Uredba predvideva tudi poročanje pošiljateljev radioaktivnih snovi v trimesečnih obdobjih 
upravnemu organu, ki je potrdil izjavo. Slovenski dobavitelji poročajo o dobavljenih 
aktivnostih URSVS, kot zahteva uredba.  
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V letu 2012 je bilo izdano eno dovoljenje za uvoz radioaktivnih virov iz držav, ki niso 
članice EU. Potrjenih je bilo 19 izjav prejemnikov radioaktivnih snovi za 31 izotopov. Pri 
tem je ločeno štet vsak izotop za istega uporabnika od posameznega proizvajalca. 

2.2.8 Viri naravnega sevanja 

URSVS je v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem vladnega »Programa sistematičnega 
pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za 
zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja«. V okviru tega 
programa je ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d (ZVD) od februarja do oktobra 2012 
opravljal meritve z različnimi metodami: 89 osnovnih meritev radona z detektorji 
jedrskih sledi za določanje povprečne vsebnosti radona, 8 dodatnih kontinuiranih meritev 
za tedensko spremljanje časovnega poteka radonovih potomcev in radona ter 6 meritev 
možnih virov radona iz zemlje, jaškov ali špranj v prostore. Skupno je bilo pregledanih 
65 objektov (63 šol in vrtcev ter dve drugi zgradbi). Povprečna vsebnost radona je 
presegla mejno vrednost za bivalno okolje 400 Bq/m3 v 32 prostorih vrtcev in šol od 
skupaj 83 ter mejno vrednost za delovno okolje 1.000 Bq/m3 v enem prostoru drugih 
ustanov od skupaj 6. V nekaterih prostorih in objektih z visokimi koncentracijami radona 
se meritve nadaljujejo v letu 2013. 

V letu 2012 je bilo poslanih tudi 24 obvestil z izidi in priporočili za nadaljevanje ukrepov 
(če so bili potrebni) tistim strankam, pri katerih je ZVD v letu 2011 izvajal meritve 
radioaktivnosti po programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja 
zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja. 

V letu 2012 je inšpektor URSVS zaradi previsoke vsebnosti radona opravil 6 inšpekcij 
(MORS Todraž, Vrtec Sežana-Tomaj, Podzemlje Pece Mežica, OŠ Prevalje, OŠ Semič-PŠ 
Štrekljevec, OŠ Škocjan-PŠ Bučka). Najvišja povprečna vsebnost radona - okrog 3.100 
Bq/m3 - je bila poleti v nekaterih rovih turističnega muzeja v nekdanjem rudniku svinca 
in cinka v Mežici, ki ga upravlja Podzemlje Pece d.o.o. Turistični vodniki so izpostavljeni 
povišani vsebnosti radona manj od 400 ur letno in njihova prejeta efektivna doza ne 
presega mejne letne vrednosti 6 mSv. Odločba za zmanjšanje izpostavljenosti sevanju je 
bila izdana Ministrstvu za obrambo, ki je objekt v Todražu do poletja 2012 saniral. Tudi 
vrtec v Tomaju je bil februarja 2012 uspešno saniran. Pred sanacijo je bila vsebnost 
radona v povprečju okrog 2.100 Bq/m3, po sanaciji pa okrog 400 Bq/m3. 

Opravljena sta bila dva tehnična pregleda v Rudniku živega srebra Idrija v likvidaciji 
d.o.o., ki sta med drugim obravnavala tudi povišano naravno radioaktivnost zaradi 
ostankov po žganju živosrebrne rude. V zapisniku je bil izdan sklep, da je potrebno z 
ustreznim monitoringom radioaktivnosti in drugimi tehničnimi ukrepi zagotoviti, da 
izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva ne bo presegla 1 mSv/leto (sevanje gama) 
in 5 mSv/leto (radon). 

Na področju izpostavljenosti radonu je URSVS v letu 2012 potrdila dve oceni varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanji.  

Delavci v idrijskem in mežiškem rudniku od leta 2009 niso več pod dozimetričnim 
nadzorom kot izpostavljeni delavci. Rudnika sta zaprta. Le posamezni rovi so namenjeni 
turističnim obiskom. Vodniki v jamah so izpostavljeni občasno, trenutno pa so 
obravnavani kot posamezniki iz prebivalstva. Nadzorovani so v sklopu nacionalnega 
programa sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi naravnih 
virov sevanja. 

Po spremembi ZVISJV v letu 2011 je del pristojnosti pri dejavnostih, ki obsegajo delo ali 
skladiščenje materialov, ki se jih običajno ne obravnava kot radioaktivne, vendar 
vsebujejo naravno prisotne radionuklide – to so predvsem radionuklidi uranove in 
torijeve razpadne vrste, prešlo na URSJV. Te materiale označujemo s kratico NORM 
(Natural Occurring Radioactive Material). URSJV nadzoruje te dejavnosti, saj lahko 
povzročajo znatno povečanje izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva. 
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Znatno povečanje izpostavljenosti delavcev ali posameznikov iz prebivalstva lahko 
povzročajo dejavnosti, ki vodijo do nastanka ostankov (npr. pri industrijskih procesih), ki 
se jih običajno ne obravnava kot radioaktivne, vendar vsebujejo naravno prisotne 
radionuklide. Te ostanke označujemo s kratico TENORM, kjer TE pomeni tehnološko 
obdelan (Technologically Enhanced) NORM. TENORM lahko najdemo pri rudarjenju in 
predelavi uranove rude in rud za pridobivanje kovin, v fosfatni industriji, pri rudarjenju 
premoga in uporabi le-tega v termoelektrarnah, pri pridobivanju nafte in zemeljskega 
plina, redkih zemelj in v industriji titanovega oksida, v industriji cirkonija in keramični 
industriji, pri gradbenih materialih, aplikacijah radija in torija, pri pridobivanju ali uporabi 
vode v industrijskih procesih (geotermalna, pitna, odpadne vode). 

Po spremembi pristojnosti je URSJV od URSVS prejela seznam potencialnih uporabnikov 
NORM in TENORM. Od zgoraj navedenih dejavnosti se pod upravnim nadzorom nahajajo 
odpadki, ki so nastali v tehnološkem postopku pridobivanja titanovega dioksida. Trenutno 
se v skladišču nahaja 244 standardnih sodov.  

URSJV je že pred časom naročila študijo »Identifikacija TENORM v Sloveniji kot posledica 
preteklih dejavnosti in njihova inventarizacija«, ki jo je izdelal pooblaščeni izvedenec za 
varstvo pred sevanji IJS. Na podlagi zbranih podatkov v industrijskih dejavnostih nastaja 
v Sloveniji manjša količina TENORM, ki pa se odlaga na zavarovanih in splošnemu 
prebivalstvu nedostopnih odlagališčih, zato večinoma predstavlja majhno tveganje za 
posameznike zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. Količine materialov, ki 
tekoče letno nastajajo v industriji, so dobro evidentirane, problem pa ostajajo stara 
bremena, ki jih je zaradi pomanjkljivih zgodovinskih podatkov težje identificirati in 
inventarizirati. Več kot 90 % TENORM nastaja pri sežiganju premoga v termoelektrarnah 
in jeklarski industriji, ki ne vsebujejo znatnih aktivnosti naravnih radionuklidov in se 
odlagajo na zavarovanih odlagališčih. Na osnovi generičnih ocen identificiranih 
dejavnosti, TENORM, ki pri teh dejavnostih nastaja, predstavlja večinoma majhno 
tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. 

Vir: [54] 
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3 RADIOAKTIVNOST V OKOLJU 

3.1 OPOZORILNI MONITORING RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU 

Ob jedrski ali radiološki nesreči, ki bi se zgodila pri nas ali v tujini in bi posledice čutili 
tudi v naši državi, je ena od ključnih nalog zagotovitev takojšnjih podatkov o 
radioaktivnosti v okolju. Ti podatki so osnova za uspešno izvajanje zaščitnih ukrepov za 
prebivalstvo. Prebivalstvo je ob izrednem dogodku izpostavljeno zunanjemu sevanju in 
vdihuje radioaktivne delce, ki so v zraku ter uživa kontaminirano vodo in hrano. 
Opozorilni monitoring radioaktivnosti je avtomatski merilni sistem, namenjen sprotnemu 
zaznavanju povečanega sevanja v okolju ob izrednem dogodku. V Sloveniji smo v prvih 
letih po černobilski nesreči vzpostavili takšen opozorilni sistem in ga v preteklih letih tudi 
sproti dograjevali. Sistem ni namenjen spremljanju in ugotavljanju radioaktivnosti v 
okolju v normalnih razmerah. 

3.1.1 Nacionalni sistem za zgodnje obveščanje 

S sistemom opozorilnega monitoringa nepretrgoma spremljamo stopnjo radioaktivnosti 
na ozemlju Slovenije, kar omogoča hitro alarmiranje v primeru nepričakovanega prihoda 
radioaktivnega oblaka. Do tega lahko pride ob nesrečah v jedrskih objektih (npr. 
černobilska nesreča leta 1986), ob radioloških nesrečah (npr. stalitev radioaktivnega vira 
v železarni v Španiji leta 1998), pa tudi ob morebitnem terorističnem napadu. Po nesreči 
v Fukušimi je bil vpliv na raven sevanja v Sloveniji zanemarljiv, tako da ga s tovrstno 
opremo ni bilo možno zaznati. V Sloveniji so merilniki zunanjega sevanja stalno 
postavljeni na več kot 70 lokacijah, podatki pa se zbirajo na Agenciji RS za okolje (v 
nadaljevanju ARSO) in na URSJV. URSJV je pristojna tudi za sprotno analizo in 
mednarodno izmenjavo podatkov o sevanju v okolju. V letu 2012 je bila zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev zmanjšana pripravljenost na čas od ponedeljka od 8.00 
do petka do 22.00. URSJV je tudi svetovalno telo Republiškega štaba za civilno zaščito v 
primeru jedrske ali radiološke nesreče. Poleg tega je URSJV v letu 2009 prevzela 
vzdrževanje merilnikov, ki jih je v preteklosti vzdrževala ARSO.  

Leta 2006 je bila zaključena prenova sistema za zgodnje obveščanje, ki ga je 
sofinancirala Evropska skupnost preko projekta PHARE. V projektu so sodelovali URSJV in 
ARSO ter slovenski proizvajalec avtomatskih merilnikov in merilnih sistemov, podjetje 
AMES. Za nepretrgano delovanje računalniškega sistema, ki zbira, shranjuje in analizira 
podatke, skrbita po dva računalniška strežnika v vsaki ustanovi. Strežnika delujeta 
vzporedno in v primeru izpada enega računalnika vlogo prevzame drugi. Programska 
oprema, ki je v celoti napisana za internetno okolje, omogoča prikaz podatkov v 
poljubnih časovnih obdobjih, dodatno pa imajo uporabniki (javnost, notranji uporabniki in 
administratorji) na voljo širok nabor statističnih in grafičnih orodij za spremljanje 
radiološke situacije in delovanja sistema. V letu 2011 je bil obnovljen tudi javni portal na 
naslovu http://www.radioaktivnost.si, ki poleg sprotnih rezultatov meritev sevanja v 
okolju obiskovalcem podaja tudi osnovne informacije o radioaktivnosti, zgodovinske 
podatke o obsevanosti prebivalstva in študije o sevalni problematiki v Sloveniji v 
elektronski obliki. Na sliki 114 je prikazana karta z lokacijami vseh merilnikov zunanjega 
sevanja, ki tvorijo enotno mrežo. 
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Slika 114: Stalna merilna mesta mreže za zgodnje obveščanje (75 postaj) 

Na sliki 115 je prikazano značilno merilno mesto. Merilniki sevanja morajo biti postavljeni 
na ravni, po možnosti travnati površini, na višini 1 m od tal in odmaknjeni od kakršnihkoli 
objektov. V ospredju sta sondi za merjenje hitrosti doze ionizirajočega sevanja, v ozadju 
pa je vidna meteorološka oprema. 

 

Slika 115: Merilno mesto na letališču Maribor-Slivnica  

Poleg postaj na stalnih lokacijah ima URSJV na voljo tudi dve prenosni postaji, ki ju po 
potrebi lahko postavi na katerokoli mesto. Postaji sta popolnoma avtonomni, s solarnimi 
celicami in brezžično podatkovno povezavo. Namenjeni sta postavitvi na mesto 
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morebitne nesreče ali katero drugo interesno področje. Sondi sta nameščeni na URSJV in 
na območju bivšega rudnika urana Žirovski vrh (slika 116). 

 

Slika 116: Avtonomna postaja za meritve zunanjega sevanja (v levem kotu), začasno 
postavljena na območju odlagališča Boršt 

Vse merilne postaje in računalniški strežniki so povezani v sistem, imenovan mreža 
zgodnjega obveščanja (v nadaljevanju MZO). MZO samodejno alarmira delavce v 
pripravljenosti, zato mora biti delovanje alarmnih procesov še posebej dobro preverjano. 
Sistem pošlje opozorilno sporočilo na elektronski poštni naslov in na mobilni telefon, če 
pride do izpada podatkov ali prenehanja delovanja najmanj desetih postaj ali celotnega 
podsistema (NEK, ARSO), pa tudi če je presežen alarmni nivo 250 nSv/h na eni od 
postaj. Alarm se sproži tudi v primeru, če je presežen alarmni nivo 300 nSv/h na treh 
postajah istočasno, obenem pa sistem zagotovi, da se pogostost zbiranja podatkov s 30 
minut zmanjša na 5 minut. 

URSJV sprotno izmenjuje podatke iz MZO s tujino na podlagi mednarodnih pogodb 
(pošiljanje podatkov v skupni raziskovalni center Evropske komisije za zbiranje podatkov 
v Ispri, Italija) in bilateralnih sporazumov (Avstrija, Hrvaška in Madžarska). Sistem MZO 
pripravlja tudi sprotna poročila o radiološki situaciji v formatu EURDEP 2.0, ki se vsakih 
30 minut kreirajo in pošiljajo pogodbenim partnerjem. Sočasno pa zagotavlja tudi, da se 
lahko znotraj sistema prikazujejo podatki iz tujih držav, ki te podatke pošiljajo. 

Sistem MZO je v letu 2012 imel povprečno razpoložljivost podatkov 98 %. Smiselno je 
upoštevati tudi mediano, ki pa je znašala 99,6 %, kar je posledica dejstva, da je večina 
postaj delala s skoraj 100 % zanesljivostjo. Pri izračunu je upoštevano le 76 postaj, kar 
je ena manj kot v letu 2011, ker je postaja Vnajnarje zaradi okvare in primanjkljaja 
rezervnih sond delala le kratek čas. Najslabša postaja letos, če ne upoštevamo Vnajnarje, 
je Brege. Ta je imela daljši izpad zaradi težav z lokacijo, tako da je na njej zbranih le 
61,8 % podatkov. Situacija je rešena, tako da v naslednjem letu ne pričakujemo 
ponovnih težav. Razpoložljivost vseh podatkov je malenkost večja v primerjavi z letom 
2011 (0,4 odstotne točke), prav za toliko se je povečala tudi mediana. Na sliki 117 je 
prikazan histogram, iz katerega je razvidno, da je kar 70 od 76 postaj imelo 
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razpoložljivost podatkov več kot 95 %. Med temi je kar 51 takšnih, ki so imele 
razpoložljivost več kot 99 % (leta 2011 je takšnih bilo le 40). Nobena sonda ni prenesla 
vseh meritev (teh je v letu bilo skupno 17.568), vendar je kar nekaj lokacij, s katerih je 
manjkalo le 5 do 10 depeš. 

Razpoložljivost podatkov
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Slika 117: Razpoložljivost podatkov MZO 

Kot primer je prikazana slika letnega poteka hitrosti doze sevanja in količine padavin za 
merilnik, postavljen na mariborskem letališču (slika 118). Iz slike je razvidno, da se 
lahko v normalnih razmerah vsako povišanje hitrosti doze razloži s spiranjem naravnih 
radionuklidov iz ozračja med dežjem. Na ta način se lahko dosežejo tudi na prvi pogled 
visoke vrednosti - oktobra je celo dosežen opozorilni nivo 250 nSv/h - kar je več kot 
dvojno naravno ozadje. To je tudi razlog, da so bili vsi novi merilniki hitrosti doze med 
projektom razširitve istočasno opremljeni še z merilnikom padavin. Prav tako se 
februarja lepo vidi vpliv snega, ki v zimskih mesecih zaradi absorpcije nekoliko zniža 
raven naravnega sevanja. 

 

Slika 118: Letni potek hitrosti doze in količine padavin na letališču Maribor-Slivnica 
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Sistem MZO omogoča sodelavcem ARSO in URSJV avtomatsko zbiranje, nadzor in 
arhiviranje podatkov, ki so nujno potrebni za celovit pregled in kakovostno analizo 
radioloških razmer v Sloveniji. 

3.1.2 Avtomatsko merjenje radioaktivnosti zraka 

V letih 1998 in 1999 si je Slovenija z donacijami MAAE in Republike Avstrije zagotovila 
avtomatsko merjenje radioaktivnosti zraka na lokacijah ob reaktorskem infrastrukturnem 
centru Inštituta »Jožef Stefan« (IJS) na Brinju, na lokaciji NEK in na Drnovem na Krškem 
polju. Merilniki stalno merijo koncentracije umetne aktivnosti alfa in beta v zraku, 
koncentracije radionuklidov sevalcev gama, koncentracije radioaktivnega 131I v zraku v 
vseh njegovih kemijskih oblikah (delcih, plinu, organsko vezanem jodu) ter koncentracije 
radonovih in toronovih kratkoživih potomcev. Obnovljena programska oprema, ki jo je 
Sloveniji zagotovila avstrijska vlada, omogoča vpogled v trenutno stanje radioaktivnosti 
zraka na Krškem polju na Drnovem. Poleg tega so URSJV dostopni podatki o 
radioaktivnosti zraka z vseh devetih avstrijskih avtomatskih aerosolnih merilnikov. 
Postaje v času, ko v zraku ne zaznavajo nobenih umetnih radionuklidov, podajajo samo 
podatke o mejah detekcije, kar pomeni, da je morebitna koncentracija teh radionuklidov 
v zraku nižja od navedene vrednosti. Značilne meje detekcije za 137Cs v zraku so okoli 
0,001 Bq/m3, za 131I približno 0,003 Bq/m3, za umetno aktivnost alfa 0,01 Bq/m3 in za 
umetno aktivnost beta 0,1 Bq/m3. 

3.1.3 Merjenje depozicije 

V primeru jedrske ali radiološke nesreče in izpustov radioaktivnih delcev v okolje lahko 
zračni tokovi prinesejo kontaminacijo k nam tudi iz zelo oddaljenih krajev. Radioaktivni 
delci se po svoji poti usedajo na zemeljsko površino (suha depozicija) ali pa jih iz ozračja 
spirajo padavine (mokra depozicija). Na ta način se kontaminira vegetacija in zgornja 
plast zemlje. Prva indikacija onesnaženja so povečane vrednosti hitrosti doze zunanjega 
sevanja gama, vendar to ne poda informacije o vrsti morebitne radioaktivne kontamina-
cije tal in njeni izotopski sestavi. V ta namen sta na Brinju (na lokaciji raziskovalnega 
reaktorja TRIGA) in v Drnovem v bližini Krškega, postavljena avtomatska gama-
spektrometrijska sistema s scintilacijskim detektorjem NaI(Tl) velikosti 3"x3" za merjenje 
radioaktivnosti talnega useda. Osnovni namen postavitve takšnega merilnega sistema je 
sprotno odkrivanje in ocena morebitne nove kontaminacije tal predvsem s cepitvenimi 
produkti – sevalci gama, kot sta npr. jod (131I) in cezij (137Cs). Če poznamo aktivnosti 
posameznih radionuklidov na površini tal, lahko v kratkem času izdelamo oceno prejetih 
doz prebivalstva zaradi bivanja v kontaminiranem območju, zaužitja kontaminirane hrane 
in deževnice. Merilnika je po celoviti idejni zasnovi URSJV izdelala Fakulteta za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. 

Pripravljeni izhodni podatki o izmerjenem spektru se pregledujejo neposredno v aplikaciji 
Mreže za zgodnje obveščanje (slika 119). Rezultati se obnavljajo na vsakih šest ur. 

Na sliki so grafično prikazani trije spektri: v rumeni barvi zadnji izmerjeni spekter useda 
skupaj z ozadjem, v modri povprečni spekter sevanja ozadja, iz razlike obeh spektrov pa 
je v rdeči barvi narisan spekter morebitne radioaktivne kontaminacije. Če nove kontami-
nacije ni, se oba spektra dobro prekrivata in bo razlika v hitrosti štetja majhna (zaradi 
statistične narave jedrskega razpada je lahko tudi negativna!). Merilo na ordinatni osi – 
število preštetih sunkov na kanal – je logaritemsko. 
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Slika 119: Aplikacija Mreže za zgodnje obveščanje za pregled spektrov radioaktivne 
depozicije 

3.2 SPREMLJANJE RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU 

V obdobju od leta 1945 do leta 1980 je bilo opravljenih 423 zračnih jedrskih poskusov, ki 
so z radioaktivnostjo kontaminirali zlasti severno Zemljino poloblo. Dolgoživa radio-
nuklida 137Cs in 90Sr, v večjem delu pa tudi 3H in 14C, so radionuklidi, ki so v okolju 
prisotni zaradi teh poskusov še danes. Ob nesreči jedrskega reaktorja elektrarne v 
Černobilu 26. 4. 1986 se je več kot tretjina radioaktivnega materiala razpršila po Evropi 
zunaj tedanje Sovjetske zveze. Ena od šestih poti razširjanja radioaktivnega oblaka iz 
elektrarne je zajela tudi naše kraje in povzročila nekajkrat višjo kontaminacijo okolja s 
137Cs kot vse dotedanje jedrske eksplozije skupaj. V zadnjem desetletju sta bila še dva 
manjša dogodka, ki sta imela za posledico kratkotrajnejšo, vendar opazno radioaktivno 
kontaminacijo tudi pri nas. To sta bila izpust radioaktivnega 137Cs iz španske železarne 
Acerinox v Cadizu maja 1998, ko so nenamerno stalili močno radioaktiven vir in izpust 
radioaktivnega joda 131I iz jedrske elektrarne v Paksu (Madžarska) zaradi poškodovanega 
goriva aprila 2003. Do določene mere je mogoče v površinskih vodah stalno spremljati 
tudi kratkoživi radionuklid 131I, ki ga spuščajo v okolje slovenske in avstrijske bolnišnice, 
kjer uporabljajo odprte radioizotope v zdravstvu. 

V skladu z določili ZVISJV sta program meritev financirali Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje in Ministrstvo za zdravje, izvajali pa sta ga pooblaščeni organizaciji ZVD Zavod za 
varstvo pri delu d.d. in IJS. 

3.2.1 Obseg nadzora 

ZVISJV ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji z namenom zmanjšanja posledic 
ionizirajočih sevanj na zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja 
zaradi uporabe virov ionizirajočih sevanj do najmanjše možne mere, tako da se hkrati 
omogoči uporaba virov sevanj in izvajanje sevalnih dejavnosti. V 123. členu ZVISJV so 
podane zahteve za spremljanje stanja radioaktivnosti okolja, na podlagi katerih se 
izvajajo meritve v okolju, ki jih ureja Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Ur. l. RS, 
št. 20/07, št. 97/09). Osnovni program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega 
okolja v Republiki Sloveniji je bil za leto 2012 po obsegu in vsebini podoben kot v 
prejšnjih letih. Nadzor pitne vode (iz vodovodov), ki je bil z letom 2004 razširjen na 
nekatera manjša mesta v Sloveniji, se izvaja še naprej v povečanem obsegu v skladu z 
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omenjenim pravilnikom. Prav tako se od leta 2005 dalje izvaja razširjeni program 
nadzora krme, ki ga je pripravil Direktorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. 

Z vstopom Slovenije v EU se je naša država vključila v evropski program nadzora okolja 
v skladu s pogodbo Euratom in o rezultatih od leta 2002 dalje letno tudi poroča Evropski 
komisiji. Ta vključitev ne prinaša novosti v sam obseg nadzora, čeprav priporočila 
Evropske komisije iz leta 2000 vsebujejo tudi potrebe po meritvah radionuklida 14C v 
hrani. Nadalje ta priporočila zahtevajo podrobnejši opis merilnih mest in identifikacijo 
vzorcev, oceno reprezentativnosti vzorcev in pri določenih meritvah tudi dodatne podatke 
(npr. pretok rek, proizvodnja mleka, potrošnja pitne vode in hrane, itd.). Evropska 
komisija je zlasti v zadnjih letih za vse nacionalne izvajalce organizirala mednarodne 
interkomparacije (primerjalne meritve zraka, vzorčevanje zemlje, meritve vode), stalno 
pa preverja tudi izvajanje nadzora radioaktivnosti v okolju v državah članicah. 

Program meritev splošne radioaktivne kontaminacije v okolju zajema naslednje elemente 
okolja: površinske vode, zrak, tla, padavine, pitno vodo, hrano in krmo. V nadaljevanju 
je program zgoščeno predstavljen glede na vrsto okoljskega medija, način in pogostost 
vzorčevanja ali meritev, kraj vzorčevanja in vrsto analiz. 

Površinske vode: Polletni enkratni odvzem vzorca reke Save pri Ljubljani, Drave pri 
Dravogradu, Savinje pri Celju in Mure pri Petanjcih. Leta 2006 je URSJV razširila program 
nadzora površinskih voda še na naslednja merilna mesta: Sava pri Brežicah, Krka pri 
Otočcu, Kolpa pri Adlešičih, Soča pri Anhovem ter morje v Piranu. V vzorcih se določa 
specifična aktivnost sevalcev gama in 3H. V izvajanem programu je bil tudi leta 2012 
zajet pogostejši nadzor radionuklida 131I v mednarodnih rekah Dravi in Muri. 

Zrak: Kontinuirno prečrpavanje zraka skozi zračne filtre na treh lokacijah: v Ljubljani, na 
Predmeji in Mariboru (Jareninski vrh). Slednja lokacija je bila leta 2005 preseljena z 
Zgornjega Jezerskega, kjer je bila v letih 1961–2004. Izvajalci meritev so v začetku leta 
2007 povečali pretok zraka skozi filter in s tem dosegli boljšo kakovost rezultatov 
merjenja in nižjo mejo detekcije. Meri se vsebnost sevalcev gama v sestavljenem 
mesečnem vzorcu dnevnih filtrov. 

Tla – zemlja: Dvakrat letno se odvzamejo vzorci z neobdelanih travnatih površin v 
Ljubljani, Kobaridu in Murski Soboti. Meri se vsebnost sevalcev gama in radionuklida 90Sr 
v vsaki od treh globinskih plasti zemlje (0–5 cm, 5–10 cm in 10–15 cm). 

Tla – zunanje sevanje gama: Polletno se določajo doze zunanjega sevanja gama 
[okoliški ekvivalent doze H*(10)] na 50 lokacijah na prostem po Sloveniji s 
termoluminiscenčnimi (TL) dozimetri v mreži 20 km x 20 km. 

Padavine: Neprekinjeno poteka zbirno mesečno vzorčenje tekočih in trdnih padavin v 
Ljubljani, Novem mestu, Bovcu in Murski Soboti. Določajo se prostorninske specifične 
aktivnosti (radioaktivnost padavin) in površinske specifične aktivnosti (used) sevalcev 
gama: v Ljubljani mesečno, na ostalih lokacijah trimesečno; radionuklid 90Sr se določa 
četrtletno. Mesečno se meri tudi radionuklid 3H v padavinah v Ljubljani. 

Pitna voda: V Sloveniji se vzorci pitne vode enkrat letno odvzemajo iz 15 vodovodov. 
Razen v Ljubljani je URSVS vsa odvzemna mesta od leta 2007 dalje izbirala na novo, 
tako da vsako leto izbere različne lokacije na celotnem ozemlju države. Določa se 
specifična aktivnost sevalcev gama, 90Sr in 3H. Meritve radioaktivnosti vode iz kapnic niso 
zajete v programu nadzora (z vodo iz kapnic se oskrbuje sicer manjši del prebivalstva). 

Hrana: Letni program nadzora vzorcev pripravi URSVS. Vzorčenje hrane živalskega in 
rastlinskega izvora na širšem območju Slovenije poteka sezonsko v skladu z veljavnim 
pravilnikom, tako da se zagotovi regionalni izbor vzorcev hrane. Z letom 2005 je bila 
pogostost vzorčevanja mleka skrčena, saj so izvajalci prešli iz enomesečnega zbiranja 
vzorcev mleka v mlekarnah na dvomesečni zbirni vzorec svežega mleka v mlekarnah v 
Ljubljani, Kobaridu in Bohinjski Bistrici ter mleka v prahu v Murski Soboti. V vseh vzorcih 
hrane se določa vsebnost dolgoživega 137Cs in drugih sevalcev gama ter radionuklida 
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90Sr. Radionuklid 14C, ki je tudi posledica jedrskih poskusov, se ne meri, večinoma tudi v 
drugih evropskih državah ne. 

Živalska krma: Po programu, ki ga je izdelal Direktorat za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, se meri deset izbranih vzorcev 
naravne krme in tovarniško pripravljenih krmnih mešanic na vsebnost sevalcev gama in 
vsebnost radionuklida 90Sr. 

3.2.2 Izvajalci 

Nadzorne meritve radioaktivnosti v življenjskem okolju Republike Slovenije že vrsto let 
opravljata pooblaščena izvajalca monitoringa ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (ZVD) 
in Institut »Jožef Stefan « (IJS). Izvajata tudi program nadzora kakovosti meritev in 
imata akreditirana laboratorija za določanje sevalcev gama v vzorcih po gama 
spektrometrijski metodi, za radiokemično določanje 90Sr in za meritve tritija (3H). Oba 
izvajalca se redno udeležujeta tudi mednarodnih interkomparacijskih meritev. 

Institut »Jožef Stefan « 

IJS je bil z odločbama URSJV, št. 35400-4/2009/4 in št. 3916-1/2007/11, izdanima v 
soglasju z URSVS, pooblaščen za izvajanje monitoringa radioaktivnosti. Odseka F - 2 in 
O - 2 na IJS opravljata meritve v skladu s pooblastilom. 

Meritve radioaktivnosti v življenjskem okolju 

Nadzorne meritve radioaktivnosti v okolju opravljajo trije laboratoriji, in sicer na odsekih 
F - 2 in O - 2 ter v Službi za varstvo pred ionizirajočimi sevanji (v nadaljevanju SVPIS). 
Vsi trije sodelujejo v rednih programih nadzora radioaktivnosti okolja. 

V okviru programa monitoringa radioaktivnosti v življenjskem okolju v Republiki Sloveniji 
so na IJS merili radioaktivnost pitne vode, hrane in krme, meritve 3H v vzorcih vode in 
meritve ravni zunanjega sevanja s TL-dozimetri. 

V okviru programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolju NEK so merili 
radioaktivnost zraka, površinskih vod, vodne biote, deževnice, zemlje, črpališč vodo-
vodne vode in hrane. Merili so tudi ravni zunanjega sevanja s TL-dozimetri. 

V zvezi z nadzorom radioaktivnih izpustov iz NEK so izvajali meritve plinastih izpustov na 
vsebnost sevalcev gama, 89/90Sr, 3H in 14C, ter primerjalne meritve radioaktivnosti 
sevalcev gama v tekočih izpustih. Neodvisno preverjanje obratovalnega monitoringa so 
opravili po pogodbi z URSJV. 

V programu monitoringa radioaktivnosti v okolici nekdanjega rudnika urana na Žirovskem 
vrhu so merili vsebnost naravnih radionuklidov (urana, 226Ra, 210Pb in 210Po) v vzorcih 
površinskih vod, sedimentov, hrane, vodne biote (ribe) in bioindikatorjev. Merili so tudi 
koncentracije 226Ra v stalnih tekočinskih izpustih. 

Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici reaktorskega infrastrukturnega centra IJS 
na Brinju (raziskovalni reaktor TRIGA z vročo celico, laboratoriji Odseka za znanosti v 
okolju) je izvajal SVPIS. Merili so zunanje sevanje (hitrost doze in letno dozo), podtalnico 
ter določevali sevalce gama v rečnem sedimentu (Sava) in v zemlji. Nadzirali so tudi 
zračne in tekočinske radioaktivne izpuste iz reaktorja in iz Odseka za znanosti v okolju. 

V okviru nadzora radioaktivnosti v okolici CSRAO v Brinju so analizirali vsebnost 
radionuklidov v vzorcih podtalnice, rečnega sedimenta in tal v okolici prezračevalnega 
izpuha skladišča ter merili zunanje sevanje. 

Izvajali so tudi monitoring radioaktivnosti za ugotovitev ničelnega stanja na možni 
lokaciji bodočega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini. 
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ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. 

ZVD je bil z odločbo URSJV, št. 3916-4/2007/8, izdano v soglasju z URSVS, pooblaščen 
za izvajanje monitoringa radioaktivnosti. 

Meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov v vzorcih iz okolja izvaja Laboratorij za 
meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov (v nadaljevanju LMSAR). 

Meritve radioaktivnosti v življenjskem okolju 

Nadzor nad radioaktivnim onesnaženjem življenjskega okolja v Sloveniji je LMSAR izvajal 
v okviru različnih programov nadzora okolja. Pooblastilo URSJV za izvajanje meritev 
radioaktivnosti je ZVD v skladu s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (Ur. l. RS, št. 
20/07) pridobil 4. 3. 2009 in velja 5 let. 

LMSAR izvaja meritve z metodo visokoločljivostne spektrometrije gama in z radiokemično 
analizo. Laboratorij je leta 2012 izvajal nadzor nad radioaktivnim onesnaženjem 
življenjskega okolja v Sloveniji po programih nadzora radioaktivnosti zaradi globalnega 
onesnaženja ter nadzora radioaktivnosti v okolici jedrskih in sevalnih objektov: 

- Nadzor splošnega radioaktivnega onesnaženja na ozemlju Slovenije: merjenje 
radioaktivnosti v zraku (lokaciji Predmeja in Jareninski vrh), v padavinah (lokacije 
Ljubljana, Novo mesto, Bovec) in zemlji (lokaciji Kobarid in Murska Sobota), vse po 
programu Ministrstva za kmetijstvo in okolje (URSJV), ter merjenje radioaktivnosti v 
živilih po programu Ministrstva za zdravje (URSVS). 

- Nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici Nuklearne elektrarne Krško: merjenje 
radioaktivnosti v vodi, sedimentih in vodni bioti reke Save, mleku in zelenjavi. 

- Nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici Rudnika Žirovski vrh (RŽV): merjenje 
radioaktivnosti v zraku, merjenje koncentracij radona in potomcev, merjenje 
zunanjega sevanja gama. 

- Nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici Centralnega skladišča radioaktivnih 
odpadkov v Brinju: meritve koncentracije radona v okolici skladišča in meritve 
sevanja v skladišču. 

- Sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega okolja po programu Uprave 
Republike Slovenije za varstvo pred sevanji za leto 2012: izvajali so meritve 
koncentracije radona z različnimi metodami (detektorji sledi, detektorji z aktivnim 
ogljem) v okoljih s pričakovanimi visokimi koncentracijami radona. 

Poleg letnih programov nadzora radioaktivnosti so izvajali tudi druga merjenja: 

- Za NEK je ZVD sodeloval s svojo mobilno enoto pri rednih letnih obhodih okolice 
NEK v okviru programa pripravljenosti za primer jedrske nesreče. 

LMSAR ima akreditirane metode za meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov z 
visokoločljivostno spektrometrijo gama po standardu ISO 17025. Akreditiran je tudi za 
metodo določanja koncentracije radona z metodo z oglenimi adsorberji, z detektorji sledi 
ter za kontinuirne meritve koncentracije radona. Slovenska akreditacija izvaja redne 
nadzorne obiske in večjih odstopanj od standarda ne ugotavlja. 

ZVD se pri meritvah radioaktivnosti srečuje s konkurenco javnih zavodov. 

3.2.3 Rezultati meritev 

Površinske vode 

Koncentracije 137Cs v rekah so bile merljive le še v sledeh (nekaj desetink Bq/m3), razen 
pri vzorcu reke Mure pri Petanjcih (1,6 Bq/m3), kjer so leta 2012 izmerili v letnem 
povprečju 0,3 Bq/m3. Najvišja specifična aktivnost 90Sr je bila izmerjena v Savi (v letnem 
povprečju 2,5 Bq/m3), sledita reka Mura z 2,4 Bq/m3 ter reka Drava z 1,6 Bq/m3. V 
Piranskem zalivu so namerili v morski vodi okoli 1,55 Bq/m3 137Cs, kar je manj kot so 
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določili v sklopu raziskovalne študije IJS leta 2007 v obeh slovenskih zalivih ali kot so 
običajno izmerili drugi izvajalci v hrvaškem in italijanskem delu severnega Jadrana v 
preteklih letih (vse vrednosti okoli 3 Bq/m3). 

Podoben upad koncentracij so zaznali tudi pri kratkoživem radionuklidu 131I v rekah, ki je 
posledica izpuščanj iz bolnišnic ali nuklearnih medicinskih centrov v Sloveniji in Avstriji. 
Koncentracije 131I so bile leta 2012 v reki Dravi nekoliko nižje (največ 1,9 Bq/m3) kot v 
preteklih letih (v letu 2011 največ 2,9 Bq/m3), kar je precej manj kot leta 2003 (7 
Bq/m3) (slika 120). Nižje vrednosti v obeh mednarodnih rekah lahko pripišemo boljšemu 
nadzoru izpustov 131I v avstrijskih bolnišnicah. V reki Savi je bila tudi leta 2012 izmerjena 
najvišja koncentracija 131I 43,0 Bq/m3, kar je očitna posledica povečane uporabe 131I in 
neposrednih izpustov iz ljubljanske bolnišnice. Reprezentativno vzorčenje rek bi moralo 
potekati ob značilnem vodostaju rek in na isti dan v tednu, da bi se ujeli s ciklom 
uporabe 131I v bolnišnicah. Sicer pa so koncentracije 131I v rekah daleč nižje od dopustne 
vrednosti izpeljanih koncentracij za pitno vodo, ki znaša po uredbi 6.100 Bq/m3. 
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Slika 120: Koncentracija 131I v Dravi in Muri v obdobju 2003–2012 

Koncentracija naravnega radionuklida 3H v slovenskih rekah je bila med 0,62 in 1,0 
kBq/m3, kar je nekaj manj kot v padavinah. Rezultati so podobni kot v preteklih letih, kar 
gre delno na račun radioaktivnega razpada, delno pa na račun sprememb v metodologiji, 
z izjemo reke Save pri Brežicah (najvišja vrednost 2 kBq/m3), kar je posledica izpusta 3H 
v reko Savo iz NEK. Navedene vrednosti radionuklidov v rekah niso pravo letno 
povprečje, temveč so to enkratne vrednosti, ki so odvisne od hidrološkega stanja rek v 
času vzorčenja. 

Rezultati meritev dolgoživih naravnih radionuklidov v vzorcih tekočih rek so bili za 238U 
med 2,4 in 7,3 Bq/m3 ali za 226Ra med 0,62 in 2,2 Bq/m3. Vrednosti so nihale okoli 
pričakovanega povprečja za slovenske reke, to je okoli 5 Bq/m3. 

Zrak 

Celoletna letna povprečna vrednost specifične aktivnosti 137Cs na lokaciji vzorčenja v 
Ljubljani je bila 1,6 ± 0,4 μBq/m3, na lokaciji vzorčenja na Jareninskem vrhu 3,2 ± 1,3 
μBq/m3 in na lokaciji vzorčenja na Predmeji 1,9 ± 1,3 μBq/m3. Povprečna vrednost 
koncentracije 137Cs za področje cele Slovenije v letu 2012 je 2,2 ± 1,3 μBq/m3.  
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Diagram mesečnih koncentracij radionuklida 137Cs v obdobju 1981–2012 v Ljubljani 
prikazuje slika 121. Najvišje mesečne koncentracije 137Cs so bile izmerjene v času 
černobilske nesreče; na diagramu je opazna tudi konica spomladi 1981 zaradi kitajskega 
zračnega poskusa in junija 1998 zaradi raztaljenega vira 137Cs v španski železarni. 
Raziskave v zadnjem desetletju kažejo, da so vsakoletne zimske povišane vrednosti tega 
radionuklida odraz pogostih zimskih inverzij ter ogrevanja z drvmi (delno tudi gozdnih 
požarov) in daljinskega transporta zraka iz predelov vzhodne Evrope, ki so bili močno 
kontaminirani ob černobilski nesreči. V primerjavi s prejšnjimi obdobji so vrednosti 
koncentracij 137Cs v Sloveniji že pred desetletjem dosegle predčernobilsko raven. 
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Slika 121: Mesečne specifične aktivnosti 137Cs in 7Be v zraku za vzorčevalno mesto 
Ljubljana v obdobju 1981–2012 

Od skoraj štiridesetih radionuklidov, ki jih najdemo v naravi v koncentracijah, večjih od 
0,1 µBq/m3, zajamejo redne meritve le peščico. Koncentracije dveh stalno merjenih 
naravnih radionuklidov – 7Be in 210Pb – so tisočkrat ali stokrat višje kot pri umetnih 
radionuklidih. Povprečna letna vrednost specifične aktivnosti je bila na Jareninskem vrhu 
za 7Be 4,4 ± 1,4 mBq/m3 oziroma za 210Pb 1,3 ± 0,9 mBq/m3, v Ljubljani za 7Be 4,2 ± 
0,4 mBq/m3 oziroma za 210Pb 0,78 ± 0,08 mBq/m3 in na Predmeji za 7Be 4,0 ± 1,6 
mBq/m3 oziroma za 210Pb 0,66 ± 0,54 mBq/m3. Povprečna vrednost koncentracije 7Be za 
področje cele Slovenije v letu 2012 je 4,2 ± 1,2 mBq/m3 oziroma za 210Pb 0,9 ± 0,5 
mBq/m3, kar je povsem blizu vrednosti, ki jo izmerijo tudi drugod po Evropi (podatki za 
Dunaj in Celovec: povprečje 4 mBq/m3 leta 2006 oziroma za 210Pb 1,05 ± 0,32 mBq/m3). 

Drugih umetnih radionuklidov v zraku, ki so globalno porazdeljeni in so posledica 
obratovanja jedrskih objektov po svetu (85Kr, 129I, 14C, 3H), redni program nadzora okolja 
ne vključuje. Podatki so na voljo v poročilih UNSCEAR in v nekaterih nacionalnih poročilih 
drugih držav. 

Padavine 

Od umetnih radionuklidov sta dolgoročno opazna samo 137Cs in 90Sr, vendar so specifične 
aktivnosti večkrat na meji detekcije, tako da so negotovosti pri meritvah precej velike. 
Najvišji letni used 137Cs je bil izmerjen v Bovcu 2,9 ± 0,5 Bq/m2 in najmanjši v Murski 
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Soboti, kjer je znašal 0,50 ± 0,08 Bq/m2. V sosednji Avstriji so v zadnjih letih namerili 
okoli 1 Bq/m2 na leto, podatki za Hrvaško pa nihajo v razponu nekaj Bq/m2 na leto. V 
splošnem se letni used 137Cs po černobilski nesreči zmanjšuje in se je v zadnjih dveh 
desetletjih zmanjšal za najmanj en velikostni razred. 

Najvišji letni used 90Sr je bil izmerjen v Murski Soboti < 2,5 Bq/m2, najnižji pa v Bovcu < 
1,3 Bq/m2. Koncentracije radioaktivnega 90Sr v padavinah so v zadnjem desetletju (letni 
used je bil večinoma 0,1–1 Bq/m2) nižje od predčernobilskih ravni iz začetka osemdesetih 
let (1–8 Bq/m2). 

Od naravnih radionuklidov naj omenimo še skupne vrednosti kozmogenega 7Be, katerega 
rezultati znašajo od 0,54 kBq/m2 v Novem mestu do 1,86 kBq/m2 v Bovcu. Vrednosti 
letnega useda za ta radionuklid so zelo spremenljive, saj se v Sloveniji in tudi v sosednjih 
državah (Zagreb, Udine–Videm, Graz–Gradec) gibljejo v precej širokem območju od 0,5–
2 kBq/m2. 

Radionuklid 3H v zraku je v manjšem delu (1/3) posledica kozmičnega sevanja v zgornjih 
plasteh ozračja, večinoma (2/3) pa umetnega izvora (jedrske eksplozije, jedrski reaktorji, 
predelava jedrskega goriva). Meritve specifične aktivnosti 3H v vzorcih padavin je IJS 
opravil le v mesečnih vzorcih iz Ljubljane. Koncentracije aktivnosti 3H v deževnici v letu 
2012 so pod dolgoletnim povprečjem. Vrednosti specifičnih aktivnosti 3H v obdobju od 
leta 1990 dalje se gibajo v območju 0,7-2,4 kBq/m3. Povprečna dolgoletna koncentracija 
3H znaša 1,491 kBq/m3, v letu 2012 pa je znašala koncentracija 3H 0,71 kBq/m3. 
Potrebno je omeniti, da so nekatere primerjave meritev koncentracij 3H laboratorija v IJS 
in v Seibersdorfu, ki so opravljali nekatere meritve v prejšnjih letih, pokazale odstopanje 
tudi za faktor 2 (IJS izmeri višje vrednosti). Za primerjavo naj navedemo tudi, da so v 
Avstriji izmerili v zadnjih letih (2006) koncentracije v povprečju 1,45 kBq/m3. Vrednosti 
obeh zgoraj navedenih naravnih radionuklidov se ne razlikujeta bistveno od vrednosti iz 
preteklih let. 

Letni used naravnega 210Pb v Ljubljani je bil leta 2012 izmerjen v okviru pričakovanih 
dosedanjih vrednosti in je znašal 0,1 kBq/m2. 

Tla 

Rezultati meritev vsebnosti umetnih radionuklidov (137Cs, 90Sr) v plasteh zemlje kažejo 
zelo podobno globinsko porazdelitev kot v zadnjih letih, to je počasen rahel premik 
aktivnosti proti globljim plastem. Tako so neobdelana tla po vsej merjeni vrhnji plasti tal 
že precej enakomerno kontaminirana, zlasti to velja za bolj prepustna naplavinska tla. 
Povprečna površinska specifična aktivnost 137Cs v celotni preiskovani plasti tal 0–15 cm 
globine je bila v Ljubljani ponovno merjena na Ljubljanskem barju (izvajalec IJS) in je 
znašala 7,2 kBq/m2. Meritve v letih 2006 in 2008 so se izvajale na Ljubljanskem polju. 
Dosedanji rezultati kontaminacije tal v Ljubljani so prikazani na sliki 122. 
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Slika 122: Rezultati kontaminacije tal s 137Cs v plasti 0–15 cm v Ljubljani 

Takoj po černobilski nesreči so v preiskovani plasti tal izmerili okoli 25 kBq/m2 137Cs. 
Sedanje vrednosti so se že močno znižale, delno zaradi radioaktivnega razpada, delno pa 
zaradi pomika v globlje plasti. Tla v Murski Soboti so nekajkrat manj kontaminirana kot v 
osrednji Sloveniji, kjer je bilo leta 2012 2,1 kBq/m2 (leta 2011 2,7 kBq/m2, leta 2010 1,9 
kBq/m2, leta 2009 3,5 kBq/m2, leta 2008 3,5 kBq/m2, leta 2007 3,7 kBq/m2, leta 2006 
1,3 kBq/m2, leta 2005 4,4 kBq/m2, leta 2004 4,7 kBq/m2, leta 2003 5,1 kBq/m2). Največ 
137Cs v tleh 0–15 cm so izmerili – tako kot vedno doslej – v alpskem predelu, v Kobaridu 
(12,9 kBq/m2 v pomladanskem vzorcu, kar je podobno kot leta 2011, vendar nekaj več 
kot v prejšnjih letih). 

Površinska specifična aktivnost 90Sr v merjeni površinski plasti tal 0–15 cm je za več kot 
en velikostni razred nižja v primerjavi s 137Cs. Leta 2012 je bila v Ljubljani izmerjena 
vrednost 0,225 kBq/m2, leta 2011 0,25kBq/m2, leta 2010 0,3 kBq/m2, leta 2009 0,2 
kBq/m2, 2008 0,2 kBq/m2, 2007 0,13 kBq/m2, leta 2006 0,12 kBq/m2, leta 2005 0,18 
kBq/m2, leta 2004 0,21 k Bq/m2, leta 2003 0,21 kBq/m2, leta 2002 pa 0,23 kBq/m2, ob 
černobilski nesreči leta 1986 0,45 kBq/m2. Izvajalci različne vrednosti pripisujejo 
značilnostim terena in difuzijskim lastnostim zemlje, tako se lahko že na razdalji nekaj 
metrov med lokacijama vzorčenja specifične aktivnosti razlikujejo za nekajkrat. Od vseh 
vzorcev iz programa je bila s 90Sr najbolj kontaminirana plast 0–15 cm v Ljubljani, to je 
0,225 kBq/m2 in najmanj v Murski Soboti, povprečno 0,04 kBq/m2. 

Na diagramu (slika 123) so prikazane vrednosti površinske kontaminacije s 137Cs v 
zgornji plasti tal 0–5 cm za alpski del (Kobarid), osrednji slovenski del (Ljubljana) ter za 
slovenski del Panonske nižine (Murska Sobota). 
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Slika 123: Površinska specifična aktivnost 137Cs v vrhnji plasti tal 0–5 cm v obdobju 
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Iz preglednice 19 so razvidne površinske specifične aktivnosti 90Sr in 137Cs (Bq/m2) v 
vrhnji plasti tal za obdobje 1982–2012. 

Preglednica 19: Površinske koncentracije aktivnosti 90Sr in 137Cs v plasti tal globine 0–5 
cm za obdobje 1982–2012 

Srednje letne aktivnosti [Bq/m2] v plasti tal globine 0–5 cm 
 Ljubljana Kobarid Murska Sobota 

leto 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 
1982 126 – 222 – 69 – 
1983 157* – 161 – 43 – 
1984 102 – 161 – 48 – 
1985 107 – 154 – 56 – 
1986 123 – 680 – 115 – 
1987 115 25.500 465 32.250 90 4.850 
1988 120 8.600 395 5.950 84 2.750 
1989 129 6.800 384 15.000 89 3.200 
1990 130 12.500 335 8.350 81 6.200 
1991 80 11.000 240 7.750 73 4.350 
1992 82 9.350 255 14.000 71 5.050 
1993 94 10.500 280 16.500 54 4.650 
1994 77 7.400 230 10.100 70 4.550 
1995 71 8.000 210 10.500 79 3.950 
1996 43 6.200 145 9.700 59 4.000 
1997 27 5.750 67 6.500 40 4.400 
1998 29 4.400 73 5.700 23 3.000 
1999 41 3.800 73 5.700 88 3.000 
2000 54 3.500 220 5.300 94 3.000 
2001 105 3.450 145 4.750 99 2.450 
2002 71 2.900 142 3.850 92 2.700 
2003 71 2.800 155 5.300 38 2.300 
2004 71 2.650 185 4.100 77 2.200 
2005 64 2.300 162 4.900 52 2.000 
2006 73 1.340 280 6.650 77 775 
2007 50 2.400 140 3.600 25 1.500 
2008 110 2.800 190 4.100 87,5 1.550 
2009 66,5 3.000 89 3.300 47,5 1.175 
2010 87,5 3.150 94 3.050 32,5 635 
2011 62 2.950 87,5 3.650 41 1.005 
2012 64 2.950 128 4.300 15 760 

Zunanje sevanje 

Meritve zunanjega sevanja s TL dozimetri je tudi leta 2012 izvajal IJS. Rezultate meritev 
zunanjega sevanja gama je izvajalec podal v enotah okoliškega ekvivalenta doze H*(10). 
Tako je znašalo leta 2012 povprečje doze zunanjega sevanja 881 µSv ali 100 nSv/h, kar 
je podobno kot v letih 2011: 899 µSv na leto ali 103 nSv/h, 2010: 885 µSv na leto ali 
101 nSv/h, 2008: 866 µSv ali 99 nSv/h ter leta 2007 885 µSv ali 101 nSv/h, ter za 
približno 5 % manj kot v letu 2009 (922 µSv na leto ali 105 nSv/h). Leta 2006 je bila 
izmerjena povprečna vrednost nižja za več kot 10 %, saj je drugi izvajalec (ZVD) izbral 
druge mikrolokacije vzorčenja (784 µSv ali 89 nSv/h). Najvišje zunanje sevanje so leta 
2012 izvajalci na IJS izmerili v Jelenji vasi (1.381 µSv ali 157 nSv/h), najnižji pa 610 µSv 
ali 70 nSv/h v Stari Fužini. Povprečna mesečna vrednost okoliškega ekvivalenta doze 
zaradi zunanjega sevanja je bila 73 µSv, območje vrednosti pa od 51 μSv do 115 μSv. V 
preglednici 20 so prikazani rezultati meritev zunanjega sevanja s TL dozimetri. 

Na podlagi globinske porazdelitve 137Cs v tleh so izvajalci na ZVD modelno ocenili, da 
prispevek zunanje doze zaradi černobilske kontaminacije tal na območju Ljubljane leta 
2012 poveča letno dozo na prebivalca za 7,7 µSv, kar je nekaj višje kot leta 2011 (7,0 
µSv). Radionuklid 137Cs povečuje vrednost zunanjega sevanja na prostem za manj kot 
1 %. Nekajkrat nižja ocena doze (1,5 µSv) za leto 2006 je bila posledica 
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nekoordiniranega izbora druge lokacije vzorčenja tal v Ljubljani (2006: na Ljubljanskem 
polju – mikrolokacija Brinje). 

Preglednica 20: Letna doza zunanjega sevanja gama H*(10) v µSv na prostem v 
Sloveniji leta 2012 

 1. 1. do 30. 6. 1. 7. do 31. 12. Letna doza 
Kočevje 463 ± 71 492 ± 76 955 ± 104 
Dvor pri Žužemberku 475 ± 73 502 ± 77 977 ± 106 
Črnomelj 576 ± 89 589 ± 91 1.165 ± 127 
Drašiči (Metlika) 408 ± 63 453 ± 70 861 ± 94 
Novo Mesto 324 ± 50 356 ± 55 680 ± 74 
Mokronog 455 ± 70 489 ± 75 944 ± 103 
Lisca 362 ± 56 378 ± 58 740 ± 81 
Celje 415 ± 64 442 ± 68 857 ± 93 
Rogaška Slatina 392 ± 60 420 ± 65 813 ± 89 
Slovenske Konjice 387 ± 60 439 ± 68 827 ± 90 
Rogla 495 ± 76 546 ± 84 1.041 ± 114 
Maribor 393 ± 61 394 ± 61 787 ± 86 
Ptuj 468 ± 72 465 ± 72 933 ± 102 
Jeruzalem (Ormož) 409 ± 63 443 ± 68 852 ± 93 
Lendava 415 ± 64 454 ± 70 869 ± 95 
Murska Sobota 364 ± 56 388 ± 60 752 ± 82 
Veliki Dolenci 430 ± 66 465 ± 72 895 ± 98 
Gornja Radgona 371 ± 57 384 ± 59 755 ± 82 
Svečina 465 ± 72 494 ± 76 959 ± 104 
Ribnica na Pohorju 412 ± 63 443 ± 68 855 ± 93 
Kotlje 469 ± 72 496 ± 76 965 ± 105 
Velenje 418 ± 64 441 ± 68 859 ± 94 
Mozirje 433 ± 67 439 ± 68 872 ± 95 
Luče ob Savinji 423 ± 65 452 ± 70 874 ± 95 
Vače 421 ± 65 442 ± 68 864 ± 94 
Ljubljana (Bežigrad) 406 ± 63 443 ± 68 850 ± 93 
Brnik (Aerodrom) 496 ± 76 531 ± 82 1.027 ± 112 
Jezersko 490 ± 76 531 ± 82 1.021 ± 111 
Podljubelj 383 ± 59 410 ± 63 793 ± 86 
Lesce – Hlebce 467 ± 72 482 ± 74 949 ± 103 
Planina pod Golico 462 ± 71 505 ± 78 967 ± 105 
Zdenska vas 457 ± 70 487 ± 75 943 ± 103 
Rateče 446 ± 69 473 ± 73 919 ± 100 
Trenta 327 ± 50 316 ± 49 643 ± 70 
Log pod Mangartom 473 ± 73 499 ± 77 972 ± 106 
Bovec 311 ± 48 356 ± 55 667 ± 73 
Tolmin 372 ± 57 386 ± 59 758 ± 83 
Bilje 309 ± 48 338 ± 52 647 ± 71 
Brdice pri Kožbani 466 ± 72 435 ± 67 901 ± 98 
Lipica 513 ± 79 530 ± 82 1.043 ± 114 
Sečovlje 340 ± 52 346 ± 53 686 ± 75 
Ilirska Bistrica 379 ± 58 411 ± 63 790 ± 86 
Zalog pri Postojni 410 ± 63 444 ± 68 855 ± 93 
Nova vas na Blokah 524 ± 81 557 ± 86 1.081 ± 118 
Vrhnika 610 ± 94 655 ± 101 1.265 ± 138 
Vojsko 429 ± 66 461 ± 71 891 ± 97 
Sorica 375 ± 58 352 ± 54 727 ± 79 
Stara Fužina 298 ± 46 312 ± 48 610 ± 66 
Jelenja vas 686 ± 106 696 ± 107 1.381 ± 150 
Kredarica 346 ± 53 382 ± 59 728 ± 79 
Povprečje 428 ± 75 453 ± 78 881 ± 152 
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Pitna voda 

V letu 2012 je bilo odvzetih petnajst enkratnih vzorcev pitne vode iz javnih objektov kot 
so šole, vrtci, bolnišnice ali gostišča na naslednjih lokacijah: Ljubljana, Sodražica, Kostel, 
Maribor, Fram, Črna na Koroškem, Kozje, Prebold, Goriče, Deskle, Cerkno, Koper, Mirna, 
Dobrovnik in Grad.  

Izotop cezija 137Cs je bilo opaziti le v sledeh, izmerjene vrednosti so bile pod 0,5 Bq/m3. 
Koncentracije radionuklida 90Sr (povprečje 2012 je 1,8 Bq/m3, leta 2011 1,1 Bq/m3, leta 
2010 1,2 Bq/m3, leta 2009 1,1 Bq/m3, leta 2008 1,6 Bq/m3, leta 2007 2,2 Bq/m3) so za 
en velikostni razred višje kot pri 137Cs. Vzrok je mogoče iskati v večjem pomiku stroncija 
v globino tal in posledično večjem izpiranju tega radionuklida v podtalnico v primerjavi s 
137Cs. Vrednosti v zadnjih letih so primerljive. 

Povprečna vrednost specifičnih aktivnosti 3H v vseh odvzetih vzorcih je 617 ± 220 Bq/m3. 
Poleg umetnih radionuklidov so se določale tudi specifične aktivnosti naravnih 
radionuklidov in kozmogenega 7Be. Povprečne vrednosti so za 238U 3,1 ± 2,6 Bq/m3, 
226Ra 5,0 ± 11,0 Bq/m3, 210Pb < 0,3 Bq/m3, 228Ra 1,5 ± 0,9 Bq/m3, 228Th 0,2 ± 0,3 
Bq/m3 in 40K 21,4 ± 16,1 Bq/m3 ter 7Be 0,7 ± 0,7 Bq/m3.  

Hrana 

Zniževanje specifičnih aktivnosti radionuklidov 90Sr in 137Cs v hrani se je nadaljevalo. 
Slovensko surovo mleko je vsebovalo v povprečju 0,17 Bq/kg 137Cs in 0,10 Bq/kg 90Sr. 
Za radionuklid 137Cs je to za en velikostni razred nižja vrednost kot pred desetletjem ali 
le še polovico predčernobilske vrednosti. V mleku iz alpskega območja (Kobarid, Bohinj) 
so bile povprečne koncentracije 137Cs (0,10 – 0,11 Bq/kg) trikrat višje kot v osrednji 
Sloveniji, pri 90Sr pa so izmerili povprečne koncentracije (0,04 – 0,05 Bq/kg), tako kot je 
razvidno iz slike 124. Velike razlike sedanjih rezultatov v primerjavi s tistimi iz preteklih 
let izvajalci meritev pojasnjujejo z znatnimi spremembami lokacij, kjer mlekarne zbirajo 
mleko. Mlekarne v zadnjih letih zberejo manj mleka, ker manjši zbiralci ne morejo več 
izpolnjevati strožjih zahtev glede kvalitete, poleg tega ponekod mleko neposredno 
odkupujejo tuji kupci.  
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Slika 124: Povprečne letne koncentracije 137Cs v svežem mleku na različnih območjih v 
Sloveniji v obdobju 1984–2012 
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Iz preglednice 21 so razvidne srednje letne aktivnosti 90Sr in 137Cs (Bq/kg) v mleku med 
letoma 1984 in 2012. 

Preglednica 21: Srednje letne koncentracije aktivnosti 90Sr in 137Cs v svežem mleku v 
obdobju 1984–2012 

Srednje letne koncentracije aktivnosti [Bql-1] 
 90Sr 137Cs 

Leto Ljubljana Kobarid Murska 
Sobota* Ljubljana Kobarid Murska 

Sobota* 
1984 0,17 0,33 0,21 0,13 0,27 0,09 
1985 0,19 0,33 0,22 0,10 0,27 0,09 
1986 0,28 0,81 0,27 21,5 65,7 15,3 
1987 0,40 0,87 0,25 0,40 0,87 0,25 
1988 0,22 0,53 0,20 1,49 7,32 1,56 
1989 0,17 0,38 0,18 0,68 6,0 0,68 
1990 0,19 0,43 0,18 1,10 4,9 0,51 
1991 0,16 0,36 0,19 0,58 3,5 0,39 
1992 0,22 0,32 0,23 0,41 4,0 0,37 
1993 0,15 0,30 0,15 0,47 2,9 0,29 
1994 0,14 0,22 0,13 0,48 2,0 0,21 
1995 0,12 0,22 0,15 0,45 1,7 0,23 
1996 0,13 0,29 0,13 0,36 1,2 0,18 
1997 0,10 0,15 0,09 0,12** 0,55 0,18 
1998 0,10 0,15 0,09 0,10** 0,65 0,15 
1999 0,09 0,16 0,11 0,25 0,55 0,15 
2000 0,08 0,15 0,10 0,23 0,23 0,10 
2001 0,09 0,14 0,08 0,14 0,20 0,14 
2002 0,09 0,14 0,08 0,21 0,24 0,10 
2003 0,07 0,09 0,08 0,07 0,22 0,08 
2004 0,07 0,15 0,07 0,06 0,11 0,07 
2005 0,06 0,10 0,05 0,06 0,12 0,04 
2006 0,04 0,06 0,04 0,06 0,12 0,04 
2007 0,06 0,09 0,07 0,06 0,15 0,06 
2008 0,06 0,08 0,05 0,05 0,17 0,04 
2009 0,053 0,082 0,052 0,056 0,13 0,051 
2010 0,051 0,071 0,53 0,049 0,12 0,07 
2011 0,047 0,086 0,56 0.042 0.120 0.070 
2012 0,035 0,054 0,28 0,045 0,1 0,44 

* Vrednosti za sveže mleko so izračunane iz meritev vrednosti za mleko v prahu. 
** Spremenjeno področje zbiranja mleka. 

Vzorci hrane so bili odvzeti na območju celotne države, tako da dobljeni rezultati 
odražajo kontaminacijo regionalno pridelane hrane. V naboru vzorcev ni bilo uvožene 
hrane ali prehrambenih izdelkov. 

V letu 2012 so izvajalci analizirali osem vzorcev živil živalskega izvora. Povprečna 
specifična aktivnost 137Cs v vseh vzorcih je 0,3 ± 0,7 Bq/kg in 90Sr 0,07 ± 0,1 Bq/kg. 
Najvišja vsebnost običajnih vzorcev (razen divjačine) 137Cs je bila v postrvih 0,11 ± 0,02 
Bq/kg, v divjačini (srna) je bila aktivnost za velikostni red višja kot v ostalih vzorcih 2,0 
± 0,1 Bq/kg. Povprečna specifična aktivnost 137Cs brez upoštevanja vzorca jelenovega 
mesa bi bila 0,09 ± 0,04 Bq/kg. Povprečna specifična aktivnost 137Cs v vzorcih žitaric je 
0,06 ± 0,03 Bq/kg in 90Sr 0,16 ± 0,10 Bq/kg. 

Povprečna specifična aktivnost 137Cs (v šestih vzorcih sadja) je < 0,05 Bq/kg in 90Sr 0,03 
± 0,02 Bq/kg. Vsebnost 137Cs je bila le v sledovih in pod mejo detekcije. Povprečna 
specifična aktivnost 137Cs v zelenjavi je 0,05 ± 0,04 Bq/kg in 90Sr 0,03 ± 0,02 Bq/kg, 
podobno kot leto prej. 

Radioaktivnost v obrokih otroške hrane iz različnih mest po Sloveniji je bila nizka: 137Cs 
je bilo v povprečju 0,03 ± 0,01 Bq/kg, radionuklida 90Sr pa 0,02 ± 0,01 Bq/kg. Pri 
radioaktivni kontaminaciji hrane je potrebno omeniti še to, da je vsebnost umetnih 
radionuklidov (137Cs, 90Sr) v prehrambenih izdelkih z obdelovalnih površin (vrtov in polj) 
precej nižja kot v prosto rastočih gozdnih sadežih in gobah. To velja zlasti za predele, ki 
jih je bolj prizadela černobilska kontaminacija (Koroška, alpski predeli). 
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Kot so pokazale pred nekaj leti opravljene raziskovalne študije URSJV, so vsebnosti 137Cs 
v borovnicah iz teh območij, pa tudi v nekaterih užitnih gobah (npr. v kostanjevkah), 
lahko višje vsaj za en velikostni razred, to je za desetkrat in več. To velja tudi za 
posamezne primerke divjačinskega mesa, pa tudi za sveže mleko iz visoko ležečih alpskih 
pašnikov. V prihodnje bi veljalo vključiti v nadzor tudi meso sezonsko prosto se pasoče 
drobnice. 

V splošnem velja, da je sedanja vsebnost dolgoživih radionuklidov 137Cs in 90Sr v 
pridelani hrani rastlinskega in živalskega izvora nižja kot je bila v zadnjih letih pred 
černobilsko nesrečo. 

Krma 

Meritve vsebnosti umetnih radionuklidov 137Cs in 90Sr in naravnih radionuklidov v krmi 
leta 2012 so bile opravljene v vzorcih po izboru Direktorata za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Program meritev je obsegal 8 
posamičnih krmil iz slovenskih regij ter en vzorec krmne mešanice in en vzorec briketov. 

Od svežih krmil so bili analizirani trava ter travna in koruzna silaža. Pri prvi so izmerili 
vsebnost 137Cs 0,82 Bq/kg, medtem ko je bila vsebnost 90Sr 1,4 Bq/kg. V travni silaži so 
izmerili 0,3 - 2 Bq/kg 137Cs in 0,55 – 1,9 Bq/kg 90Sr. Koruzna silaža je v splošnem manj 
kontaminirana: vsebnost 137Cs ni bila zaznana, 90Sr pa so namerili okoli 0,062 Bq/kg. 
Rezultati so nekoliko nižji od rezultatov zadnjih let nadzora.  

Precej večjo kontaminacijo sveže krme prispevajo naravni radionuklidi v zraku zaradi 
stalnega usedanja in spiranja aerosolov. Leta 2012 so izmerili v travi ali travni silaži 
vsebnost kozmogenega 7Be v velikem razponu dveh velikostnih razredov 2,1 do 270 
Bq/kg, kar kaže na velike lokalne variacije, vezane na količino in intenzivnost padavin. V 
preteklosti so izmerili vsebnosti znotraj tega intervala. 

3.2.4 Ocena doze sevanja zaradi kontaminacije okolja 

Na podlagi izmerjenih specifičnih aktivnosti obeh dolgoživih cepitvenih radionuklidov 
137Cs in 90Sr v zraku, vodi in hrani za leto 2012 in ob upoštevanju povprečnega letnega 
vnosa ter doznih pretvorbenih faktorjev po Uredbi o mejnih dozah, radioaktivni 
kontaminaciji in intervencijskih nivojih (UV2, Ur. l. RS, št. 49/04), so izvajalci ocenili 
skupno letno pričakovano efektivno dozo za odrasle in za skupine otrok različnih starosti. 

Zaradi nizkih koncentracij 137Cs in 90Sr v zraku je ocenjeni letni prispevek obeh dolgoživih 
cepitvenih radionuklidov k dozi zaradi inhalacije zanemarljiv v primerjavi z obsevnimi 
obremenitvami po drugih prenosnih poteh in znaša manj kot 1 nSv za oba radionuklida 
skupaj. 

Letna doza odraslega posameznika zaradi ingestije je bila ocenjena – glede na vrsto in 
obseg merjenih vzorcev – na 1,5 µSv, od tega je na 90Sr odpadlo 67 %, na 137Cs 32 % in 
na 3H 1% efektivne doze. Vrednosti so primerljive s prejšnjimi leti. Do razlik prihaja 
zaradi višjih ali nižjih vrednosti 90Sr v izbranih rastlinskih vzorcih, med drugim tudi s 
področij z višjo černobilsko kontaminacijo tal. Največji delež vrednosti efektivne doze 
prispeva vnos radionuklidov preko zauživanja žitaric, v alpskem predelu tudi preko 
zauživanja mleka. Ocena ingestijske doze se nanaša samo na hrano, pridelano v 
Sloveniji, in ne vsebuje hrane ali prehrambenih izdelkov iz uvoza. Radioaktivna 
kontaminacija slovenskih rek (Sava, Savinja) z 131I lahko le neznatno prispeva k 
povečanju doze zaradi uživanja rib. Po podatkih ribiške družine o letno zaužiti količini rib 
(10 kg) in podatka o kontaminaciji rek s tem radionuklidom je mogoče oceniti letno dozo 
za odraslega posameznika na velikostni razred stotink µSv. 

Posamezniki iz prebivalstva, ki pogosto nabirajo in uživajo gozdne sadeže s povečanimi 
vsebnostmi 137Cs (borovnice, gobe, kostanj), lahko prejmejo dozo, ki je najmanj 
desetkratnik zgoraj navedene vrednosti za ingestijsko dozo. Tako npr. zaužitje enega 
kilograma borovnic s Koroške, ki jih zaužije povprečni prebivalec, pomeni večji vnos 
radionuklida 137Cs v telo, kot ga daje v celem letu vsa hrana, pridelana na obdelovalnih 
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površinah v Sloveniji. Seveda je prejeta letna doza še vedno zelo nizka v primerjavi z 
mejnimi vrednostmi za prebivalstvo ali z dozo naravnega ozadja. Letna doza zaradi vnosa 
umetnega radionuklida 14C preko hrane ni ocenjena, saj ne razpolagamo s podatki o 
njegovi vsebnosti v hrani. Po podatkih poročila Združenih narodov UNSCEAR (2000) 
znaša ta delež za prebivalce severne Zemljine poloble 1-2 µSv na leto. 

Kontaminacija vodovodne pitne vode z radionuklidoma 137Cs in 90Sr k prejeti dozi zaradi 
ingestije ne prispeva pomembnega deleža (ocena za 2012 je 0,047 µSv). Tudi prejeta 
skupna efektivna doza pri vnosu naravnih in umetnih radionuklidov s pitno vodo je nižja 
od letne meje 0,1 mSv v skladu z UV2 in evropsko direktivo 98/83/EC. 

Zunanje sevanje zaradi kontaminacije tal s 137Cs daje po meritvah in ocenah izvajalcev 
največji, to je blizu 80-odstotni prispevek k dozi zaradi globalne kontaminacije okolja. 
Izvajalci so ocenili letne doze zunanjega sevanja s pomočjo globinske porazdelitve 
černobilskega 137Cs ter predpostavk, da posamezniki preživijo na prostem 20 % 
razpoložljivega časa in 80 % v zgradbah, da je faktor ščitenja v zgradbah 0,9 in da se 
vzame za odrasle pretvorbeni faktor 0,7 Sv/Gy. Efektivna doza zunanjega sevanja zaradi 
137Cs v tleh je bila za leto 2012 ocenjena na 7,7 µSv, kar znese 0,32 % doze, ki bi jo 
prejel povprečni prebivalec Slovenije od zunanjega sevanja naravnega ozadja, če bi 
stalno prebival na prostem. 

Skupna efektivna doza na odraslega prebivalca iz osrednjega dela Republike Slovenije, ki 
jo je povzročila splošna kontaminacija okolja s cepitvenimi radionuklidi, je bila leta 2012 
ocenjena na 9,2 µSv, kot je razvidno iz preglednice 22. Za dojenčke do enega leta 
starosti je znašala letna doza 13,3 µSv, za otroke v starosti 7–12 let pa 10,7 µSv. Za 
urbano prebivalstvo je prejeta doza precenjena, saj je prispevek zunanjega sevanja 
znatno nižji zaradi manjše kontaminacije urejenih in tlakovanih mestnih površin. 

Preglednica 22: Obsevna obremenitev odraslega prebivalstva zaradi radioaktivne 
kontaminacije okolja z radionuklidoma 137Cs in 90Sr v Sloveniji leta 
2012 

Prenosna pot Efektivna doza [μSv/leto] 
inhalacija (vdihavanje) 0,001 
ingestija (zauživanje hrane in pijače): 
         pitna voda 
         hrana 

 
0,047 
1,5 

zunanje sevanje 7,7* 
Skupaj (zaokroženo) 9,2** 

* Velja za območje osrednje Slovenije, vrednost za mestno prebivalstvo je nekoliko nižja, za podeželje pa višja. 
** Obsevna obremenitev zaradi naravnega sevanja je 2.400-2.800 μSv/leto. 

Letna efektivna doza za odraslega prebivalca je podobna kot leta 2011, vendar pa je kar 
precej višja od vrednosti, ki so jih ocenjevali v obdobju 2003 – 2007. Pri tem se delež 
ingestijske doze ni mnogo spreminjal, bolj spremenljiv je bil delež doze zunanjega 
sevanja. Izračun deleža je odvisen od izmerjene porazdelitve 137Cs v tleh, le-ta pa od 
mikrolokacije vzorčevanja tal. 

Ocena letne efektivne doze velja za odraslega posameznika iz osrednjega dela države. Na 
področjih z manjšo kontaminacijo tal (Prekmurje, obalno-kraški predel) je ta doza nižja, 
na alpskem območju Slovenije pa seveda višja. Za točnejše ocene imamo na voljo 
premalo podatkov. 

3.2.5 Zaključki 

Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja Republike Slovenije leta 2012 
izvajalci ugotavljajo, da so bile specifične aktivnosti umetnih radionuklidov (137Cs, 90Sr in 
131I ter deloma tudi 3H) v zraku in vodi, bistveno nižje od mejnih izpeljanih koncentracij, 
predpisanih v Uredbi o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih 
(Ur. l. RS, št. 49/04). 
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Skupna letna efektivna doza skupin prebivalstva zaradi prisotnosti umetnih radionuklidov 
v okolju je približno 0,32 % letne doze, ki jo prejmemo zaradi sevanja naravnega ozadja. 
Podoben velikostni razred vrednosti prejetih doz zaradi globalne radioaktivne 
kontaminacije ocenjujejo tudi v sosednjih državah. 

Vira: [53] in [55] 

3.3 OBRATOVALNI MONITORING JEDRSKIH IN SEVALNIH 
OBJEKTOV 

Jedrska elektrarna med rednim obratovanjem izpušča radioaktivne snovi v ozračje in v 
površinske vode, razen tega pa lahko viri v objektih sevajo v okolico. Da bi zajeli vplive 
sevanja na prebivalstvo, se izvaja program meritev v okolici elektrarne, ki obsega 
meritve zunanjega sevanja (sevanja radionuklidov v zraku in iz tal ter sevanje 
neposredno iz elektrarne) in meritve koncentracij radioaktivnih snovi v zraku, tleh, vodi 
in hrani, ki z vnosom v telo povzročijo notranje obsevanje. 

Osnova za izvajanje obratovalnega monitoringa je Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti 
(JV10, Ur. l. RS, št. 20/07 in 97/09), ki navaja smernice za program meritev v okolici 
jedrske elektrarne. Podroben program meritev je določen v delu Tehničnih specifikacij 
NEK, ki določajo omejitve radioaktivnih izpustov v okolje, dokument RETS. 

Radioaktivnost zraka se določa iz vzorcev, dobljenih s črpanjem zraka skozi aerosolne 
filtre in filtre, ki zadržijo plinski jod iz zraka. Posebej se meri radioaktivnost v vzorcih 
padavin in suhega useda. Radioaktivnost v Savi, kamor se iztekajo tekočinski izpusti, se 
določa z meritvami vzorcev vode, sedimentov in rib. Ločeno se nadzira radioaktivnost 
podzemnih voda (podtalnica) in radioaktivnost vzorcev pitne vode iz zajetij in črpališč. 
Vzorci hrane, ki so pridelani v okolici elektrarne, in v katerih se meri vsebnost 
radionuklidov, so izbrani tako, da se lahko oceni celotni prispevek radioaktivnosti hrane k 
dozi. Poleg tega se določa še vsebnost radionuklidov v zemlji, da bi določili kontaminacijo 
tal za primer morebitnih povečanih radioaktivnih izpustov. Koncentracije radionuklidov v 
zbranih ali odvzetih vzorcih iz okolja se merijo v laboratorijih, ki so zunaj dosega 
sevanja, ki ga povzroča elektrarna. Zunanje sevanje se meri z avtomatskimi merilniki za 
sprotno spremljanje hitrosti doze zunanjega sevanja in s pasivnimi dozimetri, ki merijo 
okoliški ekvivalent doze na določenem mestu. Povišanega zunanjega sevanja v času 
rednega obratovanja elektrarne pri normalnih radioaktivnih izpustih v okolje ni mogoče 
neposredno meriti, saj so vrednosti prenizke. Pač pa je mogoče ob morebitni nesreči 
spremljati prehod radioaktivnega oblaka in oceniti izpostavljenost zunanjemu sevanju. 

Poročilo o meritvah radioaktivnosti v okolici NEK obravnava rezultate meritev, opravljenih 
leta 2012. Celotno poročilo je sestavljeno na osnovi delnih poročil izvajalcev meritev IJS, 
ZVD in Instituta Rudjer Bošković iz Zagreba. Poročilo obravnava radioaktivnost v okolju 
po ločenih sklopih okolja, kot so podani zgoraj. V vsakem poglavju so posebej 
ovrednoteni rezultati samih meritev, ocenjeni vplivi na okolje in podana pripadajoča 
delna efektivna doza za posameznike iz referenčne skupine prebivalstva. V posebnem 
poglavju so podani tudi rezultati interkomparacijskih meritev, ki so namenjene nadzoru 
kakovosti meritev in so jih opravili vsi pooblaščeni izvajalci obratovalnega monitoringa. 

Za evalvacijo merskih podatkov ali doznih obremenitev so kot dopolnilni ali vzporedni 
podatki uporabljeni tudi: 

- mesečna poročila NEK o tekočinskih in zračnih emisijah v letu 2012,  

- mesečni izračuni zračnih razredčitvenih faktorjev Agencije Republike Slovenije za 
okolje za okolico NEK v letu 2012, 

- mesečni izračuni zračnih razredčitvenih faktorjev MEIS, d.o.o., za okolico NEK v letu 
2012 in 

- nekateri merski podatki iz »Programa nadzora radioaktivnosti v življenjskem okolju 
Republike Slovenije« in podatki posebnih meritev IJS. 
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3.3.1.1 Rezultati nadzora radioaktivnosti v okolju 

Prebivalstvo, ki živi v okolici NEK, je lahko dodatno izpostavljeno sevanju zaradi 
atmosferskih in tekočinskih radioaktivnih izpustov iz NEK ter zaradi neposrednega 
sevanja iz objektov, postavljenih znotraj njene ograje. Poleg tega je izpostavljeno tudi 
virom naravnega sevanja in nekaterim antropogenim virom, predvsem vplivom preostale 
černobilske kontaminacije in atmosferskih jedrskih poskusov. 

3.3.1.2 Vplivi NEK 

Spremljanje radioloških razmer v okolici NEK poteka z merjenjem koncentracij 
radionuklidov v okoljskih vzorcih, ki so posledica izpustov radioaktivnih snovi. Ob 
normalnem obratovanju jedrskih objektov so imisijske vrednosti navadno znatno nižje od 
detekcijskih mej, zato vplive lahko vrednotimo večinoma le na osnovi merjenih emisijskih 
podatkov in z uporabo modelov razširjanja radionuklidov v okolju. 

Neposredno sevanje iz objektov znotraj ograje NEK 

V neposredni okolici nekaterih objektov znotraj ograje NEK je raven zunanjega sevanja 
nekoliko povišana. Vpliv teh objektov na izpostavitev prebivalstva sevanju na ograji NEK 
ali na večjih razdaljah je nemerljiv in po oceni izvajalcev nadzornih meritev zanemarljiv. 

Vplivi zaradi atmosferskih izpustov iz NEK 

Radionuklidi v atmosferskih izpustih iz elektrarne se močno razlikujejo po radioloških 
lastnostih, pa tudi po izpuščenih aktivnostih. Podobno kot pri drugih tlačnovodnih 
jedrskih elektrarnah so tudi pri NEK najpomembnejše naslednje skupine radionuklidov: 

- žlahtni plini, ki so izključno zunanji sevalci in edini pomembni za zunanjo 
izpostavitev ob prehodu oblaka, 

- radionuklida 3H in 14C, ki sta biološko pomembna kot notranja sevalca, ki se 
vgradita v organizem preko vnosa z inhalacijo ter še posebej radionuklid 14C preko 
vnosa z zaužitjem rastlinske hrane, 

- sevalci beta/gama v zračnih delcih (izotopi Co, Cs, Sr itn.), pomembni za inhalacijo 
in zaradi useda in 

- izotopi joda v raznih fizikalnih in kemijskih oblikah, pomembni pri inhalaciji ob 
prehodu oblaka in zaradi prenosa v mleko. 

Radioaktivnost v okolju zaradi plinastih izpustov NEK se preverja z naslednjimi meritvami 
vzorcev: 

- aerosolni in jodovi filtri za določanje koncentracij radionuklidov v zraku, 

- suhi in mokri used (na vazelinskih ploščah in v padavinah), 

- hrana rastlinskega in živalskega izvora, vključno z mlekom, 

- zemlja na obdelanem in neobdelanem zemljišču ter 

- doze zunanjega sevanja na številnih lokacijah, razporejenih okoli NEK. 

Koncentracije radionuklidov v zraku se določijo s pomočjo podatkov o plinastih izpustih in 
z modelno ocenjenimi razredčitvenimi faktorji, ki temeljijo na realnih vremenskih 
podatkih. Zračni razredčitveni faktorji so bili tudi leta 2012 ocenjeni z dvema modeloma: 
z Gaussovim (kot v preteklosti) in dodatno z Lagrangevim modelom (od leta 2007). 
Ovrednotenje posledic atmosferskih izpustov z modelskimi izračuni razredčitvenih 
faktorjev je leta 2012 pokazalo, da so bile za posamezne skupine radionuklidov 
najpomembnejše prenosne poti, navedene v preglednici 23.  
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Ocena za imerzijo v letu 2012 je višja kot v letu 2011 zaradi večjih emisij 41Ar in 
ksenonovih izotopov (remont), ocena za inhalacijo pa prav tako nekoliko višja (doza je 
predvsem posledica izpustov 3H). 

Padavinski režimi v Krškem, Bregah, Dobovi in Ljubljani so si med seboj podobni; po 
pričakovanjih se nekoliko razlikuje le ljubljanski padavinski vzorec. Največ padavin je 
padlo v Ljubljani (1.339 mm). V Krškem, Bregah in Dobovi je padla zelo podobna količina 
padavin, v povprečju 1.054 mm. Razlika med njimi je največ 6 %. Največ dežja je padlo 
jeseni, najmanj v marcu. Leto 2012 je bilo sicer glede letne količine padavin povprečno 
leto. Letne padavine v Ljubljani so bile le 2 % nižje od tridesetletnega povprečja. 

Koncentracije tritija v padavinskih vzorcih so se v letu 2012 gibale med najnižjo 
izmerjeno vrednostjo 444 Bq/m3 v Ljubljani in najvišjo vrednostjo 2.610 Bq/m3 v Bregah. 
Letne povprečne vsebnost 3H v padavinah v Bregah in Krškem so bile (1,7E+03 ± 
1E+02) Bq/m3 in (1,3E+03 ± 8E+01) Bq/m3, v Dobovi in Ljubljani (referenčna lokacija) 
pa (1,0E+03 ± 1E+02) Bq/m3 in (7,1E+02 ± 9E+01) Bq/m3, kar so približno enake 
vrednosti, kot jih izmerijo v drugih državah. Najvišje mesečne koncentracije so bile 
izmerjene v Bregah in Krškem maja ((2,6E+03 ± 2,3E+02) Bq/m3 in aprila (1,8E+03 ± 
1,2E+02) Bq/m3), v Ljubljani pa v juliju (1,1E+03 ± 1,2E+02) Bq/m3.  

V letu 2012 so bili zračni izpusti tritija nekoliko višji kot leto poprej zaradi remonta v 
aprilu in maju 2012. Celoletna izpuščena aktivnost 3H v letu 2012 je bila 9 TBq, v letu 
2011 pa 5 TBq. Koncentracije tritija v padavinah se vseeno niso povečale: povprečna 
koncentracija tritija v 2011 je bila 1.970 Bq/m3, v 2012 pa 1.673 Bq/m3. Maksimumi 
padavin namreč sovpadajo z največjimi zračnimi izpusti.  

Inhalacijska doza za radionuklida 3H in 14C je bila na osnovi izpustov modelno ocenjena 
na manj kot 0,0054 µSv na leto in je vsaj za en velikostni razred nižja od ingestijske 
doze. Po velikosti izstopa efektivna doza zaradi vnosa 14C preko zauživanja rastlinskih 
pridelkov, ki rastejo v neposredni bližini elektrarne (jabolka, vrtnine, poljščine) ter 
potencialno tudi zaradi mleka (posredno preko 14C v travi) kot hrane za najmlajše. 
Ingestijska doza zaradi 14C je samo ocena rezultata študije, ki poteka od leta 2006. 
Izvajalci ugotavljajo, da so bili vsi načini izpostavitev prebivalstva zanemarljivi v 
primerjavi z naravnim sevanjem, doznimi omejitvami in avtoriziranimi mejami.  
14C se vgrajuje v rastline, ki jih uživajo ljudje in živali. Pri prispevku k dozi zaradi 
izpustov 14C je tako treba upoštevati predvsem ingestijsko dozo. V letih 2009 in 2010 je 
Institut Ruđer Bošković izdelal študiji, v kateri ocenjuje dozo zaradi ingestije 14C iz 
izpustov NEK. V študijah se primerja doza zaradi uživanja jabolk iz neposredne okolice 
NEK in kontrolne lokacije v Dobovi. Efektivna letna doza je izračunana ob predpostavki, 
da človek poje vsak dan 0,3 kg jabolk, pri čemer jabolka iz lokacije, ki je znotraj kroga 
približno 750 m od NEK, uživa dva meseca v letu, drugih 10 mesecev pa uživa jabolka s 
kontrolne lokacije v Dobovi.  

Meritve 14C so bile v letu 2012 izvedene na vzorcih jabolk, koruze, oljne repice, 
kodrolistnega ohrovta, ječmena in pšenice na Institutu »Ruđer Bošković« v Zagrebu, 
rezultati vsebnosti 14C v omenjenih živilih/krmi pa ne kažejo odmikov od vsebnosti 14C, 
izmerjenih v vzorcih s kontrolne točke v Dobovi. Ocenjena letna efektivna doza zaradi 
ingestije 14C je bila 0,29 µSv, kar lahko pripišemo zračnim izpustom iz NEK po remontu, 
ki pa je bil ravno v času vegetacijske dobe. 

Preglednica 23: Izpostavitve odraslega prebivalstva zaradi atmosferskih izpustov iz NEK 
leta 2012 

Način izpostavitve Prenosna pot Najpomembnejši radionuklidi Letna doza 
[µSv/leto] 

zunanje sevanje sevanje iz oblaka 
sevanje iz useda 

radionuklidi žlahtnih plinov (Ar, Xe) 
partikulati (58Co, 60Co, 137Cs) 

0,007 
<3E-9 

inhalacija oblak 3H, 14C 0,0054 
ingestija rastlinski pridelki 14C 0,29 
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Izvajalci ugotavljajo, da so bili vsi načini izpostavitev prebivalstva majhni v primerjavi z 
avtoriziranimi mejnimi dozami ter zanemarljivi v primerjavi z naravno izpostavljenostjo 
(2,5-2,8 mSv na leto). Vse oblike izpostavitve prebivalstva so bile pričakovano nizke. 

V številnih vzorcih sta bila izmerjena 137Cs in 90Sr, ki pa izvirata iz splošne kontaminacije 
okolja zaradi černobilske nesreče in poskusnih jedrskih eksplozij.  

Vplivi zaradi tekočinskih izpustov iz NEK 

V okviru imisijskega nadzornega programa tekočinskih izpustov so potekale meritve 
savske vode, sedimentov in vodne biote (ribe), poleg tega pa meritve pitne vode iz 
vodovodov Krško in Brežice ter vode iz črpališč in podtalnice. 

Podobno kot v preteklih letih je v tekočinskih izpustih v reko Savo po aktivnostih 
prevladoval 3H. Podatki o meritvah tekočih efluentov kažejo, da so tekoči izpusti 3H v letu 
2012 (16,6 TBq) bili 4-krat višji kot v letu 2011, a podobni kot v letu 2010, ko je bila 
izpuščena aktivnost 3H v reko Savo 22 TBq. Najvišji mesečni izpust 3H je bil 7,1 TBq v 
marcu. Izmerjene vrednosti drugih umetnih radionuklidov (137Cs, 90Sr in drugi) v 
tekočinskih izpustih so bile vsaj za pet velikostnih redov (reda velikosti MBq in manj) 
nižje.  

Meritve v savski vodi so, tako kot v preteklih letih, pokazale prirastek koncentracije 3H 
zaradi tekočinskih efluentov NEK. Povprečna letna koncentracija 3H v Brežicah (5,4 ± 
2,0) kBq/m3 je 8-krat višja kot na referenčnem odvzemnem mestu Krško (pred 
papirnico) (0,70 ± 0,03) kBq/m3 in višja kot v letu 2011, (1,4 ± 0,2) kBq/m3. V 
Jesenicah na Dolenjskem so meritve IRB pokazale letno povprečje (3,1 ± 1) kBq/m3, ki 
pa je tudi višje kot v letu 2011. Na referenčnem mestu v Krškem je bila povprečna letna 
koncentracija 3H v okviru negotovosti in stresanja podatkov, enaka kot v letu 2011, 0,75 
kBq/m3.  

Neposredna povezava med izpusti 3H in koncentracijo 3H v podtalnici je razvidna pri 
podatkih iz vrtine VOP-4 in vrtine Medsave, kjer se najvišje izmerjene vrednosti skladajo 
z večjimi izpusti iz NEK. Letno povprečje koncentracije 3H v vrtini VOP-4 je bilo (6 ± 3) 
kBq/m3. V mesecu aprilu je bila tudi najbolj povišana koncentracija tritija v VOP4 32 
kBq/m3. Opazno je bila povišana tudi koncentracija 3H v vrtini Medsave na Hrvaškem, 
kjer je bila največja izmerjena koncentracija (9,3 ± 0,8) kBq/m3 tudi v mesecu marcu. 
Izmerjene povprečne letne koncentracije 3H v vodi iz črpališč, vodovodov in zajetij so 
neposredno primerljive z letom 2011 oz. preteklimi leti, kar pomeni, da je vpliv NEK-a 
zanemarljivo majhen.  

Najvišje vrednosti 3H so bile v letu 2012, podobno kot v prejšnjih letih, izmerjene v 
črpališčih Brege, Drnovo in Spodnji Stari Grad – krško vodno-oskrbovalno območje. 
Letno povprečje v črpališču Brege je bilo (928 ± 34) Bq/m3, najvišja mesečna vrednost 
pa je bila izmerjena decembra (1.082 ± 102) Bq/m3 (v letu 2011 januarja (1.872 ± 163) 
Bq/m3). Izmerjeni letni povprečji tritija v črpališčih Drnovo in Spodnji Stari Grad sta bili 
(888 ± 33) Bq/m3 in (941 ± 37) Bq/m3. Povprečna letna koncentracija tritija v krškem 
vodovodu in črpališčih je tudi do 70% nižja, podobno kot v letu 2011. Letno povprečje v 
vodovodu Brežice je bilo (131 ± 28) Bq/m3, v okviru negotovosti in stresanja podatkov, 
enako kot v letu 2011, v črpališču Brežice – Glogov Brod pa (89 ± 17) Bq/m3. V krškem 
vodovodu (bencinski servis Petrol) je bila izmerjena povprečna vrednost (850 ± 100) 
Bq/m3, na bencinskem servisu Petrol v Brežicah pa je bila vrednost manjša od meje 
detekcije (<125) Bq/m3. Kot referenčno vrednost lahko vzamemo dolgoletno povprečje 
koncentracije tritija v ljubljanskem vodovodu, (1.105 ± 510) Bq/m3, ki se meri v okviru 
republiškega radiološkega monitoringa pitne vode. V letu 2012 je bila izmerjena 
koncentracija 3H v Ljubljanskem vodovodu (627 ± 78) Bq/m3. 

Izmerjene vsebnosti 131I, ki sicer ni bil zaznan v tekočinskih izpustih NEK in je posledica 
uporabe v medicinskih ustanovah, izrazito nihajo v enkratnih vzorcih in so večkrat tudi 
pod mejo detekcije. Povprečna letna vsebnost 131I v enkratnih vzorcih na vzorčevalnih 
mestih je bila od (7,1 ± 3,0) Bq/m3 do (3,9 ± 3,0) Bq/m3 in je bila najvišja na 
odvzemnem mestu v Brežicah (na tej lokaciji je bila izmerjena v prvem četrtletju). 
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Izmerjene povprečne letne vsebnosti v drugih rekah po Sloveniji so bile večinoma pod 
5 Bq/m3.  

Glede na nizke izpuste cepitvenih radionuklidov iz NEK izvajalci ocenjujejo, da so 
izmerjene vsebnosti 137Cs in 90Sr v savskih vzorcih in ribah predvsem rezultat černobilske 
kontaminacije in poskusnih jedrskih eksplozij v preteklosti. 

Do leta 2009 je bilo predpostavljeno, da so referenčna skupina za savsko prenosno pot 
ribiči, ki ribarijo pri Brežicah, kjer naj bi bilo popolno mešanje izpuščene radioaktivnosti v 
reko Savo. Ker je bilo ugotovljeno, da ribiči pogosto ribarijo znatno bliže NEK, kjer je 
mešanje še nepopolno, je bila v začetku leta 2009 opravljena revizija modela ter z njo 
uvedena tudi nova referenčna lokacija za ribiče (levi del struge, 350 m pod jezom NEK). 

Modelski izračun, ki temelji na tekočinskih izpustih, podatkih o letnem pretoku reke Save 
in upoštevajoč značilnosti omenjene referenčne skupine, je pokazal, da najvišja efektivna 
doza zaradi izpustov v reko Savo v letu 2012 ni presegla 0,02 µSv na leto (zadrževanje 
na obrežju in ingestija rib) (preglednica 24). Pri tem so najpomembnejši prispevki 58Co in 
60Co (zunanja izpostavitev, 98 %) ter 3H in 137Cs (ingestija rib, predvsem 3H 73 %). Pri 
pitju savske vode, kar je malo verjetna prenosna pot, bi bil dominanten prispevek 3H. 

Preglednica 24: Izpostavitve prebivalstva zaradi tekočinskih izpustov iz NEK leta 2012 

Način 
izpostavitve Prenosna pot Najpomembnejši 

radionuklidi Letna doza [µSv/leto] 

zunanje sevanje zadrževanje na obrežju 58Co, 60Co, 137Cs zanemarljivo 
ingestija ribe 

ribe 
pitna voda iz Save 

137Cs, 60Co, 58Co 
14C 
3H 

0,02 
ni vhodnih podatkov 

0,04* 
* Malo verjetna prenosna pot (se ne upošteva v oceni letne efektivne doze). 

3.3.1.3 Ostala radioaktivnost v okolici NEK 

Meritve zunanjega sevanja v okolici NEK so tudi v letu 2012 potrdile ugotovitve iz 
preteklosti, da gre za značilno naravno okolje, ki ga najdemo tudi drugje v Sloveniji in v 
svetu. Letni okoljski dozni ekvivalent H*(10) sevanja gama in ionizirajoče komponente 
kozmičnega sevanja v okolici NEK je bil na prostem v povprečju 0,81 mSv, za zaprte 
prostore pa je bila leta 1998 letna efektivna doza ocenjena na 0,83 mSv. K temu je treba 
dodati še prispevek H*(10) nevtronskega kozmičnega sevanja, ki je za območje NEK 
0,10 mSv na leto. Tako je bila skupna doza zunanjega sevanja H*(10) v letu 2012 v 
okolici NEK 0,91 mSv na leto. Ustrezna letna efektivna doza (ob upoštevanju 
pretvorbenih faktorjev iz publikacije Radiation Protection 106, EC, 1999) je 0,76 mSv na 
leto, kar je nižje od podatka za svetovno povprečje (0,87 mSv na leto). Pregled 
prispevkov k skupni letni efektivni dozi zaradi naravnega sevanja v okolici NEK je podan 
v preglednici 25. 

Meritev vsebnosti naravnih radionuklidov v hrani kaže vrednosti, ki so primerljive s 
povprečnimi vrednostmi v svetu, zato za ingestijsko efektivno dozo privzemamo sklepe iz 
UNSCEAR 2000. 

Preglednica 25: Efektivne doze naravnega sevanja v okolici NEK 

Vir Letna efektivna doza 
[mSv/leto] 

sevanje gama in neposredno ionizirajoče sevanje  
kozmični nevtroni 

0,68 
0,1 

ingestija (K, U, Th, brez 14C) 0,27 
inhalacija (kratkoživi potomci 222Rn) 1,3 
Skupaj 2,35 
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3.3.1.4 Zaključki  

Leta 2012 so bili vsi sevalni vplivi NEK na prebivalstvo v okolici ocenjeni na manj kot 0,3 
μSv na leto. 

Ocenjena vrednost je majhna v primerjavi z avtoriziranima mejnima dozama za 
prebivalstvo v okolici NEK. 

Avtorizirani mejni dozi za prebivalce sta nižji od osnovne splošne dozne omejitve 1 mSv 
na leto in znašata v primeru NEK: 

- Ocenjena vrednost letne efektivne doze je nižja od 0,009 % značilnega 
neizogibnega naravnega ozadja. 

- Atmosferski in tekočinski izpusti iz NEK so primerljivi s tistimi iz podobnih jedrskih 
elektrarn v Evropi. Razen izpustov tritija so izpusti drugih radionuklidov pod 
povprečjem izpustov podobnih elektrarn v EU. 

Povzetek celotne izpostavitve sevanju prebivalstva v okolici NEK leta 2012 je v 
preglednici 26, kjer so navedeni prispevki zaradi vplivov NEK, prispevek naravnega 
sevanja ter preostali vplivi černobilske kontaminacije in poskusnih jedrskih eksplozij. 

Preglednica 26: Povzetek letnih izpostavitev prebivalstva v okolici NEK leta 2012 

  Vir Letna efektivna 
doza [μSv]/leto 

NEK zunanje sevanje neposredno sevanje iz objektov NEK, na 
ograji zanemarljivo 

NEK 
atmosferski izpusti  

zunanje sevanje iz oblaka  
zunanje sevanje iz useda 
inhalacija iz oblaka 
ingestija (jabolka) 

0,007 
<2E-9 
0,0054 
0,29* 

NEK  
tekočinski izpusti – Sava  ingestija (ribe) <0,02* 

NEK Skupaj <0,3 
sevanje gama in neposredno ionizirajoče 
sevanje 
kozmični nevtroni 

680** 
100 

ingestija (K, U, Th, brez 14C) 270 

Naravno sevanje, 
naravna radioaktivnost 

inhalacija (kratkoživi potomci 222Rn) 1.300 
  Skupaj 2.350 

Černobil + jedrski poskusi zunanje sevanje 
ingestija 

<50*** 
1 

  Skupaj <93 

* Skupne vsote prispevkov NEK ne navajamo, saj vsi prispevki niso aditivni, ker ne gre za iste skupine 
prebivalstva. 
** Ocena efektivne doze zunanjega sevanja iz okoliškega ekvivalenta doze H*(10) z upoštevanjem 
pretvorbenega faktorja E/H*(10) = 0,84 za 600 keV fotone (Radiation Protection 106, EC, 1999). 
*** V tej oceni ni upoštevano, da se prebivalec zadržuje 20 % časa na prostem, in da je faktor ščitenja pri 
zadrževanju v hiši 0.1. 

Rezultati neodvisnega monitoringa 

URSJV je leta 2008 skladno z 38. členom Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10) 
prvič uvedla neodvisne nadzorne meritve, ki jih je že predhodno priporočila evropska 
verifikacijska komisija po 35. členu pogodbe Euratom. Namen teh meritev je potrditi in 
preveriti rezultate rednega monitoringa, ki ga opravljajo NEK in njeni pogodbeni izvajalci, 
pooblaščeni za izvajanje monitoringa. Meritve sme izvajati pooblaščena organizacija, ki 
ne opravlja meritev iz istega sklopa rednega obratovalnega monitoringa. 

Program neodvisnih meritev, ki se izvajajo vzporedno z rednimi meritvami obratovalnega 
monitoringa, je manjšega obsega in je leta 2012 zajemal četrtletne meritve zračnih in 
tekočih izpustov ter polletne vzorce iz okolja (reke Save). Pri vzorčenju je bil vedno 
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navzoč predstavnik naročnika, to je pristojnega upravnega organa. URSJV je opravila tudi 
vrednotenje rezultatov neodvisnega monitoringa za leto 2012. 

Pri meritvah vod iz izpustnih tankov (WMT) so bili poročani le umetni radionuklidi. Obe 
inštituciji (NEK in ZVD, pri slednji je meritve tritija opravil IJS) sta poročali 58Co, 60Co, 
110mAg in 3H, poleg teh radionuklidov pa je ZVD poročal še 54Mn, 57Co in 106Ru. Slednja 
dva radionuklida nista na seznamu poročanih radionuklidov pri NEK. Med rezultati, ki smo 
jih lahko primerjali, so se znatno razlikovali 3H v prvem vzorcu, ter 60Co in 110mAg v 
drugem vzorcu. V letu 2011 je pri neodvisnem nadzoru sodeloval IJS, kjer je bilo 
ujemanje boljše, saj se je malenkostno odmikal le en rezultat in sicer 110mAg v drugem 
vzorcu.  

Pri meritvah vsebnosti radionuklidov v aerosolnih filtrih iz dimnika RM24 so bili ravno 
tako poročani le umetni radionuklidi. Oba laboratorija (IJS in ZVD d.d.) sta poročala 58Co, 
60Co in 137Cs, poleg teh radionuklidov pa je IJS poročal še 110mAg, 125mTe, 127mTe in 55Fe. 
Primerjani so bili le rezultati za oba kobaltova izotopa, kjer sta se razlikovala rezultata za 
58Co v oktobrskem vzorcu in 60Co v februarskem vzorcu.  

Med seboj je bilo primerjanih 28 rezultatov meritev IJS in ZVD za vzorce reke Save v 
Krškem in Brežicah, od katerih sta dva označena kot nesprejemljiva in sicer 7Be v 
septembrskem vzorcu na obeh lokacijah, kar je lahko posledica samega načina vzorčenja 
(morda je pri vzorčenju ZVD bolj zajemal zgornje plasti vode kot IJS) ali merske 
procedure. Razhajanje pri 131I lahko pripišemo nehomogenosti vzorčevanega materiala, 
saj so lahko na različnih mikrolokacijah vsebnosti radionuklidov precej drugačne. 
Razhajanje pri 40K v vzorcu septembrske vode v Brežicah je lahko posledica mikrolokacije 
vzorčenja in plavajočih sedimentov v vodi, ki jih je lahko ZVD zajel več kot IJS. Pri 238U 
so bile poročane nizke vrednosti z relativno velikimi negotovostmi. Nabor poročanih 
radionuklidov je pri obeh laboratorijih zelo podoben.  

Primerjanih je bilo 16 rezultatov meritev sevalcev gama v vzorcih sedimentov 
vzorčevanih v Krškem in v Brežicah. Pri naravnih radionuklidih se razlikujejo med seboj 
238U, 226Ra in 228Th, vsi imajo nizke aktivnosti. Poleg tega so podobno kot pri savski vodi 
velike razlike pri 7Be pri obeh krških vzorcih. Vsi rezultati za 137Cs se med seboj znatno 
razlikujejo, kar je lahko posledica nizkih izmerjenih aktivnosti z relativno majhno 
negotovostjo.  

Pri neodvisnem nadzoru emisijskih in imisijskih meritev je število primerjanih vzorcev 
premajhno za zanesljivo statistično obdelavo primerjave rezultatov meritev pooblaščenih 
izvajalcev. V tem obsegu nam daje le grobo oceno sprejemljivosti poročanih rezultatov 
meritev. Kljub temu je neodvisni nadzor emisij pokazal, da je primerljivost rezultatov 
meritev radionuklidov v tekočinskih emisijah slabša kot leta 2011, pri plinastih emisijah 
pa je bila vsebnost radionuklidov prenizka, da bi lahko opravili kvalitetno primerjavo. 
Opažena neskladja med poročanimi rezultati pooblaščenih izvajalcev pri neodvisnem 
nadzoru imisij v okolju lahko v veliki meri pripišemo vzorčenju in nehomogenosti 
vzorčevanega materiala. Tako kot v preteklih letih, sta tudi letos vzorčenje in obdelava 
vzorca poudarjena kot parametra, ki lahko bistveno vplivata na rezultat meritve, zato bi 
bilo v prihodnje tema komponentama meritev smiselno nameniti dodatno pozornost.  

Vir: [63] 

3.3.2 Nadzor radioaktivnosti v okolici rudnika Žirovski vrh 

3.3.2.1 Obseg nadzora 

Redni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu 
(RŽV) poteka neprekinjeno že poltretje desetletje in je bil vzpostavljen na začetku 
poskusne proizvodnje uranovega koncentrata (1985), nadaljeval pa se je tudi v fazi 
zapiralnih del (1990–2010). Za osnovo programa nadzornih meritev so bile uporabljene 
ameriške smernice NRC Regulatory Guide 4.14 (1980), ki so bile nadalje tudi osnova 
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smernicam za okoljski monitoring rudnika urana v Pravilniku o monitoringu 
radioaktivnosti (Ur. l. RS, št. 20/07). 

Program nadzornih meritev RŽV je bil med rudarjenjem od leta 1985 do leta 1990 
prilagojen takratnim karakteristikam rudnika in predelave uranove rude ter posebnostim 
njegovega okolja. Po prenehanju rudarjenja je prišlo v programu nadzora nad 
radioaktivnostjo do nekaterih sprememb. Programska izhodišča za obdobje trajnega 
prenehanja izkoriščanja uranove rude je sprejela Komisija za varstvo pred ionizirajočimi 
sevanji pri Ministrstvu za zdravje leta 1992. Po letu 2005 je program nadzora 
radioaktivnosti v okolici usklajen z Letnim programom nadzora radioaktivnosti okolja 
RUŽV med izvajanjem končne ureditve odlagališč Jazbec in Boršt, h kateremu je URSJV 
dala soglasje (št. 39202-1/2005/11 z dne 1. 6. 2005).  

V letu 2012, četrtem letu po zaprtju odlagališča Jazbec in drugem letu po zaprtju 
odlagališča Boršt, je bil program monitoringa v skladu z Varnostnim poročilom za 
odlagališče Jazbec (Varnostno poročilo za odlagališče rudarske jalovine Jazbec, IBE, št. 
UZVJ-B103/048A, revizija A, maj 2005) najmanjši do sedaj. Določeno težavo so 
predstavljale tudi finančne omejitve, ki niso omogočile izvedbe meritev v celotnem 
obsegu.  

Pri nadzoru so bile vseskozi upoštevane vse možne prenosne poti razširjanja 
radionuklidov v okolje do človeka ter vsi mediji življenjskega okolja, kot so zrak (zračni 
delci, 222Rn in njegovi kratkoživi razpadni produkti), voda (površinske vode, podtalnica) 
in vodna biota (ribe), sedimenti, kmetijski pridelki, krma (seno), zemlja in zunanje 
sevanje. Upoštevane so bile tudi značilnosti in lokacije emisijskih virov ter značilnosti 
življenjskega okolja na tem območju. 

Program nadzora po letu 2005 je precej skrčen. Povečan je bil le obseg meritev 
koncentracij radona z detektorji jedrskih sledi. Tako se v primerjavi s programom, ki se 
je izvajal v obdobju med 1992 in 2005, ne izvajajo več meritve radioaktivnosti v hrani in 
ribah, redne meritve koncentracije radona z oglenimi adsorberji, meritve koncentracije 
radonovih razpadnih produktov, meritve ekshalacije radona iz naravnih tal, meritve 
vsebnosti radionuklidov v zemlji in meritve vsebnosti radionuklidov v travi. Prav tako je 
bil obseg meritev koncentracij radionuklidov v sedimentih, vodi in meritev zunanjega 
sevanja precej zmanjšan. V prvotni program so sicer bile vključene meritve sedimentov v 
Brebovščici po dotoku vseh iztek iz Rudnika Žirovski vrh, meritev sedimentov v Todraščici 
in Poljanski Sori pa program nadzora po letu 2005 ne zajema več. Opuščena so bila 
vzorčenja in analize, pri katerih so bile vrednosti rezultatov v preteklih letih na meji 
detekcije uporabljenih metod, prispevki k dozi pa majhni ali zanemarljivi in se v zadnjih 
letih niso spreminjali. Pri vseh je bil opazen trend upadanja ravni koncentracij zaradi 
opustitve izvajanja del in postopnega saniranja rudniških objektov. Za oceno prispevkov 
k skupni dozi prebivalstva iz rudniških virov, ki temeljijo na okoljskih meritvah, ki se po 
letu 2005 ne izvajajo več, se pri izračunu skupne izpostavljenosti privzamejo podatki za 
leto 2005. 

Merjenje koncentracije radona je bilo, glede na delež v dodatnem prispevku k dozi 
prebivalstva iz virov nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh, najpomembnejši del 
programa za leto 2012. Merilna mesta so bila postavljena na devetih lokacijah v okolju 
rudnika, na katerih so merili četrtletne koncentracije 222Rn z detektorji sledi. 
Koncentracije radona se merijo tudi znotraj kontroliranega območja rudnika zaradi 
spremljanja razširjanja radona vse od mesta njegovega nastanka. Žal finančna sredstva 
niso omogočila, da bi bil program meritev koncentracije radona izveden v celoti. Izpadle 
so zimske meritve višinskega profila radona z detektorji na aktivno oglje. Meritve 
ekshalacije radona na odlagališčih pa ni izvedla pooblaščena organizacija s strani Uprave 
RS za jedrsko varnost pač pa kar Rudnik Žirovski vrh sam. 

Program nadzora površinskih voda leta 2012 je zajemal meritve koncentracij 
najpomembnejših dolgoživih radionuklidov v mesečnih vzorcih Brebovščice in Todraščice, 
ki sta najbolj onesnažena vodotoka. V letu 2012 prvič ni bilo v programu monitoringa 
mesečnih meritev pač pa so bile v celotni izvajane kvartalne meritve. V preteklih letih se 
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je izkazalo, da je prispevek k obsevanosti prebivalstva po vodni poti zelo majhen, saj 
prebivalstvo ne uporablja površinskih vodotokov kot vir pitne vode, niti za zalivanje in 
napajanje. Radioaktivnost v površinskih vodah je znašala v zadnjih 15 letih od 2 do 10 % 
mejne vrednosti za pitno vodo.  

Tudi leta 2012 so bile izvedene meritve zunanjega sevanja gama v okolici odlagališč 
rudarske jalovine in odlagališča hidrometalurške jalovine v manjšem obsegu kot od leta 
1992 do 2010. V primerjavi z nadzorom v obdobju od 1992 do 2005 so bile meritve 
zunanjega sevanja s termoluminiscenčnimi dozimetri skrčene le na obe odlagališči Boršt 
in Jazbec, zmanjšana je bila tudi pogostost merjenja, z mesečnih meritev so prešli na 
četrtletne. Podobno so izvajalci merili hitrosti doz na odlagališčih Jazbec in Boršt ter v 
njuni okolici. Meritve na nekdanjih odlagališčih P-9 in P-1 niso bile več v programu, saj so 
bila tam že pred leti končana vsa sanacijska dela in se ne obravnavata več kot sevalna 
objekta. Z meritvami v letu 2010 je bilo ugotovljeno, da tudi odlagališči Jazbec in Boršt 
ne povzročata več dodatne doze zunanjega sevanja v okolici, kar so potrdile opravljene 
meritve v letu 2011. Zaključimo lahko, da prispevka k dozi prebivalstva zaradi zunanjega 
sevanja gama iz odlagališč ni. 

V letu 2012 v programu monitoringa ni bilo meritev koncentracije naravnih radionuklidov 
v sedimentih v Brebovščici in Todraščici. 

Program meritev v letu 2012 sta izvajala IJS in ZVD. ZVD je kot pooblaščeni izvedenec 
varstva pred sevanji ocenil vplive na okolje med izvajanjem končne ureditve odlagališč 
Jazbec in Boršt ter izračunal dozno obremenjenost prebivalstva zaradi izvajanja končne 
ureditve odlagališč. 

3.3.2.2 Rezultati meritev 

Med rednim obratovanjem je bila radioaktivnost v neposredni okolici rudnika opazno višja 
kot na oddaljenih primerjalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni mogoče zaznati. Po 
prenehanju obratovanja, predvsem pa v sedanji zaključni fazi zapiranja rudnika, so se 
zmanjšale skupne emisije radioaktivnih prašnih delcev, radona in tekočih radioaktivnih 
iztek v okolje in so se zato tudi imisijske koncentracije radionuklidov v vzorcih 
posameznih medijev polagoma zniževale. 

Zrak 

Na koncentracije radona v okolici rudnika vplivajo dejavnosti, povezane s sanacijskimi 
deli. V obdobju od 2000 do 2002 je Rudnik Žirovski vrh izvajal aktivnosti, s katerimi so 
zmanjšali emisijo 222Rn (obratovanje ventilacijskih naprav P-1 in P-36, zaprt podkop P-
10, zaprt prepust pod odlagališčem Jazbec, dekontaminacija zelenih površin platoja P-10 
in nasutje z dolomitom ter prekritje z zemljo leta 2000). Leta 2007 je potekalo 
preoblikovanje JZ brežine in zgornje etaže odlagališča Jazbec, izdelovanje prekrivne 
plasti in zatravitev, tako da je bilo pokrite 60 % celotne površine odlagališča (zgornja 
etaža). Aprila 2008 so na odlagališču Jazbec nadaljevali z vgradnjo prekrivke in dela 
zaključili do novembra 2008, ko je bilo s prekrivko prekrito celotno odlagališče. S tem se 
je ekshalacija radona zmanjšala z vrednosti 0,5 - 1,0 Bq/m2s na nivo naravnega ozadja 
(velikostni razred 0,02 Bq/m2s). Na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt je leta 
2008 potekalo preoblikovanje odlagališča z namenom zmanjšanja naklona. Med deli so 
odstranili začasno prekrivko, zato je začasno prišlo do povečane ekshalacije radona (iz 1–
2 Bq/m2s na okoli 5 Bq/m2s). Z začetkom vgradnje končne prekrivke se je ekshalacija 
radona začela zmanjševati. Do konca oktobra 2008 je bilo pokritih ~50 % celotne 
površine odlagališča Boršt. Aprila 2009 je RŽV začel z vgradnjo končne prekrivke, z deli 
so končali novembra. Zaradi neugodnih vremenskih razmer konec leta 2009 so leta 2010 
izvedli vgradnjo zadnje, humusne plasti prekrivke. Z vgrajevanjem prekrivne plasti v 
obdobju 2008 – 2010 se je ekshalacija radona na odlagališču Boršt zmanjšala na 
povprečno vrednost 0,04 ± 0,03 Bq/m2s. Povprečna vrednost ekshalacije radona iz 
odlagališča Boršt, ki jih je izmeril RŽV v letu 2012 je 0,037 Bq/m2s v letnem, sušnem 
obdobju, medtem ko meritve v zimskem obdobju zaradi nasičenosti zemljine z vodo in 
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zato neustreznih pogojev niso bile izvedene. Avtorizirana mejna vrednost za ekshalacijo 
radona iz površine odlagališča je 0,7 Bq/m2s. Iz preglednice 27 so razvidna povprečja 
izmerjenih koncentracij 222Rn v okolici rudnika, iz slike 125 pa ocenjeni prispevki 
rudniškega radona.  

Preglednica 27: Povprečne letne koncentracije 222Rn v okolici RŽV v letih 2000–2012 v 
Bq/m3 

Lokacija 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Brebovnica 40 32 – 40 34 37 26 34 43 39 31 21 22 
Bačenski 
mlin 40 39 36 51 43 48 31 34 40 26 39 34 40 

Todraž 40 36 43 58 38 42 29 30 40 32 51 27 35 
Gor. Dobrava 31 34 36 48 27 34 27 31 28 33 41 25 25 
Dol. Dobrava 36 36 32 41 29 33 22 22 27 26 27 23 21 
Gorenja vas 24 30 30 28 31 29 19 22 30 22 34 21 21 
Ljubljana 18 21 25 23 23 17 23 26 26 15 23 19 17 

Nižje vrednosti koncentracij radona po letu 2000 v okolju lahko pripišemo zmanjšanju 
emisij radona iz jame (prenehanje delovanja jamske ventilacije, zrakotesno zaprtje 
podkopa P-10) ter dodatnemu prekrivnemu nasutju na odlagališčih Jazbec in Boršt. 
Povprečne koncentracije 222Rn v okolici rudnika, merjene z detektorji jedrskih sledi, so se 
običajno gibale med 22 – 39 Bq/m3, medtem ko so bile dolgoletne referenčne vrednosti, 
merjene v Gorenji vasi, okoli 20 Bq/m3. V letu 2011 so vrednosti izmerjene z detektorji 
sledi najnižje v zadnjih letih. Nižje izmerjene vrednosti niso posledica zaključenih del v 
Rudniku Žirovski vrh. Rudnik Žirovski vrh že v letih 2009 in 2010 ni izvajal večjih 
zapiralnih del na odlagališčih Jazbec in Boršt, vendar so bile koncentracije v letu 2010 
visoke.  
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Slika 125: Povprečni letni prispevek rudnika h koncentracijam 222Rn v letih 1998–2011 

Povprečni prispevek radona 222Rn iz rudniških virov k izmerjenim koncentracijam v okolju 
RŽV se je v zadnjem desetletju (1998 – 2007) gibal okoli srednje vrednosti 7 Bq/m3, kar 
je v povprečju nekoliko manj od ocenjenih vrednosti v devetdesetih letih (7 – 9 Bq/m3). 
Za leta 2003, 2006 in 2007 sicer kaže ocena, da naj bi bil prispevek rudnika h 
koncentracijam radona višji kot v drugih letih, vendar pa RŽV v tem obdobju ni izvajal 
aktivnosti, ki bi lahko bistveno povečevale radon v okolju. Izračunani prispevek rudnika k 
povečanim koncentracijam radona v okolju pod Žirovskim vrhom je bil za leti 2006 in 
2007 nekoliko precenjen, saj so emisije radona po letu 2003 precej nižje kot v obdobju 
neposredno po prenehanju obratovanja rudnika in predelave uranove rude. Izvajalci 
monitoringa ocenjujejo, da so velike razlike v nekaterih letih bolj ali manj posledica 
sipanja rezultatov ali merskih negotovosti pri meritvah nizkih koncentracij radona, včasih 
pa so lahko tudi posledica specifičnih vremenskih razmer. V nobenem primeru pa ne 
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morejo biti rezultat domnevno povišanih emisij radona iz odloženih materialov na obeh 
odlagališčih. 

Določevanje rudniškega prispevka radona je v dosedanjem obdobju nadzora potekalo na 
primerjavah z rezultati meritev na referenčnih lokacijah, zunaj vplivnega dosega. Po 
opravljenih ureditvenih delih na RŽV do konca 2009 se je izkazalo, da so se emisije 
radona precej znižale, kar je tudi vplivalo na znižanje prispevka radona. Napaka pri 
določitvi prispevka radona je manjša, če ga vrednotimo preko izmerjenih koncentracij na 
območju saniranega odlagališča (ki so še vedno delno povišane), namesto preko nižjih, 
zelo variabilnih ravni radona, merjenih v poseljenem delu doline Brebovščice. Vzamemo, 
da velja načelo sorazmerja: kolikor so se znižale koncentracije na izvoru radona, za 
tolikšen faktor se zniža tudi radonski prispevek v dolini Brebovščice. Iz razmerja 
koncentracije radona na odlagališču Jazbec v tekočem letu in v obdobju po zaprtju 
rudnika, ko se še niso začela izvajati zapiralna ali ureditvena dela (1991 – 1995) in 
povprečnega prispevka rudniškega radona na lokaciji v Gorenji Dobravi v tem istem 
obdobju, lahko sklepamo na prispevek rudniškega radona v Gorenji Dobravi v tekočem 
letu. Z uporabo navedene metodologije so izvajalci ocenili za leto 2012 prispevek 
rudniškega radona na lokaciji Gorenja Dobrava na največ 3,0 Bq/m3 (za primerjavo: 
prispevek leta 2011 je bil 3,0 Bq/m3, 2010 je bil 3,8 Bq/m3, 2009 je bil 4,1 Bq/m3 in 
2008 3,3 Bq/m3). 

Leta 2009 in 2010 je izvajalec meritev radona ZVD d.d. v dogovoru z RŽV izvedel 
meritve koncentracije radona tudi v Hotavljah ob domačiji Jezeršek in na Dobravšcah v 
dolini pod hišo Lavričevih. Izmerjene vrednosti v Dobravšcah so podobne kot v Gorenji 
Dobravi, v Hotavljah pa višje kot v Gorenji vasi ali Srednji vasi. Vzrok povišanim 
koncentracijam v Dobravščah je treba iskati v dotoku radona iz hribine Žirovskega vrha, 
kjer so že pred desetletji našli predele z uranovo rudo na površini (izdanke). 

Radioaktivnost površinskih voda 

Glavni viri onesnaževanja voda, ki so ostali po prenehanju rudarjenja urana na 
Žirovskem vrhu, so jamska voda in odcedne vode iz odlagališč jamske izkopnine na 
Jazbecu in hidrometalurške jalovine na Borštu. 

Koncentracije urana v Brebovščici in Todraščici so bile v letih (2006 – 2008) nekoliko 
višje kot v predhodnem obdobju (preglednica 28); izvajalci to pripisujejo sušnemu 
obdobju in posledično nizkim pretokom ter intenzivnim delom na odlagališču Boršt. 
Koncentracija urana je že leta 2009 začela padati, vrednosti urana v letu 2010 pa so se 
še nekoliko znižale. Najvišje so koncentracije 238U (slika 126) v Brebovščici (okoli 
200 Bq/m3), kamor se stekajo večinske emisije urana iz jame in odlagališča Jazbec (več 
kot 90 %). Povišane koncentracije radionuklida 226Ra (slika 127) pa vedno izmerijo v 
Todraščici, kamor odtekajo kontaminirane vode iz odlagališča hidrometalurške jalovine 
Boršt. 

Iz preglednice 28 je razvidno, da so se v potoku Todraščici koncentracije 238U in 226Ra do 
leta 2005 zmanjševale. Odlagališče Boršt je bilo v tej fazi začasno prekrito in ureditvena 
dela niso potekala, tako da so bile emisije obeh radionuklidov nizke. Po letu 2006 so se 
koncentracije 238U stalno povečevale, kar je posledica spiranja topnega urana zaradi 
odkritih površin odlagališča v teku ureditvenih del, v letih 2006 in 2007 pa tudi majhnih 
letnih padavin in nizkih vodostajev potoka. Koncentracije 210Pb v Todraščici so ostale na 
podobno nizki ravni kot v preteklih letih (to je 3 do 5-krat nižje kot pred letom 2001). 
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Preglednica 28: Povprečne letne koncentracije urana in 226Ra v Brebovščici in Todraščici 

Povprečna letna koncentracija 238U 
[Bq/m3] 

Povprečna letna koncentracija 226Ra 
[Bq/m3] Leto 

Brebovščica Todraščica Brebovščica Todraščica 
1996 170 128 20 38 
1997 219 58 16 29 
1998 188 37 5,6 13 
1999 155 40 8,1 23 
2000 157 38 10,5 20 
2001 183 33 5,1 8,5 
2002 143 34 5 10 
2003 212 49 8 15 
2004 155 37 7,6 15,3 
2005 158 35 6,1 14,5 
2006 234 71 6,5 8,9 
2007 208 79 5,0 8,4 
2008 183 130 5,7 10,0 
2009 176 69 4,5 4,6 
2010 145 50 3,5 2,8 
2011 206 50 4,3 3,0 
2012 169 38 4,3 2,9 

Opomba: Navedena letna povprečna vrednost je povprečna vrednost mesečnih vrednosti. 

 

Slika 126: Povprečne letne koncentracije urana 238U v vodotokih 
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Slika 127: Povprečne letne koncentracije 226Ra v vodotokih 

Podtalnica 

Leta 2012 so merili koncentracije 226Ra, 238U in 210Pb v vodi iz vrtin v Todražu in iz izvira 
Mrzlek. Vodnjak pri Drmoti, iz katerega so vzorčili v preteklih letih, je zaradi drenažnih 
del v bližini presahnil. Namesto tega so izvajalci merili koncentracije v podtalnici iz 
odlagališča Jazbec. Nadzor podtalnice v preteklih letih je pokazal, da so v vrtinah, v 
primerjavi z vodnjakom pri kmetiji Drmota, višje koncentracije 226Ra in 210Pb. Izvir Mrzlek 
pa ima višje koncentracije 238U in 226Ra. Koncentracije 238U so celo za velikostni red višje 
v izviru Mrzlek kot v vodnjaku pri kmetiji Drmota. V vseh vzorcih so bile koncentracije 
urana 238U nekajkrat višje, kot so jih izmerili v pitni vodi slovenskih vodovodov, še 
posebej iz izvira Mrzlek (237 Bq/m3), kar pripisujejo intenzivnejšim delom na odlagališču 
Jazbec. V 2010 je viden izrazit skok v koncentraciji 238U in 226Ra. V letu 2012 pa je viden 
le še skok v koncentraciji 238U. Izvajalci domnevajo, da na koncentracijo 238U in 226Ra v 
vodnjaku močno vplivajo vremenske razmere, predvsem sušna obdobja. V bolj suhih 
letih so koncentracije urana v vodnjaku višje. 

Izmerjene vrednosti koncentracij 226Ra in 210Pb so bile od 2,4 - 7,3 Bq/m3 in torej na 
nobenem vzorčevalnem mestu bistveno ne odstopajo od povprečja koncentracij v 
slovenskih vodovodih. 

Sedimenti 

V skladu z zmanjšanim programom monitoringa se že leta 2006 niso več izvajale meritve 
sedimentov v Todraščici in Poljanski Sori, medtem ko je bila pogostost meritev v 
Brebovščici prepolovljena. Prav tako leta 2006 niso več merili vsebnosti radionuklidov v 
sedimentih voda iz odlagališča Boršt in potoka Jazbec. V letu 2009 in 2010 so zopet 
opravili meritve sedimentov v vseh navedenih vodotokih, v letu 2011 pa so bile narejene 
meritve samo v sedimentu iz Brebovščice.  

Vsebnosti radionuklidov 238U, 226Ra in 210Pb v sedimentih Brebovščice in Todraščice so bile 
v letih 2009 in 2010 občutno nižje kot leta 2005, ko je izvajalec zadnjič izvedel meritve, 
in posledica zapiralnih del (zmanjšanja izpiranja delcev iz odlagališč). Razlike v 
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vsebnostih 226Ra in 210Pb med obema vodotokoma so postale manjše, kar je pomembna 
sprememba v primerjavi z rezultati pred letom 2005. Vsebnosti radionuklidov v letu 2011 
v sedimentu Brebovščice so primerljive z leti 2009 in 2010. V letu 2012 meritev ni bilo v 
programu. 

Mleko 

V letu 2011 je RŽV izvedel meritve radioaktivnosti v vzorcih mleka iz okolice rudnika. 
Glede na referenčno lokacijo (Selška dolina) lahko opazimo povečane vrednosti naravnih 
radionuklidov. Največja razlika med referenčno lokacijo in okolico RŽV je pri 226Ra. 
Koncentracija 226Ra v vzorcu mleka z Dolenje Dobrave je skoraj desetkrat višja od 
koncentracije v vzorcu mleka z referenčne lokacije. 

V letu 2012 meritev mleka ni bilo v programu. 

Zunanje sevanje gama 

Zunanje sevanje gama v okolici odlagališč se je po prenehanju rudarjenja spreminjalo v 
skladu z značajem ureditvenih del na odlagališčih, kot so oblikovanje in utrjevanje 
površine odlagališča, selitve materiala iz drugih lokacij na skupno odlagališče Jazbec, 
delna prekrivanja površin, itd. Leta 2006 so bila na obeh nekdanjih začasnih odlagališčih 
rudarske jalovine na P-9 in P-1 ureditvena dela zaključena in so ravni sevanja povsod 
padle do ravni naravnega ozadja. 

Odlagališče Boršt predstavlja največji vir sevanja gama v okolju RŽV. Ker v 2012 meritev 
absorbirane doze v zraku na odlagališču Boršt ni bilo v programu, v nadaljevanju 
podajamo v poročilu rezultate iz leta 2011, ki so privzeti za izračun. Izmerjene vrednosti 
hitrosti zunanje doze so bile na samem odlagališču nižje kot v preteklih letih in se 
praktično ne razlikujejo od naravnega ozadja. Na nekaterih lokacijah v okolici odlagališča 
so izvajalci celo izmerili višje vrednosti hitrosti doz, kot na odlagališču. Izmerjene 
vrednosti niso posledica vpliva odlagališča ampak lokalnih geoloških posebnosti. 

Na površini odlagališča je hitrost doze 0,10 - 0,14 μSv/h, na nekaterih lokacijah v okolici 
odlagališča pa so izvajalci izmerili tudi več kot 0,2 μSv/h. Izvajalci ocenjujejo, da te 
vrednosti niso posledica vpliva odlagališča, ampak lokalnih geoloških posebnosti. 

3.3.2.3 Izpostavljenost prebivalstva 

Pri oceni efektivne doze za prebivalstvo zaradi virov in emisij RŽV so upoštevane 
naslednje prenosne poti: 

- inhalacija dolgoživih radionuklidov, 

- inhalacija radona 222Rn in njegovih kratkoživih potomcev, 

- ingestija (vnos z vodo in hrano) po vodni in kopni prehrambeni poti ter 

- zunanje sevanje gama. 

Vhodni podatki za oceno efektivne doze so bile izmerjene vrednosti koncentracij ali 
hitrosti doz v okolju, zmanjšane za referenčne vrednosti naravne radioaktivnosti. Dozni 
pretvorbeni faktorji za oceno efektivne doze so privzeti po Uredbi o mejnih dozah, 
radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Ur. l. RS, št. 49/04), ki za izračun 
efektivne doze za inhalacijo dolgoživih radionuklidov razpadne vrste urana, radona in 
njegovih kratkoživih potomcev povzema publikacijo ICRP 65 (1994) in EC BSS (1996). V 
končnem seštevku ni upoštevana doza zaradi potencialnega zauživanja vode neposredno 
iz kontaminiranih potokov Brebovščice in Todraščice ali izvirov (Mrzlek). Prebivalci te 
vode ne uporabljajo niti kot vodo za pitje niti za zalivanje, namakanje ali napajanje 
živine. Leta 2008 so izvajalci prvikrat izračunali doze za tri starostne skupine: odrasle, 
otroke stare 10 let (7 – 12 let) in dojenčke (otroci stari 1 leto); do tedaj so doze 
ocenjevali le za odraslega prebivalca iz okolice RŽV. Skupna efektivna doza zaradi 
izpostavljenosti sevanju zaradi nekdanjega rudnika urana je leta 2012 za odraslega 
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prebivalca 0,099 mSv, za 10 let starega otroka 0,145 mSv in za 1 leto starega otroka 
0,133 mSv. Ocena izpostavljenosti je pokazala, da se je zaradi manjšega radonskega 
prispevka bistveno znižala pripadajoča inhalacijska doza. Znižala se je ocenjena vrednost 
za ingestijsko dozo in izboljšala njena natančnost določitve, manjši je tudi prispevek 
zunanjega sevanja zaradi urejenih odlagališč. Iz preglednice 29 so razvidne efektivne 
doze za prebivalstvo po različnih obsevnih poteh zaradi virov sevanja na RŽV. 

Preglednica 29: Efektivne doze za posameznika referenčne skupine iz prebivalstva 
zaradi virov sevanja na RŽV leta 2012 

Način 
izpostavitve Pomembnejši radionuklidi Efektivna doza 

[mSv] 
inhalacija aerosoli z dolgoživimi radionuklidi (U, 226Ra, 210Pb) 

samo 222Rn 
Rn – kratkoživi potomci 

0,00 
0,0016 
0,066 

ingestija pitna voda (U, 226Ra, 210Pb, 230Th) 
ribe (226Ra, 210Pb) 
kmetijski pridelki (226Ra in 210Pb) 

(0,0108)* 
<0,0006 
<0,03 

zunanje 
sevanje 

imerzija in depozicija radonovih potomcev 
depozicija dolgoživih radionuklidov 
direktno sevanje gama z odlagališč 

0,001 
- 
- 

Skupna efektivna doza (zaokroženo):                                                                              0,099 mSv 
* Dozni prispevek zaradi ingestije vode iz potoka Brebovščice se ne upošteva v končni oceni, saj se ta voda ne 
uporablja za pitje, napajanje ali namakanje. 

Ocena je izdelana za del posameznikov znotraj širše referenčne skupine prebivalstva, ki 
prejema letno najvišje dodatne doze. To so prebivalci iz naselja Gorenja Dobrava, ki leži 
1,3 km severno od nekdanjih zunanjih obratov RŽV (poročilo IJS 1990). Ti prejmejo 
največji prispevek zaradi inhalacije radonovih kratkoživih potomcev (ravnovesno - 
ekvivalentna koncentracija radona je tu najvišja). 

3.3.2.4 Zaključki 

Meritve radioaktivnosti v okolju so zlasti v zadnjem letu pokazale, da so ustavitev 
rudarjenja in do zdaj izvedena zapiralna dela močno zmanjšala vpliv na okolje in s tem 
izpostavljenost reprezentativnih posameznikov iz referenčne skupine prebivalstva. 
Nadaljnje spremembe je realno pričakovati šele, ko bo dokončno urejeno tudi odlagališče 
hidrometalurške jalovine na Borštu. 

Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva je bila leta 2012 ocenjena na 0,099 mSv. 
Ta vrednost je precej nižja kot je bila izračunana v devetdesetih letih in je posledica 
manjših emisij v okolje. 

Največji vir radioaktivnega onesnaževanja v okolju RŽV še vedno ostaja radon 222Rn s 
svojimi kratkoživimi potomci, ki prispevajo dve tretjini dodatne izpostavljenosti (0,066 
mSv na leto) prebivalstva. Ta delež se je glede na preteklo obdobje, ko je dosegal okrog 
80 %, precej znižal. Vse druge obsevne poti, kot so inhalacija dolgoživih radionuklidov, 
vodna in kopna prehrambena pot ter zunanje obsevanje, prispevajo le manjši preostali 
delež dodatne obsevne obremenitve v višini 0,033 mSv na leto. Zaporedje letnih 
prispevkov efektivne doze prebivalstva zaradi rudnika urana je prikazano na sliki 128. 
Izstopajoča ocena doznega prispevka leta 2003 (glej diagram na sliki 128) realno ni 
pogojena s povečanimi izpusti radioaktivnosti v okolje, temveč je odraz metodologije 
vrednotenja rezultatov pri merjenju radioaktivnosti v okolju. Na izračun neto prispevka 
rudnika namreč vpliva vsak merski odklon od prave vrednosti, ki vključuje tako 
statistično naravo detekcije kot tudi negotovosti pri eksperimentalnem delu. 

Prejeta efektivna doza za odrasle prebivalce se je v zadnjih dveh letih približala desetini 
primarne mejne vrednosti 1 mSv na leto, kot jo predpisuje Uredba o mejnih dozah, 
radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Ur. l. RS, št. 49/04). Ocenjena 
izpostavljenost znaša že v sedanji fazi urejanja tretjino letne mejne vrednosti doze 0,3 
mSv, ki jo je v poprejšnjem soglasju k lokacijski dokumentaciji za RŽV predpisal leta 
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1996 takratni Zdravstveni inšpektorat. V primerjavi s celotno obsevno obremenitvijo 
prebivalstva so posledice nekdanjega rudarjenja uranove rude na RŽV le še 2 % 
povprečne obsevne obremenitve zaradi naravnega sevanja v tem okolju (po oceni IJS iz 
leta 1990 okrog 5,5 mSv na leto). 
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Slika 128: Letni prispevek k efektivni dozi odraslega posameznika referenčne skupine iz 
prebivalstva zaradi nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu 

Meritve radioaktivnosti v okolju RŽV in dozne ocene v zadnjih letih so pokazale, da so 
ustavitev rudarjenja in doslej izvedena zapiralna dela precej zmanjšali vplive na okolje in 
na prebivalstvo. 

Vira: [52] in [60] 

3.3.3 Nadzor radioaktivnosti v okolici reaktorskega infrastrukturnega 
centra v Brinju 

Program nadzora radioaktivnosti okolice Reaktorskega infrastrukturnega centra (v 
nadaljevanju RIC) Instituta »Jožef Stefan« (IJS) na Brinju leta 2012 je skladen s 
pripadajočimi smernicami iz Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (Ur. l. RS, št. 20/07 
in 97/09) in se izvaja skladno z odločbo URSJV z oznako 391-01/00-5-26546/MK. 
Program nadzora radioaktivnosti v okolju, ki je predviden v Varnostnem poročilu za 
Reaktor TRIGA Mark II, revizija 6 (2009), IJS-DP-5823, upošteva tudi revizijo programa 
nadzora radioaktivnosti v okolici in je v postopku pregleda in odobritve na URSJV. 
Nadzorne meritve opravlja Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji IJS (v 
nadaljevanju SVPIS), razen meritev zunanjega sevanja s TL dozimetri, ki jih opravlja 
akreditirani laboratorij IJS. SVPIS še ni pridobila pooblastila URSJV za izvajanje 
monitoringa radioaktivnosti v skladu s citiranim pravilnikom. 

Program meritev RIC je vsebinsko povsem ločen od programa nadzora prehodnega 
skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na isti lokaciji na Brinju. 

3.3.3.1 Obseg nadzora 

Nadzor radioaktivnosti RIC obsega meritve emisij in meritve koncentracij v okolju. 
Program meritev radioaktivnih emisij na izvoru zajema atmosferske (aerosole in pline na 
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izpuhu iz reaktorske hale) in tekočinske izpuste (radioaktivne izpustne vode iz Odseka 
IJS za znanosti o okolju in možne izpuste iz vroče celice). Meteorološke podatke (smer in 
hitrost vetra, padavine) zagotavlja avtomatska meteorološka postaja, ki je postavljena 
na kontrolni točki ob zahodni ograji zemljišča reaktorskega centra. 

Nadzorne meritve radioaktivnosti v okolju reaktorskega centra obsegajo meritve 
radioaktivnosti zraka, podtalnice (iz vodnjaka), radioaktivnosti savskega sedimenta, 
radioaktivno kontaminacijo tal ter meritve zunanjega sevanja (zunanja doza merjena s 
termoluminiscenčnimi dozimetri ter sprotno spremljanje hitrosti doze z avtomatskim 
merilnikom). 

3.3.3.2 Rezultati meritev 

Potem, ko so leta 2007 na RIC na Brinju vzpostavili novi vzorčevalni sistem zraka za 
nadzor atmosferskih izpustov iz reaktorja, so leta 2008 postavili še podoben sistem za 
nadzor izpustov iz vroče celice. Zajem zraka poteka kontinuirno na izpuhih digestorijev s 
pretokom okoli 400 m3/teden. 

Emisijske meritve radioaktivnosti aerosolov so pokazale le vrednosti, ki so nižje od meje 
detekcije. Pri atmosferski prenosni poti je najpomembnejše izpuščanje 41Ar v ozračje iz 
prezračevalnega sistema reaktorja. Atmosferski izpusti žlahtnega plina 41Ar so v 
neposredni korelaciji s časom obratovanja reaktorja in so za leto 2012 ocenjeni na 0.9 
TBq, kar je enako kot leto prej. 

V letu 2012 izvajalci prvič do sedaj niso zaznali v tekočinskih izpustih nobenih umetnih 
radionuklidov nad detekcijsko mejo. V preteklosti so bile v tekočinskih izpustih prisotne le 
radioaktivne snovi, ki so bile rezultat dejavnosti Odseka za znanosti v okolju IJS. 

Kontinuirne meritve zunanjega sevanja na ventilacijskem izpuhu reaktorja, ki so 
indikacija izpustov 41Ar, so v času obratovanja reaktorja pokazale občasno povišane 
vrednosti hitrosti doze do približno 0,3 - 0,4 µSv/h. Povprečna letna vrednost za hitrost 
doze na izpuhu je bila 0,13 µSv/h. Kontinuirne meritve s TL dozimetri na referenčnih 
mestih (ob ograji) so medtem pokazale povprečno hitrost doze 0,07 - 0,09 µSv/h. 

Pri meritvah vzorcev iz okolja je bila ugotovljena le radioaktivna kontaminacija zgornje 
plasti travnatih tal s černobilskim 137Cs. 

V sedimentih v reki Savi ob izpustnem mestu izvajalci niso odkrili kontaminacije z 
umetnimi radionuklidi, razen globalno porazdeljenega 137Cs. Za morebitno prisotnost 
radioaktivne kontaminacije v podtalnici (vzorčevalno mesto: vodnjak na lokaciji 
reaktorskega centra, zahodno od zgradbe Odseka za znanosti v okolju) tega ni mogoče 
trditi.  

3.3.3.3 Izpostavljenost prebivalstva 

Za oceno doze sta bili upoštevani dve realni prenosni poti: zunanje sevanje zaradi 
izpuščenega 41Ar in zauživanje kontaminirane vode iz Save. Dozna ograda, ki jo je za 
obratovanje reaktorja postavila URSJV za posameznike iz referenčne skupine 
prebivalstva, je 50 µSv na leto. 

Izpostavljenost prebivalstva leta 2012 je bila ocenjena za obe prenosni poti. Po 
metodologiji, ki upošteva Gaussov model disperzije 41Ar za talni izpust in obsevanje 
gama iz končnega oblaka, je bila ocenjena efektivna letna doza za okoliškega prebivalca. 
Ob konservativni predpostavki, da posamezniki iz prebivalstva uživajo vodo iz reke Save, 
kamor se izlivajo tekočinski izpusti, so izvajalci nadzora ocenili prejeto dozo na okrog 
0,01 µSv na leto. Ob predpostavkah, da se posameznik iz okoliškega prebivalstva 
zadržuje letno pri košnji in pluženju snega 65 ur na oddaljenosti 100 m od reaktorja in se 
zadržuje v oblaku le 10 % svojega časa, prejme po oceni izvajalca IJS efektivno dozo 
0,02 µSv/leto, prebivalec Pšate, ki stalno prebiva v oddaljenosti 500 m, pa ob celoletnem 
zadrževanju 0,46 µSv/leto. 
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3.3.3.4 Zaključki 

Nadzor nad radioaktivnostjo okolice RIC na Brinju je bil leta 2012 v celoti izvajan v 
skladu s potrjenim programom nadzora. Obsevna izpostavljenost posameznikov iz 
prebivalstva, ocenjena po vseh prenosnih poteh zaradi dejavnosti RIC, je okoli 1 % 
upravno predpisane dozne omejitve (dozne ograde) za prebivalstvo, ki znaša 
50 μSv/leto. 

Vir: [48] 

3.3.4 Nadzor radioaktivnosti v okolici centralnega skladišča RAO v Brinju 

Program nadzora radioaktivnosti v okolici Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov 
(v nadaljevanju CSRAO) na Brinju je skladen s Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti 
(Ur. l. RS, št. 20/07, 97/09) in je podrobno določen v Varnostnem poročilu za CSRAO: 
ARAO-04-01-026-000, december 2007. Program nadzora sta izvajali pooblaščeni 
organizaciji IJS in ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. 

3.3.4.1 Obseg nadzora 

Centralno skladišče na Brinju je bilo leta 2004 po skoraj dveh desetletjih obratovanja 
rekonstruirano, kar je vplivalo na zmanjšanje emisij radioaktivnih snovi v ozračje, 
površinske vode in podtalnico. Meritve radioaktivnih emisij leta 2012 so obsegale nadzor 
zračnih izpustov (radon kot posledica skladiščenja virov 226Ra), odpadnih voda 
(radioaktivni izotopi v podzemnem zbiralniku, ki je brez iztoka v okolje) in neposredno 
zunanje sevanje na zunanjih delih skladišča. 

Program meritev v okolici je obsegal meritve koncentracije radona in njegovih kratkoživih 
potomcev, radionuklidov v podtalnici iz dveh vrtin ter meritve zunanjega sevanja na 
kontrolnih točkah v okolici skladišča. Meritve savskega sedimenta se po rekonstrukciji 
skladišča ne opravljajo več, saj ni tekočih izpustov. Meritve, vezane na vzdrževanje 
pripravljenosti, zajemajo in-situ gama spektrometrijsko merjenje zemljišča okoli 
skladišča, na novo pa je bilo leta 2008 uvedeno tudi merjenje suhega useda (zbiranje na 
vazelinski plošči). 

3.3.4.2 Rezultati meritev 

Meritve emisij 

Nov sistem filtrov, ki je bil nameščen po rekonstrukciji skladišča, preprečuje emisije 
zračnih delcev v ozračje, zmanjšuje pa tudi stalne emisije radona 222Rn. Tako je bila leta 
2004 ocenjena povprečna emisija radona na 75 Bq/s, ki so jo v naslednjih letih 
postopoma zmanjševali: 52 Bq/s za leto 2005, 35 Bq/s za leto 2006, 31 Bq/s za leto 
2007 in 24 Bq/s za leto 2008. Leta 2009 pa je bistveno upadla, na komaj 4 Bq/s v 
povprečju, kar je posledica prepakiranja radijevih odpadkov v novo embalažo in dobre 
zatesnitve embalaže. V letu 2012 je bila ocenjena povprečna emisija radona 6 Bq/s in je 
v okviru merske negotovosti podobna kot leta 2009, 2010 in 2011. Leta 2007 je bilo 
skladišče z vgradnjo avtomatskih loput dodatno izolirano od okolja, kar je zmanjšalo 
možnost naravnega prezračevanja skladišča v času, ko je zaprto, in s tem tudi emisije 
radona. Ocena izpuščanja je pridobljena na osnovi modelnega izračuna pri prezračevanju 
skladišča in spremljajočih meritev radona. Skupno izpuščena aktivnost radona je leta 
2012 ocenjena na 0,2 GBq na leto, kar je podobno kot v letu 2011 (0,19 GBq na leto) in 
bistveno znižana glede na leto 2008 (0,75 GBq na leto). 

Tekočinskih emisij iz skladišča pri normalnem obratovanju ni. Od leta 2004 dalje so začeli 
z vzorčenjem vode iz podzemnega rezervoarja ob notranji dovozni cesti v skladišče. V 
odpadni vodi iz podzemnega rezervoarja v cisterni ni več prisoten umetni radionuklid 
60Co, ki je bil redno zaznan v vodi cisterne v preteklih letih (0,8 Bq/m3 v letu 2010 in 2,2 
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Bq/m3 v letu 2009). V podobnih koncentracijah kot v preteklih letih je bil zaznan 137Cs, ki 
je povezan z globalno kontaminacijo okolja. V letu 2012 izvajalci niso izmerili prisotnosti 
241Am v cisterni (v letu 2011 so izmerili 0,5 Bq/m3). Koncentracije radionuklidov so nižje 
od meje za opustitev nadzora in so nižje od izvedenih koncentracij za pitno vodo. 

Meritve v okolju 

Povišanje koncentracije radona v okolici skladišča zaradi emisij so ocenili na podlagi 
Gaussovega disperzijskega modela za talni izpust in spremljajočih meteoroloških 
podatkov na lokaciji Reaktorskega infrastrukturnega centra. Tako naj bi maksimalno 
povišanje koncentracije radona 222Rn v okolici skladišča, ocenjeno na osnovi modela za 
povprečne vremenske razmere, znašalo na ograji Reaktorskega centra okrog 0,34 Bq/m3. 
Obe vrednosti sta konservativni, saj veljata le, če bi vetrovi pihali stalno v eni smeri. 
Dejansko znaša letna povprečna vrednost prispevka 222Rn koncentracij le okrog 30 % 
zgoraj navedenih vrednosti v najpogostejši smeri vetra. 

Leta 2006 so pričeli z vzorčenjem podtalnice na novih dveh lokacijah. Vzorčenje je 
potekalo v južni in severni vrtini, ki sta približno 30 m oddaljeni od skladišča. Meritve 
kažejo običajne vrednosti naravnih radionuklidov. V letošnjem letu 137Cs, ki izvira iz 
černobilske kontaminacije in ni posledica obratovanja skladišča, niso zaznali na nobeni 
lokaciji. Tudi tla v okolici skladišča ne kažejo prisotnosti drugih radionuklidov, razen 
černobilskega kontaminanta 137Cs in naravnih radionuklidov 7Be, 40K ter radionuklidov 
uran-radijeve in torijeve razpadne vrste. 

Mesečne doze zunanjega sevanja gama (okoliškega ekvivalenta doze H*(10)) se merijo 
na vratih odlagališča in na razdaljah 10, 30 in 50 m. Izmerjena povprečna mesečna doza 
na vratih skladišča je znašala 0,087 mSv/mesec in je podobna kot v preteklih letih po 
prepakiranju RAO v ustreznejšo embalažo in boljšo razmestitev. Izvajalci so izmerili 
največjo povprečno mesečno hitrost doze na vratih skladišča v mesecu marcu 0,14 
μSv/h. Minimalno povišane vrednosti v marcu na vratih skladišča so povezane s 
sprejemom novih radioaktivnih odpadkov. Zunanje sevanje je tako zdaj tudi na vratih 
skladišča primerljivo z naravnim ozadjem in bistveno nižje od zakonskih zahtev (0,5 
μSv/h). Povprečna mesečna doza 10 m od vrat je bila 0,06 mSv/mesečno in je 
primerljiva z izračunano povprečno referenčno vrednostjo na ograji Reaktorskega centra 
(0,08 mSv/mesečno). Povprečno zunanje sevanje je bilo tudi 30 m od skladišča (0,078 
mSv/mesečno) nižje kot na omenjeni referenčni lokaciji. Razlike med posameznimi 
lokacijami so odvisne od sestave tal (nivoja naravnega sevanja). 

3.3.4.3 Izpostavljenost prebivalstva 

Pri oceni doze se od obsevnih poti upošteva inhalacija radonovih potomcev in neposredno 
sevanje iz skladišča za najbolj izpostavljene posameznike. Obsevnih obremenitev zaradi 
izpustov radioaktivnih tekočin ni, saj ni tekočinskega izpuščanja v okolje. Avtorizirana 
mejna doza za posameznika iz referenčne skupine prebivalstva je 100 µSv na leto. 

Ocena prejetih doz je bila izdelana za tri referenčne skupine posameznikov iz 
prebivalstva. Najvišjo dozo prejmejo sodelavci IJS iz vzhodnega krila reaktorskega 
centra, ki je bila leta 2012 konservativno ocenjena na 0,86 µSv. Precej manj prejme pri 
svojih rednih obhodih varnostnik (0,4 µSv na leto), medtem ko je bila ocenjena letna 
doza za kmetovalca pri opravljanju poljskih del ob ograji zavarovanega območja (100 m) 
le okrog 0,02 µSv na leto. Vrednosti so primerljive z letom 2011, ter zaradi manjših 
emisij radona precej nižje kot v letu 2008. 

Najvišja zgoraj navedena letna izpostavljenost posameznika pomeni 0,9 % avtorizirane 
mejne doze za prebivalstvo ali manj kot 0,035 % doze zaradi naravnega ozadja. 
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3.3.4.4 Zaključki 

Nadzor nad radioaktivnostjo okolice Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov na 
Brinju je ponovno pokazal, da se je vpliv obratovanja skladišča na okolje zmanjšal že leta 
2009. Ocena obsevne obremenitve za prebivalstvo kaže, da je prejeta doza za 
posameznika iz referenčne skupine delavcev reaktorskega centra znatno pod 
predpisanimi mejami za prebivalstvo. 

Rezultati nadzora skladišča so v zadnjih petih letih pokazali stalno zmanjševanje emisij v 
okolje, tako glede radona kot tudi zunanjega sevanja v neposredni bližini odlagališča. 
Tehnološke rešitve in optimizacija razvrstitve radioaktivnih odpadkov v skladišču so bile 
učinkovite in so pripeljale do bistvenega zmanjšanja doz za posameznike iz prebivalstva. 

Vir: [50] 

3.4 PREJETE DOZE SEVANJA PREBIVALCEV V SLOVENIJI 

3.4.1 Sevalna obremenjenost prebivalcev 

Med 25 – 40 % celotne doze, ki jo prejme povprečni Evropejec, je posledica medicinske 
uporabe ionizirajočega sevanja. Če izvzamemo naravne vire sevanja, na radiološko 
diagnostiko odpade skoraj 90 % skupinske doze. Zaradi svojevrstnosti pogojev so 
standardi varstva pred ionizirajočimi sevanji posameznikov pri radioloških posegih 
(posegih v zdravstvu, ki vključujejo izpostavljenost ionizirajočim sevanjem) opredeljeni v 
posebni direktivi 97/43/Euratom, imenovani tudi Medical Exposure Directive (MED) in 
povzemajo navodila publikacije International Commission on Radiological Protection 
(ICRP) 73. Na osnovi študije »Dose Datamed 2« iz leta 2011 pri nas povprečen 
prebivalec zaradi medicinskih preiskav prejme približno 0,7 mSv letno. 

Več kot polovico letne efektivne doze, ki jo prejmemo od vseh naravnih virov ionizirajočih 
sevanj, v povprečju prispeva radon s svojimi kratkoživimi radioaktivnimi razpadnimi 
produkti. Delavci, ki so pri svojem delu izpostavljeni radonu, in drugi posamezniki iz 
prebivalstva, lahko prejmejo doze, ki so znatno višje od povprečne doze zaradi naravnih 
virov. URSVS je v letu 2012 z izvajanjem vladnega »Programa sistematičnega 
pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za 
zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja« nadaljevala 
dejavnosti na področju izpostavljenosti radonu. V okviru tega programa je ZVD d.d. od 
februarja do oktobra 2012 opravljal meritve z različnimi metodami: 89 osnovnih meritev 
radona z detektorji jedrskih sledi za določanje povprečne vsebnosti radona, 8 dodatnih 
kontinuiranih meritev za tedensko spremljanje časovnega poteka radonovih potomcev in 
radona ter 6 meritev možnih virov radona iz zemlje, jaškov ali špranj v prostore. Skupno 
je bilo pregledanih 65 objektov (63 šol in vrtcev ter 2 drugi zgradbi). Povprečna vsebnost 
radona je presegla mejno vrednost za bivalno okolje 400 Bq/m3 v 32 prostorih vrtcev in 
šol od skupaj 83 ter mejno vrednost za delovno okolje 1.000 Bq/m3 v 1 prostoru drugih 
ustanov od skupaj 6. Na podlagi meritev in časov prisotnosti v prostorih je ZVD d.d. 
ocenil tudi prejete efektivne doze za zaposlene delavce, v šolah in vrtcih pa še za otroke. 
Od skupaj 89 prostorov oziroma skupin zaposlenih ali otrok je 7 ocenjenih letnih doz 
preseglo mejno vrednost 6 mSv za posameznike iz prebivalstva. Najvišja ocenjena doza 
je bila okrog 15 mSv v igralnici vrtca, zaradi povprečne vsebnosti radona okrog 2.900 
Bq/m3. V 26 primerih so bile ocenjene letne doze med 2 in 6 mSv, v 17 primerih med 1 
in 2 mSv, v 39 primerih pa nižje od 1 mSv. V prostorih in objektih s povišanimi 
vsebnostmi radona se meritve nadaljujejo v letu 2013. 

3.4.2 Černobilska kontaminacija in poskusne jedrske eksplozije 

V letu 2012 sta bila, podobno kot v preteklih letih, od antropogenih radionuklidov v 
zemlji merljiva še 137Cs in 90Sr, ki izvirata iz černobilske nesreče in poskusnih jedrskih 
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eksplozij. Drugih izotopov, ki so ušli v ozračje po nesreči v japonski jedrski elektrarni v 
Fukušimi, v letu 2012 ni bilo več zaznati. 

Prispevek 137Cs k zunanjemu sevanju je bil, upoštevajoč 80 % zadrževanja v hiši in 20 % 
na prostem, ocenjen na 5 do 50 μSv na leto (manj kot 5 % povprečne letne zunanje 
doze naravnega sevanja v okolici NEK). Ocena je primerljiva s tistimi iz preteklih let. 

Predvidena efektivna doza zaradi inhalacije radionuklidov, ki so posledica globalne 
kontaminacije in černobilske kontaminacije je za odraslega posameznika ocenjena na 
(0,0011 ± 0,0001) µSv na leto. 

Radionuklida 137Cs in 90Sr iz jedrskih poskusov in černobilske nesreče sta bila izmerjena v 
sledeh v posameznih vrstah hrane. Efektivna doza zaradi uživanja te hrane je bila za leto 
2012 ocenjena na (0,35 ± 0,03) μSv na leto za 137Cs in (0,67 ± 0,05) μSv na leto za 
90Sr, kar je skupaj okrog 1,5 % letne efektivne doze zaradi naravnih radionuklidov (brez 
40K) v hrani. Ocenjena doza je primerljiva s tistimi iz prejšnjih let. 

3.5 BAZA PODATKOV O MERITVAH RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU 
IN O IZPUSTIH IZ JEDRSKIH OBJEKTOV (ROKO) 

ROKO (Radioaktivnost v OKOlju) je ime URSJV baze podatkov o meritvah radioaktivnosti 
v Sloveniji. Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija prevzela obveznost, ki neposredno 
izhaja iz 36. člena pogodbe Euratom in posredno iz evropske direktive o temeljnih 
varstvenih standardih. Tudi 123. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti zahteva spremljanje trendov radioaktivnosti okolja in ocenjevanje 
prejetih doz prebivalstva. Bazo okoljskih podatkov je URSJV zasnovala leta 2004, leta 
2007 pa sta bila baza in prikazovalni program razširjena, vanjo pa so bili vključeni tudi 
podatki o izpustih iz jedrskih objektov. Leta 2012 je bila baza dopolnjena z vsemi 
razpoložljivimi podatki iz letnih poročil, tako da sedaj vsebuje več kot 270.000 podatkov 
o meritvah. 

Osnova podatkovne baze je upravljalni sistem podatkovnih baz MySQL, vsaka meritev pa 
je opisana z naslednjimi podatki: 

- vrsta monitoringa in lokacija meritve, 

- izmerjeni izotop, 

- vrednost, napaka, enota in meja detekcije, 

- vrsta vzorcev in način priprave, 

- začetek in konec meritve, merilno obdobje, 

- tipi meritev, instrumenti in izvajalci meritev in 

- vir podatkov in pogodba. 

V bazo so vpisani podatki monitoringa življenjskega okolja v Republiki Sloveniji od leta 
1980 dalje ter vsi podatki obratovalnih monitoringov NEK (meritve v okolju in podatki o 
izpustih), RŽV, Reaktorskega centra in CSRAO v Podgorici, večinoma s prepisovanjem iz 
tiskanih dokumentov. Novost v bazi so ocenjeni podatki o izpustih iz bolnišnic. Ti izpusti 
nastajajo kot posledica uporabe radioaktivnih snovi v zdravstvu in jih je posredovala 
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji. Baza je dostopna vsem na spletnem 
naslovu http://www.radioaktivnost.si/ in jo lahko kdor koli uporablja kot pripomoček pri 
različnih študijah in analizah radioaktivnosti v okolju. Po določbah pravilnika o 
monitoringu radioaktivnosti morajo od leta 2008 naprej vsi izvajalci monitoringa, poleg 
tiskanega letnega poročila, zagotoviti tudi zapise o meritvah v elektronski obliki, ki jo 
določi pristojni upravni organ. Takšen način poročanja lajša vsakoletno dopolnjevanje 
baze. 

Slovenija mora v skladu s 36. členom pogodbe Euratom Evropski komisiji poročati o 
rezultatih merjenja radioaktivnosti v okolju, po 37. členu pogodbe pa tudi o izpustih iz 
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jedrskih elektrarn in drugih objektov. Ti podatki morajo vsebovati vse parametre, ki jih je 
Evropska komisija predhodno definirala v svojih priporočilih. Baza je zasnovana tako, da 
je mogoče vse potrebne podatke s pomočjo orodij enostavno izvoziti v obliki, ki jo je 
predpisala Komisija. 

Poleg vpisa rednih vsakoletnih meritev v sklopu monitoringa okolja in obratovalnega 
monitoringa je naloga URSJV tudi vpis podatkov iz razpoložljivih raziskovalnih študij iz 
področja merjenja radioaktivnosti okolja v Sloveniji. 

Baza podatkov vsebuje rezultate meritev različnih vzorcev iz vse Slovenije (lokacije so 
označene na karti na sliki 129). Kot primer prikaza rezultatov meritev lahko vidimo potek 
izmerjene specifične aktivnosti radionuklida 137Cs v zraku v Ljubljani, ki nazorno prikaže 
prispevek zadnjega kitajskega zračnega jedrskega poskusa jeseni leta 1980, černobilske 
nesreče leta 1986 ter nezgodne stalitve vira 137Cs v železarni v Španiji leta 1998 (slika 
130). 

 

Slika 129: Lokacije vseh merilnih mest, ki so doslej vnesene v bazo ROKO 
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Slika 130: Povprečne letne specifične aktivnosti radionuklida 137Cs v zraku v Ljubljani 
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4 VARSTVO DELAVCEV PRED SEVANJI IN OBSEVANOST 
V ZDRAVSTVU 

4.1 Usmerjeni zdravstveni pregledi  

Zdravstvene preglede izpostavljenih delavcev so v letu 2012 izvajali zdravniki iz petih 
pooblaščenih organizacij: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Ljubljana, 
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. Ljubljana, Aristotel d.o.o. Krško, Zdravstveni dom 
Krško in Zdravstveni dom Škofja Loka. Podatki o opravljenih zdravniških pregledih so 
zbrani v preglednici 30.  

Preglednica 30: Število opravljenih zdravniških pregledov v letu 2012 

 Moški Ženske Mlajši od 
40 let 

Starejši 
od 40 let Skupaj 

izpolnjuje 1.743 771 1.278 1.236 2.514 
izpolnjuje z 
omejitvami 190 83 85 188 273 

začasno ne izpolnjuje 15 1 9 7 16 
ne izpolnjuje; 
predlagano drugo 
delo 

2 0 1 1 2 

ne izpolnjuje 1 0 0 1 1 
ocene ni mogoče 
podati 12 3 6 9 15 

zdravstveni nadzor 
po koncu dela 0 0 0 0 0 

Skupaj 1.963 858 1.379 1.442 2.821 

4.2 Doze izpostavljenih delavcev  

Leta 2012 je URSVS ukrepala v šestih primerih, ko je bila prekoračena operativna 
mesečna doza 1,6 mSv. URSVS je zahtevala pojasnilo od izpostavljenega delavca in od 
odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za 
izpostavljene delavce. V treh primerih je bil opravljen inšpekcijski pregled.  

URSVS vodi centralno evidenco osebnih doz (CEOD), v katero pooblaščeni izvajalci 
dozimetrije poročajo prejete doze ionizirajočega sevanja za vse izpostavljene delavce. 
Izmerjene doze zaradi zunanjega obsevanja praviloma poročajo mesečno, doze zaradi 
notranjega obsevanja pa praviloma poročajo letno. Pooblaščeni izvajalci osebne termo-
luminescenčne dozimetrije za meritve zunanjih doz za leto 2012 so ZVD d.d., NEK d.o.o. 
in IJS, pooblaščeni izvajalec dozimetrije zaradi izpostavljenosti radonu pa ZVD d.d. 
Projekt centralne evidence osebnih doz je pričel Zdravstveni inšpektorat Republike 
Slovenije leta 1999. Leta 2012 sta se nadaljevala razvoj in polnjenje evidence in bosta 
potekala tudi leta 2013, do zdaj pa je bilo vanj vključeno 11.897 oseb (vključno z 
osebami, ki so v obdobju 2000–2012 prenehale delati z viri sevanj). Od leta 2010 so v 
CEOD vključene osebne doze, ki jih prejmejo delavci slovenskih podjetij pri izvajanju 
remontnih del v nuklearnih elektrarnah v tujini ter osebne doze letalskega osebja 
podjetja Adria Airways zaradi izpostavljenosti kozmičnemu sevanju med letalskimi poleti. 
V letu 2011 je URSVS posodobila programsko zasnovo CEOD tako, da ustreza zahtevam 
o varovanju osebnih podatkov. Dodane so bile tudi nekatere funkcionalnosti, ki 
omogočajo uporabniku prijazen dostop do podatkov.  

Podatki na podlagi CEOD o prejetih dozah sevanja leta 2012 po UNSCEAR klasifikaciji so 
zbrani v preglednicah 31 in 32. 
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Preglednica 31: Število izpostavljenih delavcev za posamezni dozni interval 

 0-ND ND- 0,99 
mSv  

1-
4,99 
mSv 

5-9,99 
mSv 

10-
14,99 
mSv 

15-
19,99 
mSv 

20-
29,99 
mSv 

≥ 30 
mSv Skupaj 

zunanje sevanje 3.262 2.307 567 15 0 0 0 0 6.151 
NEK (1) 61 798 293 8 0 0 0 0 1.160 
NEK notranji 32 332 73 1 0 0 0 0 438 
NEK zunanji 29 466 220 7 0 0 0 0 722 
reaktor IJS (3) 49 19 0 0 0 0 0 0 68 
reaktorji v tujini 0 5 10 3 0 0 0 0 18 
industrija (2, 3) 368 72 17 3 0 0 0 0 460 
industrijska 
radiografija  111 19 16 2 0 0 0 0 148 

industrija ostalo 257 53 1 1 0 0 0 0 312 
medicina in 
veterina 2.361 1.119 84 1 0 0 0 0 3.565 

nuklearna 
medicina (2,3) 48 76 45 0 0 0 0 0 169 

interventna 
radiologija (2,3) 101 86 5 0 0 0 0 0 192 

radiologija 
ostalo (2,3) 1.780 751 27 1 0 0 0 0 2.559 

brahiterapija (3) 3 17 1 0 0 0 0 0 21 
radioterapija (3) 125 50 1 0 0 0 0 0 176 
zobni (2) 235 94 1 0 0 0 0 0 330 
medicina ostalo 
(2,3) 23 20 0 0 0 0 0 0 43 

veterina (2) 46 25 4 0 0 0 0 0 75 
ostalo (2, 3, 8) 418 226 6 0 0 0 0 0 650 
letalski prevozi 5 68 157 0 0 0 0 0 230 
RADON 1 39 69 29 9 0 0 0 147 
RŽV (4, 5, 6) 0 8 0 0 0 0 0 0 8 
kraške jame (4, 
7) 1 31 69 29 9 0 0 0 139 

SKUPAJ 3.263 2.346 636 44 9 0 0 0 6.298 
ND- nivo detekcije 
(1) Izvajalec meritev NEK d.o.o. ND = 0,01 mSv, doze pod ND so upoštevane kot 0 mSv.  
(2) Izvajalec meritev ZVD d.d. ND = 0,04 mSv, doze pod ND so upoštevane kot 0 mSv. 
(3) Izvajalec meritev IJS. ND = 0,001 mSv, nedoločenost ozadja je 0,01 mSv/mesec. IJS poroča vsako 
pozitivno odstopanje od ozadja.  
(4) Izvajalec dozimetrije je radonski laboratorij ZVD d.d. 
(5) Skupna efektivna doza zaradi izpostavljenosti radonu in njegovim potomcem in zunanjemu sevanju.  
(6) Doze zaradi izpostavljenosti radonu so ocenjene po metodologiji iz ICRP 65. 
(7) Doze zaradi izpostavljenosti radonu so ocenjene po metodologiji iz ICRP 32. 
(8) Za delavce ARAO je upoštevana tudi notranja doza. 
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Preglednica 32: Kolektivna doza v človek mSv po doznih intervalih in povprečna doza 
za posamezne dejavnosti 

 
ND-
0,99 
mSv 

1-4,99 
mSv 

5-9,99 
mSv 

10-
14,99 
mSv 

15-
19,99 
mSv 

20-
29,99 
mSv 

≥30 
mSv 

skupaj 
[čl⋅mSv] 

Pov-
prečna 
doza 

[mSv] 

Pov-
prečna 

doza>ND 
[mSv] 

zunanje 
sevanje 500,44 1.015,04 89,36 0 0 0 0 1.604,84 0,26 0,56 

NEK (1) 200,01 624,63 45,22 0 0 0 0 869,86 0,75 0,79 
NEK notranji 55,38 155,26 5,64 0 0 0 0 216,28 0,49 0,53 
NEK zunanji 144,63 469,37 39,58 0 0 0 0 653,58 0,91 0,94 
reaktor IJS 
(3) 0,22 0 0 0 0 0 0 0,22 0,00 0,01 

reaktorji v 
tujini 2,17 25,93 16,01 0 0 0 0 44,11 2,45 2,45 

industrija (2, 
3) 12,00 37,3 22,92 0 0 0 0 72,22 0,16 0,79 

industrijska 
radiografija 4,77 34,74 13,37 0 0 0 0 52,88 0,36 1,43 

industrija 
ostalo 7,23 2,56 9,55 0 0 0 0 19,34 0,06 0,35 

medicina in 
veterina 214,16 140,16 5,21 0 0 0 0 359,53 0,10 0,30 

nuklearna 
medicina (2, 
3) 

24,88 75,72 0 0 0 0 0 100,60 0,60 0,83 

interventna 
radiologija 
(2, 3) 

20,77 8,04 0 0 0 0 0 28,81 0,15 0,32 

radiologija 
ostalo (2, 3) 146,66 44,48 5,21 0 0 0 0 196,35 0,08 0,25 

brahiterapija 
(3) 0,43 3,94 0 0 0 0 0 4,37 0,21 0,24 

radioterapija 
(3) 3,4 1,12 0 0 0 0 0 4,52 0,03 0,09 

zobni (2) 11,46 1,26 0 0 0 0 0 12,72 0,04 0,13 
medicina 
ostalo (2, 3) 2,00 0 0 0 0 0 0 2,00 0,05 0,10 

veterina (2) 4,56 5,6 0 0 0 0 0 10,16 0,14 0,35 
ostalo (2, 3, 
8) 22,65 7,95 0 0 0 0 0 30,6 0,05 0,13 

letalski 
prevozi 49,23 179,07 0 0 0 0 0 228,3 0,99 1,01 

RADON 11,3 191,69 211,76 103,84 0 0 0 518,59 3,53 3,55 
RŽV (4, 5, 
6) 0,69 0 0 0 0 0 0 0,69 0,09 0,09 

kraške jame 
(4, 7) 10,61 191,69 211,76 103,84 0 0 0 517,9 3,73 3,75 

SKUPAJ 511,74 1.206,73 301,12 103,8
4 0 0 0 2.123,43 0,34 0,70 

ND- nivo detekcije 
(1) Izvajalec meritev NEK d.o.o. ND = 0,01 mSv, doze pod ND so upoštevane kot 0 mSv.  
(2) Izvajalec meritev ZVD d.d. ND = 0,04 mSv, doze pod ND so upoštevane kot 0 mSv. 
(3) Izvajalec meritev IJS. ND = 0,001 mSv, nedoločenost ozadja je 0,01 mSv/mesec. IJS poroča vsako 
pozitivno odstopanje od ozadja.  
(4) Izvajalec dozimetrije je radonski laboratorij ZVD d.d. 
(5) Skupna efektivna doza zaradi izpostavljenosti radonu in njegovim potomcem in zunanjemu sevanju.  
(6) Doze zaradi izpostavljenosti radonu so ocenjene po metodologiji iz ICRP 65. 
(7) Doze zaradi izpostavljenosti radonu so ocenjene po metodologiji iz ICRP 32. 
(8) Za delavce ARAO je upoštevana tudi notranja doza. 

V letu 2012 so najvišje individualne doze zaradi zunanjega sevanja prejeli delavci, ki 
izvajajo remontna dela v nuklearnih elektrarnah v tujini in v NEK ter izvajajo industrijsko 
radiografijo. V preglednicah 31 in 32 so njihove doze upoštevane v različnih kategorijah, 
zato skupne individualne doze niso razvidne. Najbolj izpostavljen posameznik v tej 
skupini je prejel letno dozo 10 mSv, še sedem delavcev pa letne doze med 5 in 10 mSv. 
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Zelo visoke doze v Sloveniji zaradi naravnega sevanja prejemajo delavci v Postojnski 
jami (PJ), kjer na podlagi odločbe URSVS iz leta 2004 zavezanec nadaljuje ukrepe glede 
varstva svojih delavcev in začasno zaposlenih študentov, izpostavljenih visokim 
vsebnostim radona in njegovih potomcev v zraku jame. Nadzorne meritve je v letu 2012 
izvajal ZVD d.d., ki je delavcem določal tudi sevalne obremenitve. Najvišje efektivne 
doze za posameznike so omejene na 20 mSv. Mejo bi lahko presegli, če bi delali v jami 
nad 1.600 ur (predvsem poleti). Zaradi omejitev števila ur pa od 104 delavcev z 
evidentiranimi dozami nihče ni presegel mejne doze. Efektivno dozo nad 6 mSv je v letu 
2012 prejelo 30 delavcev, od teh 9 med 10 in 13,6 mSv, drugi pa manj. Kolektivna doza 
je bila 434,6 čl·mSv, kar je primerljivo z dozo v letu 2011 (478,2 čl·mSv). Povprečna 
prejeta doza na delavca je bila 4,2 mSv, kar je primerljivo z dozo leta 2011 (3,7 mSv). 
Ocena doz je negotova, ker se kontinuirane meritve radonovih potomcev zaradi 
previsoke vlage in cene ne izvajajo stalno, meteorološke razmere (predvsem 
temperaturna razlika zunaj in znotraj jame) pa imajo namreč zelo močan učinek na 
vsebnosti radona in njegovih potomcev v zraku. Med majem in avgustom so vodniki 
največ ur v jami, razlike med trenutnimi in povprečnimi izmerjenimi vrednostmi pa zelo 
vplivajo na seštevek kolektivne doze. 

V Škocjanskih jamah v letu 2012 nihče ni prejel doze nad 6 mSv. 35 delavcev je skupaj 
prejelo 83,3 čl·mSv, v povprečju pa 2,38 mSv. Kolektivna doza in povprečna doza sta 
primerljivi s tistimi iz leta 2011 (ko je bilo 110,9 čl·mSv in 3,1 mSv). Število ur v jami se 
je nekoliko zmanjšalo (3.716 čl·ur v letu 2012 in 4.173 čl·ur v letu 2011). 

4.3 Usposabljanje izpostavljenih delavcev 

Izobrazba delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, ustreza predpisom. Ugotovljene 
so bile le manjše nepravilnosti v zvezi z nepravočasnim obnavljanjem znanja iz varstva 
pred ionizirajočimi sevanji. Usposabljanje, izpopolnjevanje in preverjanje znanja 
opravljata pooblaščeni organizaciji IJS in ZVD d.d. V letu 2012 je usposabljanje iz varstva 
pred ionizirajočimi sevanji opravilo 1.681 oseb. 

4.4 Diagnostične referenčne ravni pri diagnostičnih radioloških 
posegih  

Izvedba rentgenskih preiskav v skladu z dobro radiološko prakso vodi do radiograma, ki 
vsebuje vse potrebne podatke za postavitev prave diagnoze ob najnižji izpostavljenosti 
pacientov. Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji je leta 1996 predstavila koncept 
diagnostičnih referenčnih ravni (DRR) in s tem spodbudila proces optimizacije radioloških 
posegov. Raven izpostavljenosti pacientov pri izbrani preiskavi na posameznem radio-
loškem oddelku oziroma ob uporabi posameznega rentgenskega aparata lahko ocenimo s 
primerjavo med povprečno izpostavljenostjo na tem oddelku oz. aparatu in vrednostjo 
DRR, pridobljene na podlagi ustreznih regionalnih ali lokalnih podatkov. 

Uporaba DRR vpliva na zmanjšanje izpostavljenosti in prispeva k dobri radiološki praksi, 
pri čemer je njihova uporaba učinkovitejša ob uporabi nacionalnih vrednosti DRR. Tako 
so bile po obsežnem petletnem zbiranju podatkov o izpostavljenosti pacientov pri 
rentgenskih preiskavah v Sloveniji v letu 2006 predstavljene DRR za petnajst rentgenskih 
preiskav. Zaradi sprememb v tehnologiji ter strokovnih smernicah pa je potrebno 
diagnostične referenčne ravno redno posodabljati. Tako je v letu 2012 URSVS nadaljevala 
zbiranje podatkov o izpostavljenosti pacientov, na njihovi podlagi pa namerava 
nacionalne vrednosti DRR v bližnji prihodnosti posodobiti.  

Raven izpostavljenosti za posamezno rentgensko napravo ali skupino le teh se v procesu 
izdaje potrebnih dovoljenj in potrdil za izvajanje sevalnih dejavnosti in uporabo virov 
sevanja v zdravstvu primerja z DRR. V primeru, da povprečna izpostavljenost pacientov 
za posamezno preiskavo presega DRR, upravni organ zahteva optimizacijo posega. 
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V nuklearni medicini se namesto diagnostičnih referenčnih ravni uporabljajo priporočene 
aktivnosti apliciranega radioizotopa. Zaradi majhnega števila oddelkov nuklearne 
medicine v Sloveniji razvoj nacionalnih vrednosti ni smiseln, temveč se uporabljajo 
mednarodna priporočila (pretežno priporočila Evropske zveze za nuklearno medicino, 
ENMA) ob upoštevanju tehničnih značilnosti posamezne slikovne naprave. URSVS tipične 
vrednosti aplicirane aktivnosti preverja v postopku odobritve programa radioloških 
posegov, v letu 2011 pa je v okviru projekta »Dose DataMed 2« izvedla tudi sistematičen 
pregled tipičnih vrednosti aplicirane aktivnosti za vse pomembnejše preiskave na vseh 
sedmih oddelkih nuklearne medicine.  

4.5 Izpostavljenost prebivalstva zaradi medicinske uporabe virov 
sevanja 

Uporaba virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu prispeva največji delež k izpostavljenosti 
prebivalstva zaradi uporabe umetnih virov ionizirajočih sevanj. Slovenija se je v letih 
2010 in 2011 v okviru projekta »Dose DataMed2«, ki je potekal pod okriljem Evropske 
komisije, ocenila prispevek k skupni dozi, ki jo prejmejo pacienti pri diagnostičnih 
posegih v medicini. Rezultatov študije kažejo, da povprečen prebivalec Slovenija zaradi 
medicinskih preiskav prejme približno 0,7 mSv letno. Pri tem je najpomembnejši 
prispevek preiskav z računalniško tomografijo (CT), ki prispeva približno 60 % skupne 
doze, klasična rentgenska diagnostika prispeva okoli 20 %, interventni posegi in 
preiskave v nuklearni medicini pa po približno 10 %. Rezultati kažejo, da je izpostav-
ljenost prebivalstva v Sloveniji nekoliko pod evropskim povprečjem, ki je 1 mSv letno na 
prebivalca. 

4.6 Poročilo o delu ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. 

Varstvo pred sevanji v delovnem okolju 

Laboratorij za dozimetrijo (LDOZ) na ZVD d.d je leta 2012 deloval na osnovi pooblastil 
(preglednica 33), ki jih je pridobil na URSVS pri Ministrstvu za zdravje leta 2007 in 2012. 

Preglednica 33: Področja pooblastitve Laboratorija za dozimetrijo na ZVD d.d 

Področje pooblastitve Številka pooblastila Datum izdaje Datum 
veljavnosti 

Varstvo pred sevanji 
Pregled virov v zdravstvu in veterini (RTG 
in zaprti viri) 

1864-7/2010-5-04103 24. 5. 2010 24. 5. 2015 

Pregled virov v zdravstvu in veterini (odprti 
viri) 

1864-7/2010-5-04103 24. 5. 2010 24. 5. 2015 

Pregled virov v industriji 1864-4/2012-3 3. 9. 2012 3. 9. 2017 
Varstvo pred sevanji v jedrskih in sevalnih 
objektih 

1864-4/2012-3 3. 9. 2012 3. 9. 2017 

Izpostavljenost zaradi naravnih 
radionuklidov 

1864-4/2012-3 3. 9. 2012 3. 9. 2017 

Osebna dozimetrija 
Zunanje obsevanje 1864-3/2012-8 22. 5. 2012 22. 5. 2017 
Notranje obsevanje - odprti viri 1864-3/2012-8 22. 5. 2012 22. 5. 2017 
Izpostavljenost zaradi radona in torona 1864-3/2012-8 22. 5. 2012 22. 5. 2017 
Usposabljanje 
Potrjen program usposabljanja 1864-5/2012-4-04103 13. 6. 2012 13. 6. 2017 
Pooblastilo za usposabljanje 1864-17/2012-3 26. 10. 2012 26. 10. 2017 

LDOZ je izvajal nadzor nad dejavnostmi, ki zajemajo uporabo ionizirajočega sevanja, 
predvsem redni strokovni nadzor nad viri ionizirajočega sevanja, nadzorne meritve v 
območju sevanja, preglede varovalne opreme in postopkov dela s temi viri. Kot 
pooblaščeni izvajalec osebne dozimetrije je LDOZ ugotavljal izpostavljenost delavcev 
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zunanjemu obsevanju ter izpostavljenost zaradi radona. Strokovni nadzor pri uporabi 
sevanja v zdravstvu vsebuje tudi elemente preverjanja kakovosti radiološke opreme s 
poudarkom na sprejemljivosti opreme za namen, za katerega se uporablja. Število virov 
ionizirajočega sevanja v Sloveniji narašča, predvsem na račun rentgenskih naprav, 
medtem ko se število radioaktivnih virov v uporabi zmanjšuje.  

Skupno število virov sevanja, ki jih sicer nadzira ZVD, ni natančno enako številu 
opravljenih pregledov virov v posameznem letu, saj se nekateri viri zaradi npr. okvare 
trenutno ne uporabljajo, nekaj virov pa so zaradi večjih sprememb (servisiranja, 
zamenjave bistvenih delov, ...) pregledali večkrat. Vsa poročila o pregledih so pošiljali 
uporabniku in tudi pristojnima upravnima organoma, URSVS ali URSJV. 

Izpostavljenost delavcev na delovnih mestih 

Leta 2012 je bilo v osebno dozimetrijo na ZVD vključenih okoli 3.000 izpostavljenih 
delavcev, zaposlenih v okrog 700 delovnih organizacijah. Leta 2012 so tako odčitali 
skoraj 35.000 termoluminiscenčnih dozimetrov. 

ZVD pošilja poročila o izmerjenih dozah sevalnih delavcev izvajalcem sevalnih dejavnosti 
in URSVS, ki vodi Centralni dozimetrični register Republike Slovenije. Leta 2012 niso 
ugotovili prejetih efektivnih doz nad dozno omejitvijo 20 mSv. 

V skladu z ZVISJV so nadaljevali z izdelavo »Ocen varstva izpostavljenih delavcev« v 
skladu z naročili izvajalcev sevalne dejavnosti.  

Strokovno usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji 

V letu 2012 so organizirali več seminarjev s področja usposabljanja za varno delo z viri 
ionizirajočih sevanj. Kot vsako leto so organizirali tri splošne seminarje (na Zavodu za 
varstvo pri delu d.d.) in več prilagojenih seminarjev pri uporabnikih virov. Za 
usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji so značilne 5 – letne periode, saj 
pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti zahteva, da delavci z viri sevanja 
vsakih 5 let opravijo izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.  

Vir: [62] 

4.7 Poročilo Instituta »Jožef Stefan«  

Meritve sevanja na delovnih mestih in pregled virov sevanja 

Nadzor izpostavljenosti na delovnih mestih je leta 2012 obsegal 8 nadzornih pregledov 
pri zunanjih naročnikih v industriji, medicini in znanstvenih organizacijah. 

V sklopu nadzora so izdelali tudi 5 strokovnih ocen varstva izpostavljenih delavcev pred 
sevanji. 

Izpostavljenost delavcev na delovnih mestih 

Leta 2005 je Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo na odseku F-2 prejel 
akreditacijsko listino za meritve doz s termoluminiscenčnimi dozimetri za uporabo v 
osebni in okoljski dozimetriji (LP-022). Leta 2007 so prejeli novo akreditacijsko listino z 
razširjenim obsegom akreditacije še za merjenje hitrosti doze s prenosnimi merilniki 
ionizirajočega sevanja in za neposredne meritve površinske kontaminacije s sevalci alfa, 
beta in nizkoenergijskimi sevalci gama, v letu 2011 pa z razširjenim obsegom še na 
dozimetre TLD 100H/MCPN (LiF:Mg,Cu,P) v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 
17025:2005.  

Laboratorij je leta 2012 opravljal meritve osebnih doz s TL-dozimetri pri 650 
izpostavljenih delavcih, izpostavljenih zunanjemu sevanju, od tega na inštitutu pri 120 
delavcih. Lastne statistike doz ne vodijo, podatke pa redno pošiljajo na URSVS v centralni 
register prejetih doz sevanja. 
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Preverjanje pravilnosti delovanja merilnikov sevanja 

Leta 2008 je Laboratorij za dozimetrične standarde na odseku F-2 prejel akreditacijsko 
listino za dozimetrične veličine in veličine iz varstva pred sevanji (LK-017). V letu 2010 
so pričeli s širitvijo obsega akreditacije na kalibracije merilnikov rentgenskega sevanja na 
področju kvalitet RQR in RQA. Kvaliteta RQR je bila potrjena z novo prilogo k 
akreditacijski listini v letu 2011. 

Laboratorij za dozimetrične standarde na IJS je leta 2012 izdal 153 certifikatov o 
kalibraciji merilnikov hitrosti doze in merilnikov površinske kontaminacije ter 45 poročil o 
obsevanju. Laboratorij za dozimetrične standarde je nosilec slovenskega nacionalnega 
etalona za dozimetrične veličine Ka in Hx, za veličine v varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
Hp(10) in H*(10) ter za površinsko kontaminacijo s sevalci alfa in beta. 

Strokovno usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji 

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo je leta 2006 pridobil certifikat kakovosti ISO 
9001:2000 za usposabljanje in izdelavo strokovne ocene na področju jedrske tehnologije 
in varstva pred sevanji. Ob vsakoletnih zunanjih presojah v obdobju 2007 – 2012 je bil ta 
certifikat obnovljen, leta 2009 pa je bil ta certifikat tudi posodobljen v ISO 9001:2008. V 
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo IJS so leta 2012 iz varstva pred sevanji 
izvedli skupno 17 tečajev za medicinsko, industrijsko in raziskovalno uporabo zaprtih ali 
odprtih virov ionizirajočega sevanja, 2 tečaja TJE, en tečaj OTJE, en tečaj OJT (Osnove 
jedrske tehnologije-razvoj in novi enotedenski tečaj), en tečaj uporabe programov za 
analizo sredice in 8 mednarodnih tečajev. 

Vir: [62] 
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5 RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN 
IZRABLJENIM JEDRSKIM GORIVOM 

5.1 Izvajanje nacionalnega programa ravnanja z RAO in IJG 

Spomladi 2006 sta Vlada in državni zbor Republike Slovenije sprejela »Resolucijo o 
nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim 
gorivom«, ki je določila cilje in naloge za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
jedrskim gorivom za obdobje od 2006 do 2015. Skladno z določili ZVISJV je ARAO 
pripravila v začetku leta 2007 »Operativne programe nacionalnega programa ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006–2009«, ki 
zagotavljajo izpolnjevanje zastavljenih ciljev iz resolucije, leta 2008 pa še noveliran 
dokument za obdobje 2008–2011. Oba dokumenta sta bila posredovana v proceduro, 
vendar nista bila sprejeta. ARAO je zato leta 2009 pripravila ponovno novelacijo 
operativnih programov za obdobje 2010–2013, ki je temeljila na pregledu načrtovanih in 
že izvedenih aktivnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
jedrskim gorivom v Republiki Sloveniji. Operativni programi v novejši verziji so 
strukturirani nekoliko drugače kot v predhodnih verzijah in so skladni z določili ZVISJV o 
obvezni državni gospodarski javni službi ravnanja z radioaktivnimi odpadki, odlaganju 
radioaktivnih odpadkov iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije ter dolgoročnem 
nadzoru in vzdrževanju odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ter obveznostih, 
ki izhajajo iz ustanovnih aktov ARAO (Odlok o preoblikovanju javnega gospodarskega 
podjetja ARAO v javni gospodarski zavod, januar 2010). Zajemajo tudi obveznosti drugih 
nosilcev posameznih ukrepov ali celotnega programa, ki so v Sloveniji pristojni za varno 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Zajeto je celotno področje ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za štiriletno obdobje od 2010 do vključno 2013. 
Dodatno so opredeljeni tudi nosilci posameznih ukrepov, podporni ukrepi ter merila za 
doseganje ciljev. Pri izdelavi operativnih programov so sodelovali vsi nosilci posameznih 
programov. ARAO je v letu 2012 pripravila najnovejše celovite operativne programe 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo v Sloveniji v jedrski elektrarni Krško in pri 
malih povzročiteljih. Operativni programi so pripravljeni za obdobje do leta 2015, to je do 
konca veljavnosti »Nacionalnega programa ravnanja z RAO in IG«. Po usklajevanju so bili 
predani pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.  

Izvajanje nacionalnega programa ravnanja z RAO in IJG je podano v preglednici 34.



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

Preglednica 34: Izvajanje nacionalnega programa ravnanja z RAO in IJG 

NP Aktivnost Zahteve Nosilec Izvajanje v letu 2012 
Z RAO se ravna v skladu s potrjenimi varnostnimi poročili 
za obratovanje posameznih jedrskih objektov. 

Poteka.  9.1 Ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki med obratovanjem 
jedrskih objektov RAO se odložijo v odlagališčih, ko bodo ti obratovali. 

NEK, 
ARAO, 
IJS 

Sprejeta Uredba o Državnem prostorskem načrtu 
(DPN) za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško. Od 
sprejetja DPN se je nadaljnja aktivnost zelo upočasnila. 

Z RAO se ravna v skladu z dosedanjo prakso. Poteka. 
Po prenehanju uporabe se radioaktivni viri predajo 
izvajalcu gospodarske javne službe za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki ali pa se vrnejo dobavitelju. 

Po prenehanju uporabe se viri vračajo tekoče v CSRAO. 
Ob koncu leta 2012 je bilo v shrambah še 67 virov 
sevanja in 315 ionizacijskih javljalnikov požara. Leta 
2012 je bilo oddanih 634 zaprtih virov sevanj (večina 
izhaja iz prevzema pri Ministrstvu za obrambo), 4 
paketi trdnih odpadkov in 1.409 ionizacijskih 
javljalnikov požara. Poseben problem so nakopičeni 
tekoči odpadki na Medicinski fakulteti, ki še vedno niso 
bili solidificirani.  

RAO ne nastajajo v večjem obsegu, kakor je nujno 
potrebno za izvajanje dejavnosti. 

Poteka. 

9.2 Ravnanje z RAO, nastalimi 
zaradi rabe radioaktivnih virov 
v industriji in raziskavah 

Viri naj se po možnosti nabavljajo pri dobaviteljih, ki so po 
uporabi pripravljeni izrabljene vire prevzeti nazaj. 

Imetniki  
RAO 

Viri, ki se uporabljajo za industrijsko radiografijo 192Ir 
in viri, ki se uporabljajo v plinskih kromatografih (63Ni), 
se vračajo dobavitelju. 

Predvidoma do leta 2007 se zgradi zbiralnik za zadrževanje 
fekalij, kontaminiranih z radioaktivnimi snovmi. 

Ni bilo aktivnosti. Zbiralnik bo zgrajen v sklopu obnove 
Kliničnega centra. 

Uredijo se shrambe za staranje trdnih odpadkov, 
kontaminiranih s kratkoživimi terapevtskimi in 
diagnostičnimi radionuklidi. 

Ni bilo aktivnosti. Shramba bo zgrajena v sklopu 
obnove Kliničnega centra. 

Uvedejo se postopki, ki zagotovijo odležavanje fekalij in 
trdnih kratkoživih radioaktivnih odpadkov do takrat, ko 
pade radioaktivnost pod zakonsko določene meje. 

Ni bilo aktivnosti.  

9.3 Ravnanje z NSRAO v medicini 

Zaprti viri, ki se ne uporabljajo več, se predajo izvajalcu 
gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki. 

Klinični 
center 
Ljubljana 
– Klinika 
za 
nuklearno 
medicino Viri so bili predani v CSRAO. 

Predvidi se gradnja odlagališča NSRAO. Sprejeta Uredba o Državnem prostorskem načrtu za 
odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na 
lokaciji Vrbina v občini Krško. Od sprejetja DPN se je 
nadaljnja aktivnost zelo upočasnila. 

Vrednotenje možnih rešitev: (i) izvoz IJG v tretjo državo; 
(ii) odlaganje IJG v multinacionalno ali regionalno 
odlagališče; (iii) gradnja odlagališč NSRAO in IJG ali VRAO 
v Republiki Sloveniji. 

Aktivnosti niso bile predvidene. 

9.4 Odlaganje NSRAO, IJG in 
VRAO v Sloveniji 

Če se sklene sporazum z Republiko Hrvaško, se vsi odpadki 

ARAO 

Poteka izdelava Programa razgradnje in Programa 
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odložijo v odlagališčih v Republiki Sloveniji. odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 

goriva. 
Izbira in odobritev lokacije odlagališča za nizko- in srednje 
radioaktivne odpadke najpozneje do leta 2008. 

Sprejeta Uredba o Državnem prostorskem načrtu za 
odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na 
lokaciji Vrbina v občini Krško. Od sprejetja DPN se je 
nadaljnja aktivnost zelo upočasnila. 

Pridobitev dovoljenja za obratovanje odlagališča najpozneje 
do leta 2013. 

Predvideno kasneje. 

Obratovanje odlagališča vsaj do leta 2038, ko bo končana 
glavna faza razgradnje NEK. 

Predvideno kasneje. 

9.5 Gradnja in obratovanje 
odlagališča NSRAO 

V projektnih pogojih za gradnjo odlagališča NSRAO se 
upoštevajo: družbena in okoljska sprejemljivost lokacije 
odlagališča, zgraditev infrastrukture, potrebne za sprejem, 
obdelavo in začasno skladiščenje radioaktivnih odpadkov, 
fleksibilnost lokacije in načina gradnje glede zmogljivosti in 
časa obratovanja odlagališča, 
Za odločanje o tipu se leta 2006 napravi primerjalna 
študija o površinskem, podzemnem ali pripovršinskem 
odlaganju NSRAO. 

ARAO Izdelane so naslednje študije: Predprimerjalna študija, 
Študija variant, Okoljsko poročilo in Posebna varnostna 
analiza, ki upoštevajo navedene zahteve. Na osnovi 
navedenih študij je bil sprejet državni prostorski načrt 
za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
na lokaciji Vrbina v občini Krško. Izdelan je idejni 
projekt za odlagališče. Od sprejetja DPN se je 
nadaljnja aktivnost zelo upočasnila. 

Zgraditev suhega skladišča IJG na lokaciji NEK ali na drugi 
primerni lokaciji med letoma 2024–2037. 

Nesreča v Fukušimi bo vplivala na spremembo 
dolgoročne strategije pri razvoju suhega skladišča.  
NEK je pripravila dokument Evaluation of Spent 
Nuclear Fuel Storage Options (NEK ESD-TR-03/12, rev. 
0). 

9.6 Gradnja in obratovanje 
suhega skladišča izrabljenega 
goriva 

Suho skladišče obratuje predvidoma do leta 2070, ko bo 
izrabljeno gorivo odloženo ali trajno izvoženo v kako drugo 
državo. 

ARAO 

Predvideno kasneje. 

Poiskati ugodnejšo možnost odlaganja IJG in VRAO z 
mednarodnim povezovanjem. 
Možnosti za regionalno rešitev na lastnih ozemljih za 
skupno odlagališče IJG in VRAO po letu 2030. 
Možnosti iskanja skupne rešitve odlaganja IJG in VRAO v 
EU. 
Možnosti izvoza IJG in VRAO za odlaganje v tretjo državo. 

ARAO je v letu 2012 v okviru proučevanja možnosti 
izgradnje multinacionalnega oziroma regionalnega 
odlagališča IJG in VRAO sodeloval v delovni skupini 
Evropske organizacije za razvoj odlagališča - ERDO. To 
združenje promovira idejo skupinskega odlagališča in 
naj bi v perspektivi poskrbela za razvoj skupnega 
odlagališča vključno z izborom lokacije. 

9.7 Odlaganje IJG in VRAO 

Gradnja lastnega odlagališča IJG in VRAO, če ne bo mogoče 
najti mednarodnih rešitev. 
Lastno odlagališče IJG in VRAO se načrtuje in zgradi v 
globokih geoloških formacijah in s tem zagotovi varnost 
odlaganja IJG za časovno obdobje deset tisoč let ali več. 
Začetek obratovanja leta 2065. 
Pridobitev lokacij, ki so primerne za raziskave, do leta 2035 
in do leta 2055 pridobiti lokacijo, ki je primerna in 
družbeno sprejemljiva za gradnjo. 

ARAO 

Skupaj z IJS je ARAO v letu 2012 nadaljevala izvedbo 
analiz kritičnosti pri normalnih pogojih za IG iz NEK v 
odlagališču in na podlagi referenčnega scenarija. Ta 
temelji na švedskem pristopu odlaganja izrabljenega 
goriva v bakrene vsebnike ter odložitev teh v stabilne 
geološke kamnine na globini približno 500 m, pri čemer 
so vključeni slovenski pogoji (zakonski, upravni in 
postopkovni) izvedbe. Zaradi potenciala izrabljenega 
goriva za fisijo je bila v sodelovanju z MAAE izdelana 
študija »Comparative study on the spent fuel disposal 
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and the spent fuel reprocessing options« o možnostih 
predelave in direktnega odlaganja IG iz NEK. 

Do leta 2035 se izvajajo primerjalne študije, idejni projekti 
in pripravijo kadri za izvedbo projekta. 

Predvideno kasneje. 

Upoštevanje drugih odpadkov, ki jih ni mogoče odložiti v 
odlagališču NSRAO. 

Predvideno kasneje. 

Priprava načrtov in vseh potrebnih dokumentov še pred 
koncem življenjskega obdobja od leta 2021 – 2023. 
Tri leta po ustavitvi elektrarne se začnejo razstavljati 
komponente, ki niso bile obsevane in ne služijo za 
varnostne ter hladilne sisteme elektrarne. 
Na koncu se razstavljajo reaktorska posoda in deli 
reaktorja, ki imajo največjo aktivnost. 
Večji del razstavljenih komponent se odloži v odlagališče 
NSRAO, ki med razgradnjo obratuje, manjši del, kot so npr. 
regulacijske palice in razrezana reaktorska posoda, ki je 
kontaminirana z dolgoživimi radionuklidi, se odloži skupaj z 
IJG. 
IJG se iz sredice prestavi v bazen in se po ohlajanju leta 
2030 prestavi v suho skladišče. 
Sama razgradnja elektrarne je predvidena od leta 2027 
naprej in traja do leta 2037.  

Predvideno kasneje. 9.8 Razgradnja NEK 

Novelacija programa razgradnje NEK in ravnanja z NSRAO 
in IJG najmanj na vsakih pet let. 

ARAO 

V letu 2011 je bil pripravljen osnutek revizije programa 
razgradnje. Dokument je še vedno v obravnavi in čaka 
na sprejetje. 

Do konca leta 2007 sprejetje odločitve, do kdaj bo reaktor 
obratoval. 

Sprejeta odločitev, da bo reaktor obratoval vsaj do leta 
2016. 

Upoštevanje ponudbe Združenih držav Amerike o prevzemu 
izrabljenega goriva iz tega reaktorja do maja leta 2019, kar 
pomeni, da mora reaktor prenehati obratovati do leta 
2016. 

Program razgradnje predvideva prenehanje 
obratovanja v letu 2016 in izvoz goriva do leta 2019.  

9.9 Ravnanje z NSRAO, IJG in 
VRAO iz raziskovalnega 
reaktorja TRIGA 

Za obratovanje TRIGE po letu 2016 potrebno predlagati 
rešitev ravnanja z IJG in VRAO, poskrbeti za vključitev v 
bodoče revizije nacionalnega programa in zagotoviti 
potrebna finančna sredstva. 

IJS 

IJS je v letu 2012, na osnovi Programa razgradnje iz 
leta 2007, pripravil spremembo varnostnega poročila, 
ki obravnava le izvoz goriva.  

Priprava programa razgradnje. Pripravljen grobi osnutek Programa razgradnje. V letu 
2011 se je pričel izvajati PSR, v okviru katerega se bo 
pregledal tudi izdelan osnutek programa. 

9.10 Razgradnja raziskovalnega 
reaktorja TRIGA 

Vsi NSRAO od razgradnje bodo odloženi v odlagališče 
NSRAO. 

IJS 
Predvideno kasneje. 

Centralno skladišče NSRAO v Brinju obratuje najmanj do 
zgraditve odlagališča NSRAO. 

CSRAO je v letu 2012 obratovalo brez posebnosti. V 
letu 2012 je bil izdelan program razgradnje. 

9.11 Obratovanje CSRAO 

Odložitev inventarja iz CSRAO delno v odlagališče NSRAO 
delno pa se ga uskladišči pri infrastrukturnem centru 

ARAO 

Predvideno kasneje. 
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NP Aktivnost Zahteve Nosilec Izvajanje v letu 2012 
odlagališča NSRAO. 
CSRAO se po odložitvi RAO dekontaminira in da na 
razpolago v druge namene ali pa razgradi. 

Predvideno kasneje. 

Izdaja ustreznih dovoljenj za končanje rudarskih del za 
opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin ter 
dovoljenja za zaprtje odlagališč rudarske in 
hidrometalurške jalovine. 

Zapiralna dela na obeh odlagališčih so končana. Na 
odlagališču Boršt so potekala dela na dokončanju 
raziskovalnih drenažnih vrtin ter sanacija betonske 
obloge v drenažnem rovu. Večji poudarek je bil 
namenjen spremljanju premikanja plazu, na katerem 
leži odlagališče. V letu 2011 je bil sprožen upravni 
postopek za izdajo dovoljenja za zaprtje odlagališča 
Jazbec. Izvedena je bila ustna obravnava in dopolnjeno 
je bilo varnostno poročilo. Vlada je dne 20. 12. 2012 
sprejela sklep o objektu državne infrastrukture. 
Dovoljenje do konca leta še ni bilo izdano.  

Vrnitev začasnih odlagališč v neomejeno uporabo. Predvideno kasneje. 

Omejena uporaba za območja odlagališča rudarske in 
hidrometalurške jalovine. 

Odlagališči Boršt in Jazbec sta v letu 2012 še vedno 
imeli status sevalnih objektov. V okviru izdaje 
dovoljenja za zaprtje odlagališča Jazbec bo odločeno 
tudi o prenehanju statusa sevalnega objekta in izdana 
odločba o objektu državne infrastrukture. Postopek v 
letu 2012 še ni bil zaključen. Objekt bo nato prešel v 
obdobje dolgoročnega nadzora in vzdrževanja. 

9.12 Sanacijska dela za odpravo 
posledic rudarjenja na rudniku 
urana Žirovski Vrh 

Končanje del leta 2009, ukinitev javnega podjetja RŽV, 
ARAO izvaja institucionalni nadzor. 

RŽV 

Predvideno kasneje. 

Redno spremljanje vplivov na zdravje ljudi in okolje. Poteka. 9.13 Ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki z naravnimi 
radionuklidi 

Ob prekoračitvah dopustnih vplivov se izvedejo ukrepi za 
sanacijo stanja. 

URSVS 
URSJV Leta 2012 ni bilo prekoračitve dopustnih vplivov.  
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5.2 Radioaktivni odpadki in izrabljeno jedrsko gorivo v NEK 

5.2.1 Ravnanje z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki  

Med obratovanjem NEK nastajajo različni nizko- in srednjeradioaktivni odpadki v 
plinastem, tekočem in trdnem stanju, ki se predelajo v sistemu za predelavo 
radioaktivnih odpadkov. Sistem je konstruiran tako, da omogoča zbiranje, predelavo, 
shranjevanje in pakiranje odpadkov v primerno obliko za skladiščenje ter minimizira 
izpust radioaktivnih snovi v okolico. Uporabljajo se trije osnovni sistemi za ravnanje z 
nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki: sistemi za tekoče, trdne in plinaste radioaktivne 
odpadke. 

Uskladiščeni nizko- in srednjeradioaktivni odpadki leta 2012 

Leta 2012 je bilo v skladišče NEK uskladiščenih 118 standardnih sodov s trdnimi nizko- in 
srednjeradioaktivnimi odpadki, od katerih je bilo 48 standardnih sodov s produkti IDDS 
(In Drum Drying System – sistem za sušenje radioaktivnih odpadkov) vloženih v 16 
vsebnikov TTC. Skupna aktivnost sevalcev gama je znašala 8,74·1011 Bq in skupna 
aktivnost sevalcev alfa 3,39·108 Bq, kar je razvidno iz preglednice 35.  

Radioaktivni odpadki so shranjeni v različnih embalažah (208 l sodi, 320 l sodi, …) in jih 
označujemo z enotnim izrazom paket. 

Preglednica 35: Vrsta nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, uskladiščenih leta 2012 

Vrsta odpadkov Število 
paketov 

Aktivnost gama 
31. 12. 2012 [Bq] 

Aktivnost alfa 
31. 12. 2012 [Bq] 

Prostornina 
[m3] 

stisljivi odpadki 59 6,24·108 1,11·106 12,272 
ostali odpadki 11 1,01·108 2,22·105 2,288 
posušene izrabljene smole 
ionskih izmenjevalcev iz 
primarnega kroga obdelane z 
IDDS tehnologijo 

18 vloženi v vsebnike TTC 

koncentrat izparilnika 24 vloženi v vsebnike TTC 
posušene usedline* 6 vloženi v vsebnike TTC 

Skupaj standardnih sodov 118** 7,25·108 1,33·106 14,560 

vsebniki TTC, v katere so 
vloženi standardni sodi z IDDS 
produkti 

16 8,74·1011 3,38·108 13,904 

Skupni nastali prirastek 
aktivnosti in prostornine   8,74·1011 3,39·108 28,464 

* V preteklih letih so združili posušene koncentrate izparilnika in usedline v standardne sode z biološkim ščitom. 
V letu 2011 so prvič v enake sode uskladiščili le posušene usedline (DS). 
** Od 118 uskladiščenih standardnih sodov je bilo 48 standardnih sodov z IDDS produkti (PR, DC in DS) 
vloženih v 16 vsebnikov TTC. 

Na sliki 131 je prikazana količina uskladiščenih radioaktivnih odpadkov po vrstah, od 
stisljivih odpadkov, koncentrata izparilnika, filtrov, izrabljenih ionskih izmenjalnikov in 
ostalih odpadkov do pepela, ki ga je NEK v letih 1999, 2004, 2006 in 2009 dobila iz 
Studsvik RadWaste, Švedska, potem ko je v letih poprej tja poslala v sežig večjo količino 
sodov z gorljivimi radioaktivnimi odpadki. 
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stisljivi odpadki (CW)
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Slika 131: Letna količina uskladiščenih RAO po vrstah v NEK 

V preteklih letih je bil z metodami redukcije volumna, kot so stiskanje, 
superkompaktiranje, sušenje, sežiganje in taljenje, zmanjšan volumen nastalih 
radioaktivnih odpadkov tako, da je znašal 2.262 m3 ob koncu leta 2012. Na sliki 132 je 
po letih podana kumulativna bilanca odpadkov v skladišču nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov NEK. Iz slike je razvidno občasno zmanjšanje prostornine zaradi stiskanja, 
superkompaktiranja in sežigov. Zmanjšana rast nastajanja radioaktivnih odpadkov po 
letu 1995 je posledica uvedbe novega sistema za sušenje koncentrata izparilnika in 
izrabljenih smol ionskih izmenjalnikov. 
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Odpadke, namenjene za sežig in taljenje, izločijo in zaradi pomanjkanja prostora ob 
superkompaktorju začasno premestijo v zgradbo za dekontaminacijo. Leta 2012 je bilo v 
sežig poslanih 250 paketov gorljivega radioaktivnega odpada. 
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Kratice so v skladu s Centralno evidenco radioaktivnih odpadkov: 
SUP - Superkompaktiranje paketov v letih 1995/1996 in od 2006 do 2012, 
SZG – Odvoz pripravljenih odpadkov na sežig na Švedsko v letih 1998, 2001, 2005, 2009, 
TAL – Taljenje pripravljenih odpadkov leta 2005 in 
STI – Prva kampanja stiskanja radioaktivnih odpadkov leta 1988/89. 

Slika 132: Količina RAO v skladišču 

Preglednica 36 podaja stanje v skladišču 31. 12. 2012. Navedeni so podatki o vrsti, 
količini, aktivnosti in prostornini radioaktivnih odpadkov. Leta 2006 je NEK pričel s 
sprotnim stiskanjem z vgrajenim superkompaktorjem v skladišču. Leta 2012 je bilo 
stisnjenih 10 paketov novo nastalih odpadkov z oznako ostali. Superkompaktirani 
radioaktivni odpadki so bili shranjeni v en cevasti vsebnik TTC. Skupni volumen 
radioaktivnih odpadkov v skladišču se je povečal za 27,25 m3 v primerjavi z letom 
poprej. 
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Preglednica 36: Stanje v skladišču NEK 31. 12. 2012 

Vrsta odpadkov Oznaka Število 
paketov 

Aktivnost gama 
[Bq] 

Aktivnost 
alfa [Bq]* 

Prostornina 
[m3] 

produkti sežiganja A 91 7,86·109 1,35·108 18,928 
posušene izrabljene smole 
ionskih izmenjevalcev iz 
sekundarnega kroga 

BR 84 3,40·109 4,48·106 16,800 

stisljivi odpadki CW 89 7,81·108 1,70·106 18,512 

koncentrat izparilnika EB 2 2,77·108 1,31·105 0,416 

izrabljeni filtri F 117 1,69·1011 5,22·107 24,104 

drugi odpadki O 7 1,23·109 1,62·106 1,456 
stisnjeni odpadki leta 1988, 
1989 SC 617 1,77·1010 2,29·108 197,440 

izrabljeni ionski izmenjevalci SR 689 2,39·1012 4,05·109 143,312 
TTC, v katere so vloženi 
stisnjeni odpadki leta 1994 in 
1995, 387 standardnih, 
nestisnjenih sodov ter stiskanci 
sprotnega superkompaktiranja v 
letu 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011 in 2012 

ST 1.966 6,96·1012 9,91·109 1.699,629 

TTC, v katere so vloženi 
standardni sodi z IDDS produkti TI 162 1,08·1013 1,20·1010 140,778 

Skupaj 3.824 2,04·1013 2,64·1010 2.261,375 
* Aktivnost alfa je določena na osnovi razmerja aktivnosti sevalcev α in aktivnosti 137Cs, kot je bilo ugotovljeno 
v referenčnih vzorcih. 

Začasno skladiščenje gošč/usedlin tankov 

Leta 2012 je bilo v NEK z opremo za sušenje (IDDS) posušenih 8 sodov z goščami in 
usedlinami, ki izvirajo iz zadrževalnega tanka, tanka talnih drenaž in drenaže vmesne 
zgradbe 

Opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi/odpadki 

Po Uredbi o sevalnih dejavnostih (v nadaljevanju uredba) se lahko opusti nadzor nad 
radioaktivnimi odpadki brez odločitve pristojnega upravnega organa, če specifična 
aktivnost ne presega vrednosti, ki so navedene v tabeli 3 uredbe. Leta 2012 je NEK 
obvestila URSJV o treh opustitvah radiološkega nadzora nad izrabljenim aktivnim ogljem, 
izrabljenimi smolami in oljem reaktorske črpalke. K obvestilom so bila priložena dokazila, 
iz katerih je bilo razvidno, da so izpolnjeni kriteriji za opustitev nadzora.  

NEK je tako obvestila URSJV o dveh načrtovanih iznosih izrabljenega aktivnega oglja, ki 
se uporablja kot filter v prezračevalnih sistemih v kontroliranem območju v NEK, in 
izrabljene smole, ki izvirajo iz kaluženja uparjalnikov. Po dodatno opravljenih meritvah 
vzorcev pooblaščene organizacije ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (v nadaljevanju 
ZVD), je bil odpravljen nadzor nad aktivnim ogljem iz prezračevalnega sistema v zgradbi 
za ravnanje z gorivom. Skupno je bilo oddano približno 2,3 tone odpadnega oglja 
pooblaščenemu podjetju za ravnanje z izrabljenim aktivnim ogljem in 2,1 m3 izrabljenih 
smol.  

Z drugim iznosom 2,7 m3 izrabljenih smol, ki prav tako kot pri prvem iznosu izvirajo iz 
kaluženja uparjalnikov, je NEK k obvestilu priložila tudi na novo pridobljeno Prilogo k 
akreditacijski listini z oznako LP-084 z dne 4. 6. 2012. S to prilogo akreditacijske listine 
je laboratorij radiološke zaščite v NEK postal akreditiran za merjenje aktivnosti 
radionuklidov, in sicer za merjenje aktivnosti alfa in beta (skupna aktivnost alfa – 
proporcionalni detektor), za metodo gama spektrometrije in za gamo spektrometrijo 
vzorcev oglja. Novo pridobljene akreditirane metode meritev aktivnosti radionuklidov so 
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pokazale, da se te izrabljene smole lahko obravnavajo kot neradioaktiven odpad ter se 
lahko iznosijo iz radiološko nadzorovanega območja. 

Zadnji iznos je zajemal 800 l olja reaktorske črpalke. K obvestilu je bilo priloženo poročilo 
o nadzoru meritev, ki jih je izvedel akreditiran laboratorij radiološke zaščite v NEK. 

Ves odpadni material je bil predan pooblaščenim podjetjem za ravnanje s takimi odpadki. 

Viri: [41], [42] in [43] 

Radioaktivni odpadki v zgradbi za dekontaminacijo 

Leta 1999 je bil za skladiščenje starih uparjalnikov NEK zgrajen poseben objekt »Zgradba 
za dekontaminacijo«, ki se po namenu deli na tri prostore: 

- prostor za dekontaminacijo, 

- prostor za urjenje na modelih in 

- prostor za skladiščenje starih uparjalnikov. 

Preglednice 37, 38 in 39 prikazujejo stanje materialov v prostoru za dekontaminacijo in 
prostoru za shranjevanje starih uparjalnikov na dan 31. 12. 2012. 

Preglednica 37: Stanje v prostoru za dekontaminacijo 31. 12. 2012 

Vrsta materiala Kos Prostornina [m3] Masa 
[kg] Radiološko stanje Embalaža 

napenjala za vijake reaktorja 5 5 5.200 100 Bq/dm2 PE folija 
Rx glava stara-CRDM 4 3 1.200 500 Bq/dm2 PE folija 
Rx glava stara- DRPI 4 3 600 400 Bq/dm2 PE folija 
Betonski bloki- RCP1 4 10 19.000 100 Bq/dm2 PE folija 
Rx glava nova (deli) 5 2 1.500     

Skupaj 22 23 27.500     

Preglednica 38: Inventar RAO v prostoru za shranjevanje starih uparjalnikov na dan 
31. 12. 2012 – začasno shranjevanje sekundarnih odpadkov, vrnjenih s 
predelave na Švedskem 

Predelava Vrsta 
odpadkov 

Število 
paketov 

Hitrost doze* 
[mSv/h] 

taljenje ingoti 70 < 0,05 
* hitrost doze je merjenja na kontaktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

Preglednica 39: Stanje v prostoru za shranjevanje starih uparjalnikov 31. 12. 2012 

Vrsta materiala Kos Prostornina  
[m3] 

Masa 
[kg] 

Aktivnost/ 
Kontaminacija/ 

Hitrost doze 
Embalaža 

uparjalnik 2 600 646.000 < 3.1012 Bq N/A 
radlock 1, 2, 3, …, 9, 10 10 36 2.500 10.000 Bq/dm2 PE zbiralniki 
regenerativni izmenjalnik + toplotni 
izmenjalnik 2 4 4.500 3,5 mSv/h vsebnik 

oprema Službe strojnega vzdrževanja 2 2 1.900 1 mSv/h zabojnik-kovinski 
jeklene vrvi 8 1 1.300 300 Bq/dm2 zabojnik 
orodje za nadzor tlaka v začasnem 
tesnilnem pokrovu reaktorske posode 1 2 1.300 100 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 

tesnilo začasnega pokrova starih 
uparjalnikov 4 4 1.300 6.000 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 

začasni pokrov reaktorske posode Al 1 1,4 1.300 1.600 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 
oprema Framatome uparjalnikov 4 1 1.300 4.000 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 
podpore rotorja črpalk reaktorskega 
hladila 1 3 800 3.000 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 

orodje črpalk reaktorskega hladila 2 4 1.000 4.000 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 
izrabljeni deli črpalk reaktorskega hladila 1 2 800 5.000 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 
notranji deli za črpalko CSAPCH01 1 1 500 6.000 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 
stara dvigala za demontažo vijakov 
reaktorske posode 4 1 300 400 Bq/dm2 rumena PE folija 

podporne plošče uparjalnikov iz 
zabojnika št. 6 10 1 2.000 400 Bq/dm2 rumena PE folija 

stari tesnilni obroč reaktorske posode 1 1 500 2 mSv/h rumena PE folija 
novi tesnilni obroč reaktorske posode 1 1 500 400 Bq/dm2 nerjaveč zabojnik 
potapljaška oprema bazena za izrabljeno 
gorivo 2 2 300 500 Bq/dm2 zabojnika rjava 

začasni tesnilni pokrov reaktorske 
posode 1 16 1.500 500 Bq/dm2 zabojnik-kov. m. 

dvigalo za črpalke reaktorskega hladila 1 2 500 300 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 
stiskalnica za stisljive odpadke 1 2 400 100 Bq/dm2 rumena PE folija 
priročno dvigalo za črpalke reaktorskega 
hladila 3 2 200 100 Bq/dm2 zabojnik-kovinski 

oprema INETEC 2 5 2.500 5.000 Bq/dm2 kovinski zabojniki 
cilinder superkompaktorja in vakuumska 
črpalka 4 1 1.000 20.000 Bq/dm2 PE folija 

svinčeni ščiti 18 18 24.000 100 Bq/dm2 kovinski zabojniki 
podstavek za motor črpalke reaktorskega 
hladila 2 2 700 4.000 Bq/dm2 kovinska zabojnika 

kabli digitalnega sistema za pozicijo palic 4 4 1.000 500 Bq/dm2 leseni zabojniki 
rezervni vitel za rokovanje z gorivom 1 0,5 300 500 Bq/dm2 PE folija 
oprema za sušenje uparjalnikov 1 1,5 200   kovinski zabojnik 
oprema za motor črpalke reaktorskega 
hladila 4 1 300 400 Bq/dm2 kovinski zabojnik 

oprema SEG za WP 2 6 4.000 5.000 Bq/dm2 kovinski zabojnik 
hladilnik olja RCP motorja 1 1 1.000 100 Bq/dm2 N/A 
ingoti – kovinski odlitki** 70 14 55.000 < 50 µSv/h odlitki jekla in Al 
sodi s sadro in kameno volno izolacije 
starih uparjalnikov 50 12 5.000 < 100 µSv/h sodi 

stator RCP01 motorja 1 4 8.200 500 Bq/dm2 kovinsko stojalo 
motor VA črpalke (RB-126) 4 4 4.000 100 Bq/dm2 PE folija 
SS izmenjevalnik toplote 2 0,5 200 100 Bq/dm2 kovinska zabojnika 
star pokrov reaktorske posode 1 21 70.000 2 mS/h kontejner moder 
betonski bloki 3 25 90.000 5 µSv/h PE folija 
kontejnerji 5 150 40.000 6.000 Bq/dm2 zabojnik modri 

Skupaj 238 959,9 978.100     
** Material je začasno shranjen v prostoru za shranjevanje starih uparjalnikov (inventar v preglednici 38). 
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5.2.2 Ravnanje z izrabljenim jedrskim gorivom  

Vse izrabljeno gorivo v NEK je shranjeno v bazenu za izrabljeno gorivo, ki ima po 
modifikaciji na razpolago 1.694 celic (prej 828). Že v letu 2004 je NEK prešla na daljši 
gorivni cikel, po katerem premeščanje izrabljenih gorivnih elementov poteka na 18 
mesecev. Spomladi 2012 je potekal redni remont (sveže gorivo je prišlo v NEK že konec 
leta 2011). Ob koncu leta 2012 je bilo v bazenu za izrabljeno gorivo shranjenih 1.041 
gorivnih elementov, upoštevajoč tudi kontejner z gorivnimi palicami (iz rekonstitucije), 
kar je prikazano v preglednici 40.  

Preglednica 40: Podatki o številu izrabljenih gorivnih elementov v zadnjem desetletju 

Leto  V bazenu  Iz sredice  
2003  707  44  
2004  763  56  
2005  763  0  
2006  819  56  
2007  872  53  
2008  872  0  
009  929  56  
2010  985  56  
2011  985  0  
2012 1.041 56 
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Slika 133: Število letno zamenjanih izrabljenih gorivnih elementov in število vseh takih 
elementov v bazenu NEK 

5.3 Radioaktivni odpadki na Institutu »Jožef Stefan« 

Pri delovanju reaktorja, delu v vročih celicah in delu v nadzorovanem območju Odseka za 
znanosti o okolju je leta 2012 nastalo skupaj približno 400 litrov radioaktivnih snovi, ki so 
jih ob koncu leta hranili v vroči celici. V letu 2012 je nastalo za 200 litrov več odpadkov 
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kot v prejšnjih letih saj so bili zamenjani ionski izmenjevalci. Služba za varstvo pred 
ionizirajočim sevanjem IJS jih namerava kot odpadke predati ARAO, da jih shrani v 
Centralnem skladišču RAO (v nadaljevanju CSRAO) v Brinju.  

Pri dekontaminaciji in razgradnji objektov, namenjenih predelavi uranove rude, ki je 
potekala v letih od 2005 do 2007 je nastalo za 31 sodov odpadnih snovi kontaminiranih z 
naravnimi radionuklidi. Del teh snovi, in sicer 12 sodov je bilo že v februarju 2010 
oddanih v CSRAO. Nad delom preostalih snovi (12 sodov) je IJS v juniju 2011 opustil 
nadzor z odložitvijo na deponijo komunalnih odpadkov, za kar je URSJV izdala odločbo o 
pogojni opustitvi nadzora. Ker kovinskih predmetov in lesa ni bilo dovoljeno odlagati na 
deponijo komunalnih odpadkov, je preostalih 7 sodov še vedno shranjenih na lokaciji 
Reaktorskega centra v Brinju.  

5.4 Radioaktivni odpadki v zdravstvu 

Onkološki inštitut v Ljubljani ima kot največji uporabnik radioaktivnega joda (131I) 
urejene ustrezne zadrževalnike za zmanjšanje aktivnosti tekočih odpadnih vod. 
Izpraznijo jih po predhodni meritvi specifične aktivnosti, ki jo opravi pooblaščeni 
izvedenec varstva pred sevanji. Zadrževalnike izpraznijo približno vsake štiri mesece. 
Začasno shranjevanje radioaktivnih odpadkov je ustrezno urejeno tudi v novih prostorih 
Onkološkega inštituta. Vire sevanj, ki jih prenehajo uporabljati, vrnejo proizvajalcu ali jih 
oddajo v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju. Radioaktivne odpadke s 
kratkoživimi viri sevanja začasno shranijo v posebnem prostoru do opustitve nadzora, 
potem pa jih odložijo kot navadne odpadke. Klinika za nuklearno medicino Kliničnega 
centra Ljubljana še nima sistema za zadrževanje odpadnih vod. Gradnjo novih prostorov 
z ustrezno urejenim zadrževanjem odpadnih vod načrtuje ob obnovi Kliničnega centra. 
Druge bolnišnice v Sloveniji imajo samo ambulantno zdravljenje in bolnik takoj po prejeti 
terapevtski dozi odide domov, zato zadrževalniki niso potrebni. 

5.5 Radioaktivni odpadki pri drugih izvajalcih sevalne dejavnosti  

Izvajalci sevalne dejavnosti, ki niso upravljavci jedrskega ali sevalnega objekta, 
večinoma uporabljajo zaprte vire sevanja, ki jih po iztrošenosti predajo v CSRAO ali 
vrnejo dobavitelju. Radioaktivni odpadki v drugih oblikah nastajajo zelo redko in 
večinoma pri uporabi odprtih virov sevanja. Zaradi načina uporabe teh radioaktivnih 
snovi uporabniki nad njimi lahko brezpogojno opustijo nadzor.  

Pri uporabi drugih virov sevanja lahko nastanejo radioaktivni odpadki zaradi oblike in 
vrste radioaktivnih snovi in kot posledica nestrokovnega izvajanja sevalne dejavnosti. 
Specifičen primer so ionizacijski javljalniki požara, ki vsebujejo radionuklid 241Am, ki je v 
tanki plasti nanesen na kovinsko nitko ter prevlečen s plastjo laka. Pri razstavljanju 
javljalnika požara lahko pride do poškodovanja te zaščitne plasti laka in sprostitve 
radioaktivne snovi v okolico ter posledično kontaminacije. V zvezi s tem je v zadnjih letih 
URSJV obravnavala primer obsežnejše kontaminacije površin pri podjetju Zarja 
Elektronika d.o.o.  

Podjetje Zarja Elektronika d.o.o. se že vrsto let ukvarja z vzdrževanjem sistemov za 
javljanje požara, pri čemer se srečujejo tudi z ionizacijskimi javljalniki požara. V 
preteklosti so v okviru dejavnosti izvajali tudi razstavljanje ionizacijskih javljalnikov 
požara na radioaktiven in neradioaktiven del. Pri tem je prihajalo tudi do kontaminacije 
delovnih površin, tal in opreme. V letu 2011 so se v podjetju odločili, da dejavnosti 
razstavljanja v bodoče ne bodo več izvajali. V aprilu 2011 so oddali vse dele razstavljenih 
in tudi nekaj nerazstavljenih ionizacijskih javljalnikov požara v Centralno skladišče 
radioaktivnih odpadkov. ZVD je izvedel nadzorne meritve zabojnika za shranjevanje 
ionizacijskih javljalnikov požara in bližnje okolice in ugotovil kontaminacijo dveh 
plastičnih korit, zaščitne delovne opreme in asfaltne površine pred zabojnikom. Plastična 
korita so bila dekontaminirana in odpadne snovi predane ARAO. V oktobru 2011 je bila 
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izvedena dekontaminacija asfaltnih površin s popolno odstranitvijo kontaminiranih delov. 
Pri tem je nastalo okrog 300 kg odpadnega materiala kontaminiranega z 241Am (slika 
134). Na osnovi izdelane študije o odlaganju odpadnih snovi kontaminiranih z 241Am in 
poročila o dekontaminaciji, ki ju je izdelal ZVD, je bilo v decembru 2011 izdano 
dovoljenje o pogojni opustitvi nadzora nad radioaktivno snovjo. Predvideno ravnanje z 
radioaktivno snovjo po opustitvi nadzora je bilo odlaganje na odlagališču za tovrstne 
odpadke.  

 

Slika 134: Spektrometrija gama kontaminiranih kosov asfalta 

Ker omenjena odložitev ni bila možna, je podjetje pri ZVD naročilo izdelavo nove študije, 
ki je predvidela predelavo materiala (mletje) in vgradnjo v spodnje plasti nezahtevnih 
cestišč izven vodovarstvenih območij. Podjetje je v aprilu 2012 vložilo vlogo za 
spremembo dovoljenja o pogojni opustitvi nadzora nad radioaktivno snovjo. Omenjena 
študija je bila kasneje dopolnjena še z oceno sevalnih obremenitev med mletjem. Dne 
10. 10. 2012 je bilo izvedeno mletje odpadnih snovi na deponiji Publicus v Suhodolah pri 
Komendi (slika 135). Dne 12. 10. 2012 je bila izvedena opustitev nadzora z vgradnjo v 
spodnje plasti nezahtevnih cestišč izven vodovarstvenih območij. Zarja Elektronika, 
d.o.o. je skladno s pogoji iz dovoljenja posredovala podatke o lokaciji odložitve vključno 
s GPS koordinatami lokacije.  

 

Slika 135: Zdrobljene asfaltne plošče 
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Dne 5. 10. 2012 je bil izveden redni pregled radioloških pogojev zabojnika za 
shranjevanje ionizacijskih javljalnikov požara. Ponovno je bila odkrita kontaminacija 
nekaterih korit in vsebnika. V novembru 2012 je bila izvedena dekontaminacija, najden 
pa je bil še en košček ionizacijskega javljalnika. Nastal je en paket radioaktivnih 
odpadkov z ostanki dekontaminacije, ki bo predan ARAO. 

Vir: [38] 

5.6 Gospodarske javne službe ravnanja z RAO 

5.6.1 Gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih 
povzročiteljev 

Agencija za radioaktivne odpadke /ARAO) je v letu 2012 v okviru izvajanja obvezne 
državne gospodarske javne službe ravnanja z RAO malih povzročiteljev (GJSMP) 
zagotavljala nemoten prevzem radioaktivnih odpadkov na kraju nastanka na območju 
Slovenije, prevoze radioaktivnih odpadkov, njihovo obdelavo in pripravo za skladiščenje, 
skladiščenje pred odlaganjem ter upravljanje jedrskega objekta CSRAO. Vse aktivnosti 
GJSMP so bile izvedene z upoštevanjem in izpolnjevanjem predpisov in standardov 
varstva pred ionizirajočim sevanji in jedrski varnosti, varstva okolja, varstva pred 
požarom ter varnosti in zdravja pri delu.  

Marca 2012 se je ARAO z Institutom »Jožef Stefan« uskladila glede pogojev in stroškov v 
zvezi s souporabo objekta vroče celice (OVC), vključno s tehnološkim sklopom opreme. S 
sklenitvijo pogodbe o souporabi OVC in sporazuma o skupnem delovišču, ARAO lahko 
izvaja obdelavo in pripravo različnih vrst radioaktivnih odpadkov z lastnimi kadri kot 
redno aktivnost. S tem so zagotovljeni pogoji za opravljanje javne službe v celotnem 
obsegu. 

ARAO vodi evidence o paketih RAO in jedrskih snoveh v CSRAO, o preventivnem 
vzdrževanju SSK in opreme ter v skladu z Uredbo 302/2005/Euratom redno poroča o 
jedrskih snoveh Evropski Komisiji.   

Integriran sistem vodenja  

ARAO ima vpeljan integriran sistem vodenja na podlagi mednarodnih standardov ISO 
9001:2008 Sistem vodenja kakovosti in ISO 14001:2004 Sistem ravnanja z okoljem. 
Usklajen je tudi s pravilnikom JV5. Integriran sistem vodenja zagotavlja povezavo med 
tehničnimi, vodstvenimi in administrativnimi področji in omogoča: 

- organiziran pristop k vsem dejavnostim agencije ARAO, ki vplivajo na kakovost, 

- upoštevanje okoljskih vidikov in zmanjševanje okoljskih vplivov pri izvajanju 
dejavnosti ARAO, 

- preverjanje, ali je vsaka naloga zadovoljivo opravljena,  

- ugotavljanje, ali so ob ugotovljenih neskladjih pravilno in pravočasno izvedeni 
korektivni ukrepi, 

- ugotavljanje, ali so dokazi za dosego zahtevane kakovosti dokumentirani. 

Izvajanje, vzdrževanje in razvijanje integriranega sistema vodenja se preverja tako z 
lastnimi notranjimi presojami ARAO kot tudi z neodvisnimi zunanjimi presojami 
certifikacijskega organa (SIQ). 

V letu 2012 so bili ovrednoteni okoljski vidiki in vplivi dejavnosti ARAO, zlasti izvajanja 
gospodarske javne službe ravnanja z RAO malih povzročiteljev in obratovanja CSRAO. 
Kljub težavam s financiranjem dejavnosti v letu 2012 je ARAO ustrezno obvladovala 
okoljske vidike, povezane z nastajanjem in ravnanjem z radioaktivnimi in 
neradioaktivnimi odpadki. Okoljski vplivi vseh dejavnosti so bili sprejemljivi in daleč pod 
zakonsko določeno mejo. V zadnjih letih se okoljski vplivi pri izvajanju gospodarske javne 

189 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

službe ravnanja z RAO malih povzročiteljev nenehno zmanjšujejo. Med pomembnimi 
okoljskimi vidiki je posebna pozornost posvečena obvladovanju tveganja za okoljsko 
nesrečo pri prevozu in pri delu v skladišču ter v objektu vroče celice. Pomembno je tudi 
komuniciranje in obveščanje javnosti, saj je družbena sprejemljivost ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki med pomembnimi dejavniki, ki omogočajo nemoteno delo ARAO. 

5.6.1.1 Radioaktivni odpadki v CSRAO 

V letu 2012 je bilo v 39 prevzemih prevzetih 93 paketov radioaktivnih odpadkov s 
skupno prostornino 1,8 m3 in skupno maso 533 kilogramov. Pri prevzemih zdravje 
imetnikov odpadkov, splošne populacije in delavcev ni bilo ogroženo zaradi zunanje 
obsevanosti ali notranje obsevanosti, ki bi jo povzročil vnos radioaktivnih snovi v telo. 
Prav tako ni prišlo do onesnaženja okolja z radioaktivnimi snovmi.  

V preglednici 41 je prikazano število sprejetih odpadkov leta 2012 in v preglednici 42 
opravljeni prevzemi leta 2012. Iz slike 136 je razviden delež sprejetih paketov 
radioaktivnih odpadkov v letu 2012, glede na vrsto radioaktivnega odpadka. 

Preglednica 41: Pregled radioaktivnih odpadkov, uskladiščenih leta 2012 

Število paketov 93 
Število povzročiteljev 63 
Število prevzemov 39 
Število paketov z dolgoživimi izotopi z 
radionuklidi: 
63Ni, 226Ra, 228Th, 232Th, 241Am, U 

79 

Število paketov s kratkoživimi izotopi z 
radionuklidi: 
3H, 60Co, 65Zn, 85Kr, 90Sr, 106Ru, 125I, 134Cs, 137Cs, 
152Eu, 204Tl, 210Pb 

14 

Volumen uskladiščenih paketov 1,8 m3 
Masa uskladiščenih paketov  533 kg 
Ocenjena skupna aktivnost prevzetih odpadkov 
konec leta 2012 405 GBq 

ZV1
17 sprejetih paketov

ZV2
5 sprejetih paketov

T1
1 sprejetih paketov

T2
1 sprejetih paketov

T4
2 sprejetih paketov

ZV0
67 sprejetih paketov

 

Slika 136: Število prejetih paketov v CSRAO do leta 2012 
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Preglednica 42: Prevzeti paketi radioaktivnih odpadkov leta 2012 

Št. pak. 
enot Povzročitelj Radioaktivni odpadek Izotopi Aktivnost 

[MBq] 

1 
RADENSKA d.d. RADENCI 

Boračeva 37 
9252 RADENCI 

2 kosa zaprtih virov sevanj 
KRONES,  

model CHECKMAT F-G 
241Am 3.340 

1 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA METEMATIKO IN 

FIZIKO 
Jadranska ulica 19  
1000 LJUBLJANA 

3 kosi zaprtih virov sevanj 
137Cs 
204Tl 0,106 

50 javljalnikov požara 241Am 135 

2 
ISKRA MIS, d.d. 

Ljubljanska cesta 24 A  
4000 KRANJ 

53 javljalnikov požara 241Am 113,512 

1 Neznani povzročitelj 1 kalibracijski vir -  
radiološki merilnik DR-M3 

90Sr 0,222 

80 javljalnikov požara 241Am 5,92 

80 javljalnikov požara 241Am 5,92 

80 javljalnikov požara 241Am 5,92 

4 
ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o. 

Polčeva pot 1 
1241 KAMNIK 

32 javljalnikov požara 241Am 78,39 

1 
PAPIRNICA VEVČE, d.o.o. 

Papirniška pot 25 
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE 

24 javljalnikov požara 241Am 0,720 

1 
VRTEC MORJE LUCIJA 

Fazanska ulica 3   
6320 PORTOROŽ 

2 javljalnika požara 241Am 5,40 

1 
ISKRAEMECO, d.d. 

Savska loka 4   
4000 KRANJ 

3 javljalniki požara 241Am 8,10 

1 
VRTEC VIŠKI GAJ 

Reška ulica 31 
1000 Ljubljana 

10 javljalnikov požara 241Am 27 

1 
REINA, d.d. 

Savska loka 1   
4000 KRANJ 

1 javljalnik požara 241Am 0,030 

1 

ELEKTROVOD, d.o.o., TRGOVSKO IN 
PROIZVODNO PODJETJE 

Devova ulica 5   
1000 LJUBLJANA 

18 javljalnikov požara 241Am 1.332 

1 
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. 

Cigaletova ulica 15 
1000 LJUBLJANA 

13 javljalnikov požara 241Am 0,390 

1 
VRTCI BREZOVICA 

Nova pot 9  
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI 

1 javljalnik požara 241Am 0,555 
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Št. pak. Aktivnost Povzročitelj Radioaktivni odpadek Izotopi enot [MBq] 

1 
INSTITUT JOŽEF STEFAN 

Jamova cesta 39  
1000 LJUBLJANA 

5 javljalnikov požara 241Am 13,50 

1 
KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN 

Tumov drevored 6 (p.p. 67)   
5220 TOLMIN 

3 javljalniki požara 241Am 1.665 

1 
LITOSTROJ POWER, d.o.o. 

Litostrojska cesta 50  
1000 LJUBLJANA 

1 javljalnik požara 241Am 0,555 

1 

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 

TEHNOLOGIJO 
Aškerčeva cesta 5  
1000 LJUBLJANA 

Trdni odpadki T4 
1,5 l plastični vsebnik 

238U 0,220 

2 
GRADBENI INŠTITUT ZRMK, d.o.o. 

Dimičeva ulica 12   
1000 LJUBLJANA 

2 kosa zaprtih virov sevanj 
TROXLER,  

tip 3411-B, št. 10495 in 
16429 

241Am/Be 
137Cs 3.590 

3 kosi zaprtih virov sevanj, 
proizvajalca IJS, tip IJS-
99-1-82, IJS-98-1-82 in 

IJS-101-1-82 

60Co 35,90 

2 
KEMIPLAS, d.o.o. 

Dekani 3 A 
6271 DEKANI 2 kosa zaprtih virov 

sevanj, proizvajalca IJS, 
tip IJS-100-1-82 in IJS-97-

1-82 

60Co 3,70 

1 
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, d.o.o. 

Cesta Lole Ribarja 18  
3325 ŠOŠTANJ 

18 javljalnikov požara 241Am 48,60 

1 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
MARIBOR 

Prvomajska ulica 1 (Tezno) 
2000 MARIBOR 

6 kosov zaprtih virov 
sevanj 

HAWLETT PACKARD,  
model 19233,  

G1223A in G2397A 

63Ni 3.100 

1 
[1]PAN ELEKTRONIK, d.o.o. 

Gorenjska cesta 39  
4202 NAKLO 

16 javljalnikov požara 241Am 4,36 

1 
KOLIČEVO KARTON, d.o.o. 

Papirniška pot 1 
1230 DOMŽALE 

1 kos zaprtega vira 
sevanja 

ABB ACCURAY, K-1323-G 
85Kr 2.170 

1 
ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o. 

Med hmeljniki 2 
1000 LJUBLJANA 

28 javljalnikov požara 241Am 0,924 

1 
STINGER, d.o.o. 

Dunajska cesta 106  
1000 LJUBLJANA 

2 javljalnika požara 241Am 5,40 

1 
NGD, GRADBENI INŽENIRING, d.o.o. 

Letališka cesta 16  
1000 LJUBLJANA 

3 javljalniki požara 241Am 0,090 

1 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 

Miklošičeva cesta 19   
1000 LJUBLJANA 

30 javljalnikov požara 241Am 81,00 

1 
NLB, d.d. 

Šmartinska cesta 132  
1000 LJUBLJANA 

4 javljalniki požara 241Am 0,120 
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Št. pak. Aktivnost Povzročitelj Radioaktivni odpadek Izotopi enot [MBq] 

1 

TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA 
MATERIALA, d.o.o. 

Šaranovičeva cesta 35 (Vir)   
1230 DOMŽALE 

1 javljalnik požara 241Am 2,70 

1 

UNIVERZA V LJUBLJANI  
MEDICINSKA FAKULTETA 

Vrazov trg 2 
1000 LJUBLJANA 

7 javljalnikov požara 241Am 18,90 

1 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA 
DERGANCA  

NOVA GORICA 
Ulica padlih borcev 13 A   

5290 ŠEMPETER PRI GORICI 

4 javljalniki požara 241Am 10,80 

1 
VIATOR & VEKTOR, STORITVE 

Dolenjska cesta 244  
1000 LJUBLJANA 

1 javljalnik požara 241Am 0,030 

86 javljalnikov požara 241Am 6,364 

67 javljalnikov požara 241Am 4,832 

50 javljalnikov požara 241Am 135,00 

4 
ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o. 

Polčeva pot 1 
1241 Kamnik 

50 javljalnikov požara 241Am 135,00 

1 
IMPOL, d.o.o. 

Partizanska ulica 38  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

1 kos zaprtega vira 
sevanja 

FAG, model FH 46 M 

55Fe 
244Cm 22.200 

26 javljalnikov požara 241Am 14,43 

2 
MLEKARNA PLANIKA, d.o.o., KOBARID 

Gregorčičeva ulica 32 
5222 KOBARID 

20 javljalnikov požara 241Am 11,10 

1 
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. 

Dunajska cesta 107 
1000 LJUBLJANA 

8 javljalnikov požara 241Am 21,60 

1 
ILIRIJA, d.d. 

Tržaška cesta 40  
1000 LJUBLJANA 

16 javljalnikov požara 241Am 0,480 

1 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 

Tavčarjeva ulica 9  
1000 LJUBLJANA 

1 kalibracijski vir -  
radiološki merilnik  

DR-M3 
90Sr 0,222 

3 kosi zaprtih virov sevanj, 
proizvajalca Akademie der 
Wissenschaften der DDR, 

št. certifikata  8779 

60Co 
137Cs 
85Kr 

0,13724 

Trdni odpadki T2 
0,8 l plastični vsebnik 

60Co 0,020 3 

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA 
ZA STROJNIŠTVO 

Smetanova ulica 17 
2000 MARIBOR 

2 kosa zaprtih virov 
sevanj, proizvajalca ZRAK, 

Sarajevo, Jugoslavija, 
tip TS-2 in  NT-M70 

3H 26.690 
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Št. pak. Aktivnost Povzročitelj Radioaktivni odpadek Izotopi enot [MBq] 

1 

PLANIKA TURNIŠČE PROIZVODNJA IN 
TRGOVINA Z OBUTVIJO, d.o.o. 

Prešernova ulica 4   
9224 TURNIŠČE 

2 javljalnika požara 241Am 0,148 

1 

ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA 
DRUŽBA, d.d., KOPER  

AS POSLOVNA ENOTA KOPER 
Ljubljanska cesta 3   

6503 KOPER 

1 javljalnik požara 241Am 0,074 

1 

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA 
DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE 

ENERGIJE, d.d. 
Slovenska cesta 58  
1000 LJUBLJANA 

32 javljalnikov požara 241Am 2,368 

1 
JELOVICA HIŠE, d.o.o. 

Hrib 1   
4205 PREDDVOR 

15 javljalnikov požara 241Am 1,11 

1 

TERME TOPOLŠICA, d.d.,  
HOTEL VESNA 
Topolšica 77   

3326 TOPOLŠICA 

1 javljalnik požara 241Am 0,0333 

1 
TOVARNA OLJA GEA, d.d. 

Trg svobode 3   
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

11 javljalnikov požara 241Am 0,814 

1 

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA 
VIČ RUDNIK 

Cesta na Bokalce 51   
1000 LJUBLJANA 

1 javljalnik požara 241Am 0,0333 

1 
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, d.d. 

Stolpniška ulica 10   
1000 LJUBLJANA 

9 javljalnikov požara 241Am 0,666 

1 

TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA 
MATERIALA, d.o.o. 

Šaranovičeva cesta 35 (Vir)   
1230 DOMŽALE 

2  javljalnika požara 241Am 0,148 

1 
SPB DOMŽALE 

Ljubljanska cesta 82  
1230 DOMŽALE 

5 javljalnikov požara 241Am 0,370 

1 
HMEZAD EXIM, d.d. 
Vrečerjeva ulica 14   

3310 ŽALEC 
4 javljalniki požara 241Am 0,296 

1 

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, OSKRBA 
IN VARSTVO STAROSTNIKOV, d.o.o. 

Arkova ulica 4  
5280 IDRIJA 

25 javljalnikov požara 241Am 67,50 

1 

CGP, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, 
INŽENIRING, PROIZVODNJO IN 

VZDRŽEVANJE CEST, d.d. 
Ljubljanska cesta 36  
8000 NOVO MESTO 

1 kos zaprtega vira 
sevanja 

TROXLER, tip 3440,  
št. 20665 

241Am/Be 
137Cs 1.800 

1 
GORENJSKA BANKA, d.d., KRANJ 

Bleiweisova cesta 1  
4000 KRANJ 

9 javljalnikov požara 241Am 24,30 

1 
DINOS, d.d. 

Šlandrova ulica 6 
1231 LJUBLJANA ČRNUČE 

1 javljalnik požara 241Am 2,70 
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Št. pak. Aktivnost Povzročitelj Radioaktivni odpadek Izotopi enot [MBq] 

1 
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. 

Cigaletova 15 
1000 LJUBLJANA 

58 javljalnikov požara 241Am 4,292 

99 javljalnikov požara 241Am 2,97 

2 

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,  
NOVO MESTO 

Šmarješka cesta 6  
8501 NOVO MESTO 95 javljalnikov požara 241Am 2,85 

3 kalibracijski viri - 
radiološki merilnik DR-M3 

90Sr 0,666 

93 kosov zaprtih virov 
sevanj kot del vojaške 

opreme (kompasi, libele,…) 
226Ra 3,98 

Trdni odpadki T1 
1,05 l PE vreča 

226Ra 0,0054 

111 kosov zaprtih virov 
sevanj kot del vojaške 
opreme, proizvajalec 

ZRAK, Sarajevo, 
Jugoslavija  

(busole, svetilke,…) 

3H 983.140 

5 

Republika Slovenija,  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO  

Vojkova cesta 55  
1000 Ljubljana 

9 kosov zaprtih virov 
sevanj kot del vojaške 

opreme (leče) 
232Th 24,00 

1 

ISKRAEMECO, MERJENJE IN 
UPRAVLJANJE ENERGIJE, d.d. 

Savska loka 4 
4000 KRANJ 

Trdni odpadki T4 
6,8 l kovinski vsebnik 

238U 
232Th 1,96 

1 

Republika Slovenija, 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO  

Vojkova cesta 55  
1000 Ljubljana 

11 javljalnikov požara 241Am 3,449 

1 

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA 
VIČ RUDNIK 

Cesta na Bokalce 51   
1000 LJUBLJANA 

1 javljalnik požara 241Am 0,0333 

1 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE 
ŠTUDIJE V NOVI GORICI 

Kidričeva ulica 9   
5000 NOVA GORICA 

6 javljalnikov požara 241Am 0,444 

1 

SAZU SLOVENSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI IN UMETNOSTI LJUBLJANA 

Novi trg 3   
1000 LJUBLJANA 

48 javljalnikov požara 241Am 3,552 

1 

UNIVERZA V LJUBLJANI  
MEDICINSKA FAKULTETA 

Vrazov trg 2 
1000 LJUBLJANA 

52 javljalnikov požara 241Am 140,40 

1 
SPB DOMŽALE 

Ljubljanska cesta 82  
1230 DOMŽALE 

7 javljalnikov požara 241Am 0,518 

1 
PETROL TEHNOLOGIJA, d.o.o. 

Zaloška cesta 259   
1260 LJUBLJANA POLJE 

4 javljalniki požara 241Am 0,120 
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Št. pak. Aktivnost Povzročitelj Radioaktivni odpadek Izotopi enot [MBq] 

1 
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE 

Karantanska cesta 5   
1230 DOMŽALE 

1 javljalnik požara 241Am 0,074 

1 
MESTNA OBČINA KRANJ 

Slovenski trg 1   
4000 KRANJ 

9 javljalnikov požara 241Am 0,270 

1 

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. 
PROIZVODNJA MENGEŠ 
Kolodvorska cesta 27  

1234 MENGEŠ 

2 javljalnika požara 241Am 0,148 

1 
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA 

Celovška cesta 25   
1000 LJUBLJANA 

1 javljalnik požara 241Am 0,074 

1 

HELIOS, TOVARNA BARV, LAKOV IN 
UMETNIH SMOL KOLIČEVO, d.o.o. 

Količevo 65   
1230 DOMŽALE 

1 javljalnik požara 241Am 0,074 

1 
TKK SRPENICA, d.d. 

Srpenica 1   
5224 SRPENICA 

1 javljalnik požara 241Am 0,074 

1 

TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA 
MATERIALA, d.o.o. 

Šaranovičeva cesta 35 (Vir)   
1230 DOMŽALE 

2 javljalnika požara 241Am 0,148 

1 
DINOS, d.d. 

Šlandrova ulica 6 
1231 LJUBLJANA ČRNUČE 

1 kos zaprtega vira 
sevanja 

226Ra 0,050 

1 

Republika Slovenija,  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO  

Vojkova cesta 55  
1000 Ljubljana 

353 kosov zaprtih virov 
sevanj kot del vojaške 

opreme 
(libele, namerilne 

naprave,…) 

90Sr 
3H 626.780 

1 kos zaprtega vira 
sevanja kot del vojaške 
opreme, proizvajalec 

Durbin AST 

226Ra 0,200 

2 

Republika Slovenija,  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO  

Vojkova cesta 55  
1000 Ljubljana 

36 kosov zaprtih virov 
sevanj kot del vojaške 
opreme. proizvajalec 

ZRAK, Sarajevo, 
Jugoslavija  

(busole, svetilke,…) 

3H 
137Cs 
90Sr 

478.600 

[1] Novembra 2012 je pooblaščeni izvedenec za varstvo pred sevanji izvedel meritve, ki so potrdile, da 
ionizacijski javljalniki požara RID-1 vsebujejo radioaktivni vir sevanja 239Pu. Dne 30. 11. 2012 je bila vsebina 
paketa RAO prepakirana in uskladiščena v CSRAO. 

Na sliki 137 so prikazani prevzemi paketov radioaktivnih odpadkov po letih. V letu 2012 
je bilo v skladišče CSRAO prevzeto večje število ionizacijskih javljalnikov požara 
(podrobnejši opis je v poglavju 2.2.1). 
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Slika 137: Opravljeni prevzemi odpadkov v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov 

Pri projektu karakterizacije »Transition Facility« leta 2008 je bil uveden nov sistem 
označevanja paketov radioaktivnih odpadkov, ki je skladen z merili sprejemljivosti za 
prevzem odpadkov in je trenutno v uporabi. Zaradi tega je v nadaljevanju na sliki 138 
podana tudi porazdelitev paketov z radioaktivnimi odpadki po novem sistemu 
označevanja. 

 

 

Slika 138: Vrste in količine v CSRAO sprejetih radioaktivnih odpadkov 

Opombe: 
Leta 2001 je bil uskladiščen 1 sod zaradi prepakiranja radijevih virov. 
Leta 2003 sta bila uskladiščena 2 soda zaradi prepakiranja kobaltovih virov. 
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Leta 2005 je bilo uskladiščenih 95 sodov zaradi izvedbe projekta Phare »Karakterizacija radioaktivnih odpadkov 
v centralnem skladišču v Brinju«, 24 sodov pa je bilo sprejetih od drugih uporabnikov. 
Leta 2008 je bilo uskladiščenih 154 sodov zaradi izvedbe projekta »Izboljšanje ravnanja z institucionalnimi 
radioaktivnimi odpadki v Sloveniji«, 7 sodov pa je bilo sprejetih od drugih uporabnikov. 
Leta 2008 je bil uveden nov sistem označevanja paketov z radioaktivnimi odpadki, ki je usklajen s cenikom 
sprejema radioaktivnih odpadkov. Na sliki je, zaradi lažje primerjave, porazdelitev sprejetih paketov za leto 
2008, prikazana po starem in novem sistemu označevanja. 

Nekateri uskladiščeni radioaktivni odpadki so skladno z zakonskimi določili in 
mednarodnimi pogodbami o neširjenju jedrskega orožja opredeljeni kot jedrske snovi. 
Jedrske snovi v CSRAO v Brinju so: radioaktivni odpadki, ki vsebujejo osiromašen uran, 
naraven uran in torij. Največ se v CSRAO nahaja osiromašenega urana. 

V CSRAO v Brinju je bilo konec leta 2012 uskladiščenih 742 paketov s skupno prostornino 
89,1 m3. Skupna trenutna aktivnost radioaktivnih odpadkov malih povzročiteljev 
sprejetih v skladiščenje v letu 2012 je konec decembra 2012 znašala 405 GBq. Tej 
aktivnosti znatno prinesejo paketi prevzeti od Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije, ki vsebujejo radionuklid 3H. V preglednici 43 in na sliki 139 je prikazano stanje 
uskladiščenih radioaktivnih odpadkov v CSRAO na dan 31. 12. 2012 glede na nov sistem 
označevanja paketov, kot sledi iz Cenika storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki.  

V primerjavi z letom 2011 se je konec leta 2012 prostornina uskladiščenih radioaktivnih 
odpadkov v CSRAO, kljub novim sprejemom, nekoliko znižala. Vzrok je iskati v obdelavi 
radioaktivnih odpadkov, ki jo ARAO samostojno izvaja s svojimi kadri, odkar v ta namen 
lahko uporablja prostore OVC. V letu 2012 so v prvi fazi izvajali obdelavo in pripravo 
ionizacijskih javljalnikov požara. Obdelanih je bilo približno 2,3 m3 ionizacijskih 
javljalnikov požara, iz katerih je nastal en polovično zapolnjen 210 litrski sod 
radioaktivnih odpadkov z odstranjenimi radioaktivnimi viri, dva 210 litrska soda 
kontaminiranih ohišij, za katere načrtujejo pogojno opustitev nadzora in 20 litrski 
kovinski vsebnik z operativnimi radioaktivnimi odpadki (npr. osebna varovalna oprema, 
brisi). 

Preglednica 43: Stanje uskladiščenih radioaktivnih odpadkov v CSRAO na dan 31. 12. 
2012 

Vrste RAO Število 
paketov 

L (tekoči odpadek) 0 
M (mešan odpadek) 6 
T1 (trden, stisljiv, gorljiv) 88 
T2 (trden, stisljiv, negorljiv) 125 
T3 (trden, nestisljiv, gorljiv) 16 
T4 (trden, nestisljiv, negorljiv) 189 
ZV0 (javljalnik požara) 166 
ZV1 (izrabljen zaprti vir z: A≤3,7 [GBq]) 116 
ZV2 (izrabljen zaprti vir z: 3,7 [GBq]<A≤37 [GBq]) 25 
ZV3 (izrabljen zaprti vir z: 37 [GBq]<A≤370 [GBq]) 9 
ZV4 (izrabljen zaprti vir z: A>370 [GBq]) 2 
Skupaj 742 
Skupna aktivnost paketov [TBq] 3,1 
Skupna prostornina paketov [m3] 89,1 
Skupna masa paketov [t] 49,1 
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Slika 139: Stanje uskladiščenih radioaktivnih odpadkov v CSRAO na dan 31. 12. 2012  

Vir: [49] 

Opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi/odpadki 

Po Uredbi o sevalnih dejavnostih (v nadaljevanju uredba) se lahko opusti nadzor nad 
radioaktivnimi odpadki brez odločitve pristojnega upravnega organa, če specifična 
aktivnost ne presega vrednosti, ki so navedene v tabeli 3 uredbe. Leta 2012 je ARAO 
obvestila URSJV o treh opustitvah radiološkega nadzora nad odpadki, ki so nastali pri 
projektu »Obdelava in priprava radioaktivnih odpadkov malih povzročiteljev«, št. 
JN7305/2010. Pred nameravano opustitvijo je nadzorne meritve opravil pooblaščeni 
izvajalec meritev IJS in pri tem izdal poročila. Pri vseh meritvah so bile izmerjene 
vrednosti pod dovoljenimi. 

S prvo opustitvijo so bili pooblaščeni organizaciji predani izrabljeni ionski izmenjevalci v 
plastični posodi in 6 plastičnih posod vode iz filtrata ionskih izmenjevalcev skupaj z 
odpadno vodo iz podzemnega rezervoarja za tovrstne odpadke. Izmed devetih kosov 
prazne embalaže (kovinski sodi in plastične posode) je bil del oddan kot sekundarna 
surovina. Del embalaže, ki je primerna za nadaljnjo uporabo za potrebe izvajanja 
aktivnosti ARAO, pa je ostal na lokaciji CSRAO. 

V avgustu in septembru je URSJV prejela obvestili o dveh opustitvah nadzora nad 
nekontaminiranimi deli ionizacijskih javljalnikov požara, ki jih je ARAO ustrezno razstavila 
in pripravila v objektu OVC. Pri obdelavi v OVC je nastalo 8 sodov (1,68 m3) 
neradioaktivnih odpadkov, nad katerimi je nadzorne meritve opravil pooblaščeni 
izvedenec IJS. Kovinske in plastične odpadke so predali ustreznim pooblaščenim 
organizacijam, z elektronskimi vezji pa so ravnali skladno z uredbo o ravnanju z 
izrabljeno elektronsko opremo. 

Viri: [44], [45] in [46] 
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5.6.2 Odlaganje radioaktivnih odpadkov 

5.6.2.1 Odlagališče NSRAO 

V obdobju 2010 - 2012 je ARAO pripravljala pravne in druge podlage, potrebne za 
nadaljevanje načrtovanja odlagališča in izvajanje investicije, ki vključuje odkupe 
zemljišč, terenske raziskave na lokaciji, pripravo projektne dokumentacije za gradbeno 
dovoljenje, izdelavo poročila o vplivih na okolje, varnostnih analiz in meril sprejemljivosti 
ter druge spremljevalne aktivnosti, vendar so bili pogoji za delo omejeni. Aktivnosti, 
katerih realizacija je pogojena s sprejemom »Investicijskega programa«, se niso izvajale 
po načrtovanem programu.  

Glede na potrebe in planirane aktivnosti je bil noveliran in podrobno pripravljen terminski 
plan aktivnosti do pridobitve gradbenega dovoljenja. Potekale so priprave na razpis za 
izvajanje projektantskih storitev. Izveden je bil razpis za izvajalca terenskih raziskav, ki 
pa ni bil zaključen. V letu 2012 ni bil potrjen II. del programa dela ARAO, ki med drugim 
zajema finančne vire za izvajanje projekta odlagališča NSRAO. 

Priprava lokacije 

ARAO je v letu 2010 in ponovno v letu 2012 na resorno ministrstvo posredovala predlog 
Sklepa za upravljanje državnega premoženja, ki ga sprejme Vlada RS. Nadaljevalo se je 
s pripravami na odkupe zemljišč, ki so potrebna za realizacijo projekta odlagališča 
NSRAO. Pripravljena je analiza lastniške strukture, s podatki o lastnikih, deležu lastništva 
in površini parcele za celotno območje DPN za odlagališče NSRAO, ki predstavlja osnovo 
za odkupe zemljišč in sklepanje služnosti.  

Terenske raziskave 

V letu 2012 je bil na podlagi »Programa terenskih raziskav geo- in hidrosfere za potrebe 
pridobitve gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja za odlagališče NSRAO«, 
izveden razpis za izvedbo raziskav, ki pa ni bil zaključen. Sestavni del razpisne 
dokumentacije so tudi štirje rudarski projekti za izvedbo raziskovalnih vrtin.  

Izdelana študija »Pregled in priprava parametrov za pripravo modela biosfere« bo 
podlaga za pripravo modela biosfere v prihodnje. Model bo uporabljen za izračun dozne 
obremenitve predstavnikov kritične skupine prebivalstva.  

V okviru projekta se je nadaljeval kontinuiran monitoring podzemne vode.  

Projektna in tehnična dokumentacija 

Ekspertne presoje in mednarodne recenzije so pokazale, da je tako priprava na 
odlaganje, kot tudi samo odlaganje, zahtevno, ter da je potrebno tehnološke postopke 
odlaganja v nadaljnjih fazah projekta optimizirati. Za rešitve iz idejnega projekta, za 
odlagalne silose in za tehnologijo odlaganja, je bila izdelana analiza možnih rešitev 
oziroma njihova optimizacija.  

Na podlagi ugotovitev raziskav pri večletnem raziskovalnem projektu »Razvoj tehnologij 
za obstojnost inženirskih pregrad« so podane smernice za sestavo betonov in izbiro 
materiala armatur ter predlog metodologije za spremljanje korozije armatur v betonu.  

V letu 2012 se je nadaljevalo s pripravo dokumentacije, izdelavo projektne naloge za 
projektno dokumentacijo in projektne naloge za delo projektanta ter razpisa za izdelavo 
projektne ter druge tehnične dokumentacije za odlagališče NSRAO.  

Varnostne analize in vplivi na okolje 

V okviru projekta varnostnih analiz in meril sprejemljivosti se je nadaljevalo in zaključilo 
z deli na 1. fazi projekta. Na podlagi idejnega projekta, rezultatov terenskih raziskav in 
karakterizacije odpadkov so bile narejene nove varnostne analize in merila 
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sprejemljivosti. Glede na izbrano lokacijo in izbran način odlaganja (pripovršinski silosi) 
so bili izbrani scenariji oz. dogodki, ki se lahko v odlagališču zgodijo med samim 
obratovanjem kot tudi po zaprtju odlagališča. Na podlagi tega so bili pripravljeni 
konceptualni, matematični in računalniški modeli, s katerimi so se izvajali preračuni za 
dokazovanje varnosti. Rezultati so potrdili, da sta lokacija in izbran koncept odlaganja 
ustrezna, saj so ocenjeni vplivi manjši od vplivov, dovoljenih za objekt kot je odlagališče 
NSRAO. V okviru projekta so bila pripravljena nova merila sprejemljivosti, ki so 
nadgradnja predhodnega dela in so pripravljena glede na izbrano lokacijo in izbrano 
tehnologijo odlaganja. V letu 2012 je bila zaključena recenzija vseh poročil. Zaključena je 
tudi revizja 2 »Funkcionalne analize za odlagališče NSRAO«. 

Na področju projekta Vplivov na okolje je bilo s strani ARSO pridobljeno mnenje glede 
vsebine Poročila o vplivih na okolje (PVO) in Osnutka varnostnega poročila. V letu 2012 
je potekalo delo na področju priprave projektne naloge in razpisne dokumentacije za 
PVO. 

Investicijska dokumentacija 

Na podlagi idejne zasnove za variante odlagališča v Vrbini pri Krškem je bila izdelana 
Predinvesticijska zasnova. Revizija omenjenega dokumenta, izdelana v letu 2010, je bila 
osnova, da je bil projekt v letu 2010 uvrščen v NRP državnega proračuna. 

Potrjena lokacija in izdelan Idejni projekt za odlagališče NSRAO sta bili podlagi za 
izdelavo Investicijskega programa. Investicijski program je dokument, ki je pomemben 
za odločitev o nadaljevanju projekta, katero sprejme resorno ministrstvo. Pripravljen je 
bil Investicijski program revizija 2, ki je bil posredovan na Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor v marcu 2012. ARAO je bil 28. 11. 2012 zaprošen za njegovo revizijo. 

5.6.2.2 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi javnostmi 

ARAO je v letu 2012 nadaljevala s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi na območju 
delujočega Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju, kjer deluje Lokalno 
partnerstvo Dol pri Ljubljani. Ta izvaja številne aktivnosti, kot so redno informiranje 
občinskega sveta in občanov o vseh dejavnosti, povezanih s CSRAO, predvsem pa o 
rezultatih radiološkega nadzora in ostalih okoljskih vidikih. V 2012 zaradi nepotrjenega 
programa dela niso bile izvedene aktivnosti, kot npr. sodelovanje z lokalnimi gasilskimi 
društvi in izvedba strokovnega usposabljanja ter dan odprtih vrat v CSRAO za okoliške 
prebivalce. Izvedeno je bilo sodelovanje na dveh sejmih v Dolu.   

Komuniciranje z javnostjo v občinah Brežice in Krško je potekalo preko objav v medijih, 
nacionalnih in lokalnih, ter spremljanju objav, povezanih s tematiko ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki. Za različne ciljne skupine so bili izvedeni ogledi Centralnega 
skladišča RAO v Brinju in razstave o jedrski tehnologiji, s čimer so ljudje pridobili 
informacije o področju in o delu v skladišču. Izvedene so bile predstavitve o 
radioaktivnosti in ravnanju z RAO. Razdeljeno je bilo veliko informativnega materiala.  

ARAO je v letu 2012 izvajala aktivnosti sodelovanja z mediji in sprotno spremljanje objav 
v medijih, ves čas pa je pripravljala in se odzivala na vprašanja medijev. Sodelovala je s 
podobnimi projekti v Evropi in s Slovensko znanstveno fundacijo pri organizaciji in 
izvedbi Festivala slovenske znanosti v Cankarjevem domu. To prireditev v dveh dneh 
obišče več tisoč obiskovalcev, predvsem mladih iz osnovnih in srednjih šol. ARAO je 
sodelovala z dvema predavanjema (o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in o vplivu 
ionizirajočega sevanja na živa bitja) ter s stojnico, kjer so se izvajale meritve 
ionizirajočega sevanja in preprosti poskusi z radioaktivnostjo.  

Ostale dejavnosti osveščanja javnosti 

Program osveščanja javnosti zajema sodelovanje z Izobraževalnim centrom za jedrsko 
tehnologijo (ICJT) in pripravo materialov za specifične ciljne skupine (didaktični 
pripomočki). V letu 2012 se je to sodelovanje nadaljevalo, zagotovljeno je bilo 
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vzdrževanje razstave o ravnanju z radioaktivnimi odpadki, namenjene predvsem šolski 
mladini, ki vsako leto razstavo obišče v velikem številu.  

Ob 20. obletnici delovanja ARAO je bila izdana predstavitvena brošura ARAO. 

Vir: [49] 

5.7 Razgradnja NEK 

5.7.1 Program razgradnje NEK in odlaganje RAO in IJG 

V letu 2012 še ni bila potrjena revizija 2 »Programa razgradnje NEK in odlaganja RAO in 
IJG«, katere verzija 2 je bila pripravljena v letu 2011. Dokument upošteva dejavnosti, ki 
potekajo na področju izgradnje odlagališča NSRAO ter izračune potrebnih finančnih 
sredstev za strokovno ustrezno in varno razgradnjo ter odlaganje odpadkov. Zagotavlja 
tudi zbiranje zadostnih sredstev za razgradnjo in odlaganje RAO in IJG, ki se zbirajo v 
Skladu za razgradnjo. Glede na to, da Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem 
v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, predvideva revizijo 
programa razgradnje vsakih pet let in da je bila prva revizija sprejeta v letu 2004, je 
potreben čim hitrejši dogovor o obstoječi reviziji, začeti pa je treba pripravljati tudi 
naslednjo.  

V letu 2012 se je nadaljevalo usklajevanje stališč Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške. Dokument predstavlja osnovo za izvajanje Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 
ter zagotavlja pogoje za usklajen strokovno organizacijski pristop k reševanju razgradnje 
NEK in ravnanja z IJG in RAO v prihodnosti. 

5.7.2 Sklad za razgradnjo NEK 

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju Sklad) je bil ustanovljen na 
osnovi Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 47/03-UPB, 68/08, 77/08-ZJS-1 in 105/12-ZSDH, v 
nadaljevanju Zakon o Skladu). 

V letu 2004 je bil dokončan Program razgradnje NEK in odlaganja nizko- in srednje-
radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva, ki je določil novo višino 
prispevka. Vlada RS se je s Programom seznanila na svoji 93. redni seji dne 7. 10. 2004, 
potrjen pa je bil 4. 3. 2005 na 7. seji Meddržavne komisije za spremljanje Pogodbe med 
Vladama Republike Slovenije in Hrvaške. Tako od aprila 2005 naprej ELES GEN, d.o.o. 
(julija 2006 se je s spremembo akta o ustanovitvi družba preimenovala v GEN energija 
d.o.o.), vplačuje v Sklad prispevek za razgradnjo v višini 0,003 evra za kWh dobavljene 
električne energije.  

Sklad od leta 1998 financira Program dela ARAO, in sicer projekte, ki se nanašajo na 
ravnanje z NSRAO. V letu 2012 je Sklad plačal ARAO 3,9 mio EUR, kar je za 4,2% manj 
kot v letu 2011. V obdobju od 1998 do konca leta 2012 je Sklad skupno financiral 
dejavnosti, ki jih izvaja ARAO v višini 26,04 mio EUR. 

Na podlagi 11. člena Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora na območju jedrskega objekta (Ur. list RS, št. 134/2003 in 100/2008) je 
zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Sklad. V letu 2012 je bilo 
posavskim občinam Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Kozje skupaj plačanega za 
2,8 mio EUR nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi jedrskega objekta. V vseh 
letih skupaj od 2004 do 2012 je bilo občinam plačano iz naslova nadomestila 20,8 mio 
EUR. 
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Obračun prispevka se vrši na podlagi obračuna polovice celotne proizvedene količine 
električne energije v NEK. Sklad je upravičen do prispevka za razgradnjo in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov v višini 0,003 EUR/kWh. Zavezanec za plačilo prispevka je GEN 
energija d.o.o., ki je v letu 2012 plačala 7,9 mio EUR prispevka za razgradnjo, ter s tem 
v celoti in v dogovorjenih rokih poravnala vse svoje obveznosti do Sklada, iz naslova 
prispevka za razgradnjo. V primerjavi z letom 2011 je bilo plačanih za 11,2% sredstev 
manj. V vseh letih svojega obstoja je imel Sklad skupaj 144,5 mio EUR vplačil NEK in 
GEN energije d.o.o. 

Dejanska struktura naložb konec leta 2012 je nekoliko odstopala od predvidene, in sicer 
pri naložbah v podjetniške obveznice 0,66 odstotnih točk in pri naložbah v bančno-
finančne obveznice, kjer je dejanski delež odstopal od predvidenega (spodnja meja 
razpona) za 0,03 odstotnih točk. Razlog za odstopanje pri korporativnih in bančno-
finančnih obveznicah je znižanje vrednosti nekaterih obveznic v portfelju in pa dejstvo, 
da Sklad sredstva od odprodaje obveznic ni nadomeščal z naložbami v posamezne 
korporativne obveznice temveč z naložbami v vzajemne sklade in ETF-je v istem 
naložbenem razredu.  

Struktura naložb Sklada konec leta 2012 v primerjavi s strukturo ob koncu leta 2011 se 
najbolj razlikuje v razredu državnih vrednostnih papirjev in sicer se je delež povečal za 
11,52 odstotnih točk. 

Na dan 31. 12. 2012 je imel Sklad 160.345.569,01 EUR finančnih naložb v vrednostne 
papirje: 23,76% sredstev je bilo naloženih pri bankah v obliki depozitov, potrdil o vlogi, 
MM skladov, 40,06% v državnih obveznicah, 13,08% v obveznicah, ki so v 100% državni 
lasti, 4,34% v korporativnih nefinančnih obveznicah, 4,97% v korporativnih finančnih 
obveznicah, 6,07% v obvezniških skladih, 6,17% v vzajemnih skladih (delniški in mešani 
skladi) in ETF, 1,55% v delnicah. 

V naložbeni politiki za leto 2012 je Sklad NEK načrtoval predvsem naložbe v obveznice, 
depozite in bančna potrdila o vlogi.  

V letu 2012 je Sklad ustvaril 14 mio EUR prihodkov, kar je na nivoju načrtovanega. V 
primerjavi z letom 2011 so bili prihodki nižji za 3,36%. Odhodki so znašali 7 mio EUR in 
so bili za 17,88% nižji od načrtovanih in za 2,13% nižji kot v letu 2011. Sklad je zabeležil 
presežek prihodkov nad odhodki in sicer v višini 7 mio EUR, kar je za 28,44% več kot je 
bilo načrtovano. 

Sklad je imel v letu 2012 za 82,3 mio EUR prejetih vračil danih posojil (zapadle in 
prodane naložbe) in sredstev pridobljenih s prodajo kapitalskih deležev. Prejeta vračila 
danih posojil in sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev so na nivoju 
načrtovanih. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev so znašala 89,3 mio EUR, kar 
je za 7 mio EUR več, kot je bilo vrnjenih posojil.  

V letu 2012 je donosnost portfelja Sklada, ki se izračunava s pomočjo notranje stopnje 
donosa (IRR) znašala 7,62%.  

Stroški upravljanja portfelja glede na višino finančnega portfelja so znašali 0,21%. 

Vir: [61] 

5.8 Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom 
in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki 

Skupna konvencija se nanaša na varno ravnanje z izrabljenim gorivom v NEK in 
raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II, na uskladiščene radioaktivne odpadke v NEK, na 
odpadke iz razgradnje Rudnika Žirovski vrh in radioaktivne odpadke malih povzročiteljev, 
ki so uskladiščeni v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju. Pregledovalni 
sestanki pogodbenic po tej konvenciji potekajo vsaka tri leta na Dunaju. Ob koncu leta 
2012 je bila Skupna konvencija zavezujoča za 64 držav pogodbenic, med katerimi je tudi 
Republika Slovenija. 
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Četrti pregledovalni sestanek pogodbenic, katerega predsedujoči je bil Chang Sun Kang 
iz Koreje, je potekal od 14. do 23. 5. 2012. Sestanka se je udeležilo 54 delegacij držav 
pogodbenic. Delo je potekalo na plenarnem zasedanju in v šestih skupinah. Večina 
pogodbenic je sodelovala tudi na t.i. odprtih delavnicah, ki so potekale po končanih 
predstavitvah držav, v prvem tednu pregledovalnega sestanka. Slovenija je bila skupaj z 
Moldavijo, Argentino, Ukrajino, Dansko, Češko, Črno goro, Veliko Britanijo, Indonezijo in 
Avstralijo razporejena v skupino 4, kjer je delo koordinatorice skupine opravljala 
dr. Nadja Železnik iz ARAO. 

Poročilo za Slovenijo, ki ga je leta 2011 pripravila URSJV v sodelovanju z URSVS, ARAO, 
NEK d.o.o., Institutom »Jožef Stefan«, Rudnikom Žirovski vrh, Kliničnim centrom – 
Kliniko za nuklearno medicino in Onkološkim inštitutom Ljubljana, ter njegova 
predstavitev sta bili dobro sprejeti. Po predstavitvi je slovenska delegacija odgovarjala še 
na dodatna ustna vprašanja, predvsem v zvezi s programom razgradnje, nizko- in 
srednjeradioaktivnimi odpadki v NEK, skladiščem radioaktivnih odpadkov v Brinju, 
možnostjo regionalne rešitve za odlaganje izrabljenega goriva, odlagališčem nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov ter odlagališči Boršt in Jazbec. Ugotovljeno je bilo, da je 
Slovenija predložila razumljivo poročilo in predstavila vsa bistvena vprašanja varnega 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, vključno z opisom ukrepov, ki 
se izvajajo na podlagi naukov iz nesreče v Fukušimi. Trenutno stanje v državi je dobro 
nadzorovano. 

Slovenija bo na naslednjem, petem pregledovalnem sestanku, ki bo potekal maja 2015, 
morala poročati o: 

- izdaji ustreznih dovoljenj, izgradnji in obratovanju bodočega odlagališča nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov,  

- pripravi revizije nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom,  

- potrditvi revizije programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško, 

- zaprtju odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt in 

- dogovoru s Hrvaško glede odlaganja radioaktivnih odpadkov. 

Na zaključnem plenarnem zasedanju so bila obravnavana poročila poročevalcev vseh 
šestih skupin, delo pa je bilo končano s sprejetjem zaključnega poročila. Splošna 
ugotovitev je bila, da je kljub pozitivnemu trendu možno v nekaterih državah na 
posameznih področjih stanje izboljšati. Pogodbenice so se strinjale, da je treba zagotoviti 
dovolj finančnih virov ter jasne in celovite načrte o ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki. Zagotoviti je treba varnost tudi v prihodnosti zaradi spoštovanja 
načela, da se bremena na tem področju ne bodo po nepotrebnem prenašala na naslednje 
generacije. Tudi v prihodnje bo potekala izmenjava informacij med državami pogodbe-
nicami glede naukov v zvezi z dogodkom v Fukušimi. 
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6 PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE 

Zelo pomemben del zagotavljanja jedrske in sevalne varnosti je pripravljenost na izredne 
dogodke. Pristojne organizacije morajo biti v primeru izrednega dogodka sposobne 
ukrepati po vnaprej pripravljenih načrtih ukrepanja. 

Jedrske in radiološke nesreče so izredni dogodki, ki neposredno ogrožajo prebivalce in 
okolje in zahtevajo zaščitne ukrepe. Vsak izredni dogodek v splošnem še ne pomeni 
nastanka nesreče. Lahko gre za zmanjšanje jedrske ali sevalne varnosti, ki tudi zahteva 
ustrezen odziv pristojnih.  

Odziv oz. ukrepanje določa Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki 
nesreči. Glavni nosilec državnega načrta je Uprava RS za zaščitno in reševanje, Uprava 
RS za jedrsko varnost pa ima svetovalno vlogo.  

6.1 Uprava RS za jedrsko varnost 

Za pripravljenost na ukrepanje ob izrednih dogodkih na URSJV skrbi Sektor za 
pripravljenost na izredne dogodke, katerega osnovne naloge so: 

- zagotavljanje usposobljenosti, kadrovske zasedenosti in odzivnosti Skupine za 
obvladovanje izrednega dogodka (SID), 

- zagotavljanje aktualnosti in celovitosti postopkov SID in 

- zagotavljanje operativnosti opreme in prostorov za potrebe SID. 

SID, ki jo vodi direktor za obvladovanje izrednega dogodka, ima v sestavi komunikatorje 
za zunanjo komunikacijo, dve podskupini, strokovno skupino za analizo jedrske nezgode 
(SSAJN) in strokovno skupino za oceno doz (SSOD), tehnično podporo ter predstavnika v 
Štabu civilne zaščite RS in v Zunanjem podpornem centru NEK. Polna sestava šteje 19 
članov. Delo je dvoizmensko. 

Zagotavljanje sposobnosti ukrepanja URSJV poteka z rednim usposabljanjem članov SID, 
s preverjanjem odzivnosti, z vajami, z rednim preverjanjem delovanja programske in 
ostale opreme, s sodelovanjem v mednarodnih dejavnostih ter z rednimi pregledi vseh 
pripadajočih organizacijskih predpisov in navodil. 

Ker se naloge med izrednim dogodkom velikokrat razlikujejo od rednega dela, je 
usposabljanje članov SID zelo pomembno. Tako je URSJV leta 2012 izvedla 78 
usposabljanj in testiranj v skupnem trajanju 241 ur, s 464 udeleženci oziroma 1.040 
človek ur usposabljanj. Med usposabljanja štejejo tudi vaje. URSJV je sodelovala tudi na 
letni vaji NEK 2012 in na več mednarodnih vajah ConvEx in ECURIE. 

URSJV je izvajala redno preverjanje kontaktnih podatkov članov SID in zagotavljala 
popolnitev funkcij ob spremembah članstva SID. 

Intranet na URSJV (IntraURSJV) služi kot izhodiščna točka dostopa do informacij med 
izrednim dogodkom. Na tem mestu lahko člani SID poiščejo vse potrebne informacije za 
delo med izrednim dogodkom kot tudi za pripravo nanj – od postopkov, mednarodnih 
dokumentov in različnih podatkov do celovite dokumentacije v elektronski obliki. Tu je 
tudi vstopna točka za komunikacijsko orodje M/KSID (glej poglavje 6.1.1) in 
informacijsko bazo infoNUID.  

6.1.1 Komunikacijski sistem med izrednim dogodkom M/KSID 

Komunikacijski sistem med izrednim dogodkom (KSID) je spletno orodje za 
komuniciranje med člani SID v času aktiviranosti URSJV med izrednim dogodkom. Za 
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komuniciranje med organi vodenja na državni ravni1 pa se uporablja medresorska 
različica MKSID.  

Prva verzija M/KSID je bila preizkušena med vajo NEK decembra 2008. Ob sprejemu 
državnega načrta leta 2010 je MKSID tudi uradno postal komunikacijsko orodje med 
vodji vseh pomembnejših organizacij, ki bi sodelovale ob jedrski ali radiološki nesreči. 
URSJV sistem redno vzdržuje in posodablja. 

Pripravljenost na izredne dogodke je eno tistih področij, ki jih običajno najprej prizadene 
pomanjkanje sredstev. Če bi imeli dovolj človeških in finančnih virov, bi Sektor za 
pripravljenost na izredne dogodke okrepili z nekaj novimi sodelavci. Tako bi lahko izvedli 
ustrezno število usposabljanj in vaj, odziv URSJV na morebitno nesrečno pa bi bil lahko 
odličen. Zaradi povečanega števila zaposlenih na URSJV bi lahko zagotovili tudi 
triizmensko delo SID. Sedanja rešitev z 12-urno izmeno je težko izvedljiva za večjo 
nesrečo, ki bi trajala dalj časa. Povečali bi dejavnosti URSJV na državni ravni ter 
pomagali URSZR in drugim organizacijam, tako da bi bila pripravljenost na jedrsko ali 
radiološko nesrečo na ustrezni ravni. Vzpostavili bi satelitske zveze in podatkovni prenos. 
Med nesrečno se z veliko verjetnostjo pričakuje razpad rednih zvez (npr. omrežje GSM). 
Zaradi tega je rezerva prek satelitskega omrežja nujna. Nabavili bi novo računalniško 
opremo, ker celotno delo SID temelji na že dotrajani opremi, in računalniško podprt 
sistem pozivanja ob aktiviranju SID. Vsem članom SID bi zagotovili službene mobilne 
telefone ipd. 

6.2 Uprava RS za zaščito in reševanje 

V skladu z zakonskimi pristojnostmi je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) v letu 
2012 vzdrževala, razvijala in zagotavljala pripravljenost za učinkovit odziv sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na jedrske ali radiološke nesreče.  

V okviru pripravljenosti na jedrske ali radiološke nesreče je v letu 2012 s posameznimi 
izvajalci nadaljevala z usklajevanjem načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki 
nesreči in načrtov dejavnosti z državnim načrtom.  

URSZR je nadaljevala z realizacijo novega koncepta predhodne razdelitve tablet 
kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči. Izdelala je Načrt razdelitve tablet 
kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, ki določa obseg in način predhodne 
razdelitve tablet kalijevega jodida ter obseg in razdelitev tablet kalijevega jodida ob 
nesreči. V letu 2013 bodo tablete predhodno dobili prebivalci stari do 40 let, s stalnim in 
začasnim prebivališčem na območju 10 km okrog Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ter 
šole, vrtci in gospodarske družbe na tem območju. Delu intervencijskega osebja na 
celotnem območju Republike Slovenije, štabom in enotam Civilne zaščite regij in občin pa 
so bile tablete kalijevega jodida že razdeljene v letu 2012. Za primer uvedbe zaščitnega 
ukrepa zaužitja tablet kalijevega jodida ob morebitni nesreči so bile tablete za vse 
prebivalce Republike Slovenije predhodno razdeljene v 19 bolnišnic.  
                                          
1 PCZRS (Poveljnik CZ RS) 
CZ Posavje (Štab CZ Posavske regije) 
CZ Krško (štab CZ občine Krško) 
CORS (Center za obveščanje RS) 
ReCO Brežice (Regijski center za obveščanje Brežice) 
ReCO Novo mesto (Regijski center za obveščanje Novo mesto) 
URSJV (Uprava RS za jedrsko varnost) 
URSZR (Uprava RS za zaščito in reševanje) 
UKOM (Urad vlade RS za komuniciranje) 
ARSO (Agencija RS za okolje) 
NEK TPC (Nuklearna elektrarna Krško, Tehnični podporni center, Krško) 
NEK ZPC (Nuklearna elektrarna Krško, Zunanji podporni center, Ljubljana) 
ELME (Mobilna enota Instituta Jožef Stefan) 
ZVD (Mobilna enota Zavoda za varstvo pri delu) 
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V pripravah na predhodno razdelitev tablet kalijevega jodida prebivalcem na območju 10 
km okrog NEK je URSZR v sodelovanju z URSJV, Ministrstvom za zdravje, NEK in 
občinama Krško in Brežice, izvedla posvete na temo jodne profilakse in predhodne 
razdelitve tablet kalijevega jodida. Posveti so bili pripravljeni za različne ciljne skupine in 
sicer za učitelje, zdravnike, farmacevte in za gospodarske družbe. URSZR je izdelala in 
natisnila zgibanko za prebivalce z naslovom Tablete kalijeva jodida, pismo gospo-
dinjstvom in kupon za prevzem tablet v lekarnah. Z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport je uskladila obrazec, ki ga starši mladoletnih oseb podpišejo, in 
s tem dovolijo, da lahko mladoletna oseba zaužije tableto kalijevega jodida v vrtcu 
oziroma šoli. Pripravila je spletno stran z naslovom http://www.kalijevjodid.si, kjer bodo 
obiskovalci dobili nekoliko širše informacije o tabletah, zaščitnem ukrepu zaužitja tablet, 
predhodni delitvi tablet za leto 2013 in tudi vseh nadaljnjih delitvah. 

Center za obveščanje Republike Slovenije pri URSZR, ki je državna kontaktna točka tudi 
za obveščanje pristojnih državnih organov in sosednjih in drugih držav ter mednarodnih 
institucij ob jedrski ali radiološki nesreči v NEK in drugih jedrskih ali sevalnih objektih v 
RS in jedrskih ali radioloških nesrečah v tujini z možnim vplivom na RS, je sodeloval v 
redni, letni vaji NEK, ki je potekala v letu 2012.  

Vlada Republike Slovenije je v letu 2012 najprej ukinila medresorsko komisijo za 
spremljanje izvajanja državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki 
nesreči, vendar jo je na predlog URSZR in v skladu z Državnim načrtom zaščite in 
reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0, ponovno imenovala. Komisija je 
tako nadaljevala s svojim delom. 

Vir: [56] 

6.3 Nuklearna elektrarna Krško 

Dejavnosti Nuklearne elektrarne Krško (NEK) na področju pripravljenosti na izredne 
dogodke so v letu 2012 obsegale: 

- usposabljanja, urjenja in vaje, 

- vzdrževanje podpornih centrov, opreme in zvez, 

- ažuriranje Načrta zaščite in reševanja NEK (NZIR NEK), postopkov in druge 
dokumentacije ter 

- kadrovske popolnitve in zamenjave v organizaciji za primer izrednega dogodka. 

Poleg tega je NEK aktivno sodelovala z načrtovalci in izvajalci nalog zaščite in reševanja 
na lokalni in državni ravni ter z upravnimi organi (URSJV in URSZR). 

V letu 2012 je mobilna enota NEK izvedla en obhod z mobilno enoto ZVD, d. d., in en 
obhod z ELME (Mobilni radiološki laboratorij Instituta »Jožef Stefan«), kar je bilo manj 
kot eno leto prej, ko so bili izvedeni trije taki obhodi. 

Letna vaja NEK 2012 

Štabno - operativna vaja NEK 2012 je potekala 14. novembra 2012 med 16.00 in 20.00. 
V vaji so sodelovali še URSJV, ReCO Brežice in CORS. 

Namen vaje je bil redno letno preizkušanje celovite pripravljenosti NEK za primer 
izrednega dogodka. Na podlagi scenarija so se preizkusili posamezni elementi v obsegu in 
s predpostavkami, določenimi v sklepu o izvedbi vaje.  

Vaja je pokazala ustrezno pripravljenost NEK na obvladovanje izrednega dogodka, ki je 
bil simuliran. Ugotovljene manjše pomanjkljivosti se odpravljajo v skladu z akcijskim 
planom in v okviru korektivnega programa NEK. 

Vir: [47] 
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7 NADZOR NAD JEDRSKO IN SEVALNO VARNOSTJO 

7.1 Zakonodaja na področju jedrske in sevalne varnosti 

Najpomembnejši predpis s področja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji je 
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Zakon je bil sprejet leta 
2002 (ZVISJV, Ur. l. RS, št. 67/02), prvič je bil dopolnjen leta 2003 (ZVISJV-A, Ur. l. RS, 
št. 24/03), leta 2004 pa je bil spremenjen in dopolnjen drugič (ZVISJV-B, Ur. l. RS, št. 
46/04). V letu 2011 je bil zakon tretjič spremenjen in dopolnjen (ZVISJV-C, Ur. l. RS, št. 
60/11).  

Zadnje spremembe in dopolnitve ZVISJV, sprejete leta 2011 so, med drugim, vključevale 
omejitev pravice do stavke (za nekatera najpomembnejša področja in delovna mesta, 
povezana z jedrsko in sevalno varnostjo), omejitev pravice do javnosti (zgolj na področju 
fizičnega varovanja) in odpravo podvajanj zahtev pri izvajanju sevalne dejavnosti in 
uporabi virov sevanja. Prav tako so bila dopolnjena pravila glede obratovanja jedrskega 
ali sevalnega objekta, izvedbe občasnih varnostnih pregledov v jedrskem ali sevalnem 
objektu, odobritve sprememb na jedrskem in sevalnem objektu, usposobljenosti delavcev 
v jedrskih in sevalnih objektih ter glede vodenja varnosti in kakovosti v jedrskem ali 
sevalnem objektu. 

Do konca leta 2011 je bilo na podlagi ZVISJV izdanih devetindvajset predpisov, in sicer 
sedem uredb vlade, deset pravilnikov ministra, pristojnega za okolje, devet pravilnikov 
ministra, pristojnega za zdravje in dva pravilnika ministra, pristojnega za notranje 
zadeve. 

Leta 2012 tako ni bil sprejet noben nov predpis s področja jedrske in sevalne varnosti, na 
podlagi zakonov iz bivše skupne države pa se uporablja le še del Pravilnika o največjih 
mejah radioaktivne kontaminacije človekovega okolja in o dekontaminaciji (Ur. l. SFRJ, 
št. 8/87). 

Podrobnejši prikaz že sprejetih podzakonskih aktov in aktov, ki so v pripravi, je podan na 
spletni strani http://www.ursjv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/. 

V letu 2012 so se na URSJV začele vse potrebne aktivnosti za pripravo novele ZVISJV, s 
katero bi se ustanovila javna agencija za jedrsko in sevalno varnost (v nadaljevanju 
ARSJV). Z oblikovanjem in ustanovitvijo ARSJV bi se dosedaj samostojna upravna organa 
na tem področju (Uprava RS za jedrsko varnost v okviru Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje in Uprava RS za varstvo pred sevanji Ministrstva za zdravje) združila v enotno 
organizacijsko obliko. Poleg tega so glavni razlogi za oblikovanje ARSJV še: 

- razbremenitev državnega proračuna in finančna stabilnost organa, 

- racionalizacija poslovanja in odprava administrativnih ovir, 

- neodvisnost od vpliva na odločanje o regulatornih zadevah in 

- učinkovitejša kadrovska in finančna prilagodljivost. 

Osnovne zamisli in predlagane rešitve za pobudo o ustanovitvi ARSJV so bile med letom 
predstavljene širšemu vodstvu in ministru za kmetijstvo in okolje, pobuda je bila poslana 
ministru za pravosodje in javno upravo; nadalje je bila s pobudo in predlaganimi 
rešitvami seznanjena tudi širša strokovna javnost, na celodnevnem delovnem srečanju o 
izzivih jedrske varnosti, ki ga je 26. 11. 2012 organizirala URSJV skupaj z NEK na 
Izobraževalnem centru 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. Strokovni svet za jedrsko in sevalno 
varnost (SSSJV) se je s pobudo seznanil na eni od svojih sej v letu 2012. Ker v vseh 
naštetih neformalnih stikih in postopkih URSJV ni zasledila resnih zadržkov za 
nadaljevanje postopka (v razgovorih na Službi Vlade RS za zakonodajo je bil posebej 
izpostavljen in vprašljiv tisti del, ki predvideva, da novo oblikovana ARSJV izvaja tudi 
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inšpekcijski nadzor na področju jedrske in sevalne varnosti), so se priprave nadaljevale, 
novela ZVISJV pa je bila s strani URSJV uvrščena tudi v normativni program dela vlade 
za leto 2013.  

Prav tako se je v letu 2012 začelo delo na pripravi Resolucije o jedrski in sevalni varnosti  

Vlada Republike Slovenije je namreč na pobudo URSJV leta 2011 povabila MAAE, da v 
okviru svojih rednih dejavnosti in v skladu z določbami Direktive Sveta 2009/71/Euratom 
z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za varnost jedrskih objektov izvede 
v naši državi t.i. misijo IRRS (Integrated Regulatory Review Services). 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. Kljub jasni oceni v poročilu misije, po kateri ima Republika 
Slovenija celovit in učinkovit zakonodajni okvir, pa je v svojem poročilu med drugim tudi 
priporočila, da bi bilo ”...potrebno izdelati nacionalno politiko in strategijo glede jedrske 
varnosti in njuno izvajanje podpreti z nacionalnim planom, ki bi zagotavljal ustrezno 
nacionalno infrastrukturo”. 

Ob obravnavi poročila MAAE o delu misije IRRS, ki ga je vladi predložila URSJV, je vlada 
s sklepom št. 36010-2/2012/3 z dne 23. 8. 2012 Upravi RS za jedrsko varnost naložila 
pripravo resolucije o (nacionalni strategiji) jedrske in sevalne varnosti v državi.  

Predlog resolucije v prvem delu poudarja deset temeljnih varnostnih načel, h katerim je 
usmerjena zakonodaja Republike Slovenije, v nadaljevanju opisuje glavne jedrske in 
sevalne dejavnosti v državi, opiše vključenost slovenskih predpisov v mednarodne 
povezave na tem področju, opiše obstoječo zakonodajo in organizacijo državnih organov 
ter poudari potrebo po ustreznih kadrih za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti. S 
tem je povezana tudi raziskovalna in razvojna dejavnost, posebnega pomena pa sta 
sodelovanje javnosti in zavezanost h kakovosti, odličnosti v vodenju in k varnostni 
kulturi. 

Predlog resolucije je bil pripravljen v letu 2012. Potekala so usklajevanja predloga 
resolucije s civilno družbo, ciljnimi skupinami, na katere se predlog resolucije nanaša, in 
strokovno javnostjo. Šlo je za fazni proces, v katerega je bila že v prvih fazah priprave 
vključena tudi stroka, ki bi lahko bistveno pripomogla k celovitosti, uravnoteženosti 
resolucije in njenih ciljev, kakor tudi ukrepov za doseganje teh ciljev. Tako je bil prvi 
osnutek resolucije že koncem septembra poslan v pregled in komentar ožjemu krogu 
strokovne javnosti (nekaterim največjim pooblaščenim organizacijam, NEK, GEN Energiji, 
Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) in Upravi RS za varstvo pred sevanji (URSVS). 
Že v tej fazi so pripombe, mnenja in konkretne predloge prispevali Institut »Jožef 
Stefan« (IJS), Zavod za varstvo pri delu (ZVD) in URSVS.  

SSSJV, ki je po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
posvetovalno telo ministra, pristojnega za okolje in URSJV, se je z osnutkom resolucije 
seznanil koncem leta 2012. Na podlagi razprave na tej seji SSSJV so dodatne pripombe 
in predloge poslali NEK, GEN Energije, ARAO, IBE in IJS. 

Osnutek resolucije je bil naknadno predstavljen tudi na že omenjenem celodnevnem 
delovnem srečanju o izzivih jedrske varnosti, koncem novembra 2012, enomesečna 
javna razprava pa se je začela 19. 12. 2012 z objavo na spletnih straneh URSJV. 

URSJV je predlagala tudi vključitev sprejema resolucije v normativni program dela vlade 
za leto 2013. 

Ne glede na dejstvo, da v letu 2012 s področja jedrske in sevalne varnosti ni bil sprejet 
noben nov predpis, pa je URSJV poleg zgoraj navedene novele ZVISJV in predloga 
resolucije, pripravljala strokovne podlage za spremembo in dopolnitev vrste 
podzakonskih predpisov, sprejetih in izdanih na podlagi ZVISJV, zelo intenzivno pa je 
sodelovala pri pripravi »novih« podzakonskih predpisov s področja fizičnega varovanja 
jedrskih snovi in objektov, ki jih je v letu 2012 za sprejem pripravljalo Ministrstvo za 
notranje zadeve. 
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7.2 Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 

Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 
52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 
in 23/12) v petem odstavku 12. člena določa, da Uprava Republike Slovenije za jedrsko 
varnost (URSJV) opravlja specializirane strokovne in razvojne upravne naloge ter naloge 
inšpekcijskega nadzora na področjih: 

- sevalne in jedrske varnosti, 

- izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, razen v zdravstvu ali 
veterinarstvu, 

- varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, 

- fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, 

- neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, 

- spremljanja stanja radioaktivnosti okolja in 

- odgovornosti za jedrsko škodo. 

Ne glede na reorganizacijo vlade (s spremembo in dopolnitvijo Zakona o Vladi Republike 
Slovenije, Ur. l. RS, št. 8/12, Zakona o državni upravi, Ur. l. RS, št. 8/12 ter že navedene 
Uredbe o organih v sestavi ministrstev), s katero je URSJV kot organ v sestavi postala 
sestavni del novo ustanovljenega Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pa se delokrog 
URSJV zato ni spremenil. 

Pravno osnovo za upravne in strokovne naloge s področja jedrske varnosti in varstva 
pred sevanji in za inšpekcijski nadzor na tem področju dajejo ZVISJV in na njegovi 
podlagi sprejeti podzakonski predpisi, Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. l. 
SFRJ, št. 22/78 in 34/79) in Zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. l. 
SRS, št. 12/80), ki oba še veljata do popolne uveljavitve novega Zakona o odgovornosti 
za jedrsko škodo (ZOJed-1, Ur. l. RS, št. 77/10), Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. 
l. RS, št. 33/06, ZPNB-UPB1, 41/09 in 97/10) ter podzakonski akti s širšega področja 
jedrske in sevalne varnosti in ratificirane ter objavljene mednarodne pogodbe s področja 
jedrske energije in jedrske ter sevalne varnosti. Podrobnejši prikaz veljavne zakonodaje 
se nahaja na spletnih straneh URSJV. 

Zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev ter iz tega izhajajočih kadrovskih in finančnih 
omejitev se pri poslovanju URSJV dolgoročno povečujejo tveganja za neposredno kršenje 
določil slovenske zakonodaje. Povečana tveganja bi lahko vodila v:  

- večjo verjetnost jedrske ali radiološke nesreče zaradi strokovne podhranjenosti 
sodelavcev URSJV in nezmožnosti izvedbe ustreznega števila inšpekcij,  

- nezmožnost sodelovanja pri mednarodnem razvoju varnostnih standardov in 
njihovem prenosu v vsakodnevno prakso v Sloveniji zaradi finančnih omejitev, 

- nezmožnost vzdrževanja in razvoja zakonodajnega okvira na področju jedrske 
varnosti, 

- zgubo možnosti detekcije in ukrepanja ob povečanju radioaktivnosti v okolju, 

- poslabšano sposobnost ukrepanja ob jedrski ali radiološki nesreči, 

- nezmožnost poročanja Državnemu zboru, EU in po mednarodnih konvencijah, 

- kršenje mednarodnih sporazumov in izgubo ugleda Slovenije, 

- neučinkovito poslovanje in s tem nepotrebno breme za stranke. 

V posameznih poglavjih tega poročila je še dodatno navedeno, kaj vse bi bilo mogoče še 
narediti za zmanjšanje tveganj, če bi bilo dovolj kadrovskih in finančnih virov. 
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7.2.1 Organigram URSJV 

V URSJV je bilo v začetku leta 2012 zaposlenih 43 javnih uslužbencev. Med letom se je 
po opravljenem pripravništvu 1 pripravniku izteklo delovno razmerje za določen čas. Za 
nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti je bila zaposlena ena javna uslužbenka, zato je 
bilo tudi konec leta 2012 43 zaposlenih. 

Po enotnem kadrovskem načrtu je bilo v letih 2011 in 2012 v URSJV dovoljeno število 
zaposlitev 44. Ne glede na sprejete kadrovske načrte posameznega proračunskega 
uporabnika, je zaposlovanje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa Zakon za 
uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12). 

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za 
jedrsko varnost, št. 1000-6/2012/1 z dne 15. 3. 2012, ki je začel veljati s 1. 4. 2012, 
ureja: 

- notranjo organizacijo URSJV, s katero so določene notranje organizacijske enote, 
njihova delovna področja; razmerja med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in 
URSJV; način vodenja notranjih organizacijskih enot ter pooblastila in odgovornosti 
javnih uslužbencev pri opravljanju nalog URSJV ter način dela; 

- sistemizacijo delovnih mest, s katero so določeni podatki posameznih delovnih mest 
ter število in vrsta uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest po 
organizacijskih enotah oziroma izven njih in skupaj, vključno z delovnimi mesti za 
določen čas in delovnimi mesti pripravnikov; oceno skupine, v katero sodi delovno 
mesto glede na oceno tveganja, delovna mesta, ki jih ženske in mladina po 
predpisih ne smejo opravljati, ter naloge, ki jih lahko opravljajo invalidi; predhodni 
preizkus usposobljenosti, poskusno delo in odpovedni roki. 

URSJV opravlja svoje naloge v notranjih organizacijskih enotah, kot so razvidne s slike 
140. 

lika 140: Organigram URSJV 
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Sestava zaposlenih na zadnji dan leta 2012 je bila: 39 uradnikov in 4 strokovno-tehnični 
delavci.  

Stopnje strokovne usposobljenosti 43 zaposlenih na URSJV so:  

Srednja izobrazba: 1 javni uslužbenec oziroma 2,3 % 

Visoka izobrazba: 4 javni uslužbenci oziroma 9,3 % 

Univerzitetna izobrazba: 16 javnih uslužbencev oziroma 37,2 % 

Magisterij (2. bol. st.) 1 javni uslužbenec oziroma 2,3 % 

Magisterij znanosti: 13 javnih uslužbencev oziroma 30,2 % 

Doktorat znanosti: 8 javnih uslužbencev oziroma 18,6 % 

7.2.2 Izobraževanje 

Izhodišča za stalni in sistematični razvoj usposobljenosti in znanja javnih uslužbencev so 
dana v določbah 81. člena XI. poglavja, XIII. in XXIII. poglavju Zakona o javnih 
uslužbencih ter zakonodaji s področja plačnega sistema, ki vzpostavlja povezave med 
delovno uspešnostjo, uporabo novega znanja in mehanizmi nagrajevanja, opredeljuje 
odgovornost do izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter nosilce za njihovo 
načrtovanje, ciljne skupine, organiziranje in izvajanje izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja na posameznih organizacijskih ravneh upravne organizacije.  

V skladu s 102. členom Zakona o javnih uslužbencih ima javni uslužbenec pravico in 
dolžnost usposabljati se na delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje po 
določenem programu in po napotitvi nadrejenega. Stroški usposabljanja in izpopolnje-
vanja na delovnem mestu, ki se izvaja v skladu z določenim programom, bremenijo 
delodajalca.  

Leta 2012 je URSJV tako kot vsa prejšnja leta, vendar pa v okviru zaostrenih finančnih 
pogojev in z rebalansom proračuna zelo okrnjenih sredstev, namenjala veliko pozornost 
izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju, z namenom spremljanja in razvijanja 
kariere javnih uslužbencev in ustvarjanja pogojev za izboljšanje strokovne usposoblje-
nosti vseh zaposlenih. To področje je urejeno z internim dokumentom »Načrt 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v URSJV za leto 2012«, s katerim se 
določijo vsebine izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter višina sredstev, ki so 
namenjena za nadaljnje izobraževanje in za izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja.  

V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest URSJV imajo 
vsi javni uslužbenci opravljene zahtevane strokovne izpite glede na delovno mesto, ki ga 
zasedajo: 

- strokovni izpit za imenovanje v naziv (Za nazive, za katere je predpisana 
univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, je bil obvezen državni izpit iz javne 
uprave, za druge nazive pa strokovni upravni izpit. Te obveze ni več, nastala pa je 
nova: obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Po imenovanju v naziv mora 
javni uslužbenec najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti 
usposabljanje, na katero ga napoti predstojnik. Usposabljanje, tako kot prej 
strokovni izpit, izvaja Upravna akademija z nalogami organizacije usposabljanja in 
izvedbe z zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim Pravilnikom.), 

- strokovni izpit iz upravnega postopka, 

- strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom, 

- strokovni izpit za inšpektorja, 

- tečaj iz jedrske varnosti in 

- tečaj iz varstva pred sevanji. 
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Posebno pozornost namenjamo usposabljanju na področju jedrske varnosti in varstva 
pred sevanji. Večje število delavcev (predvsem vsi inšpektorji) ima opravljen poseben 
tečaj in izpit v okviru izobraževalnega in izpopolnjevalnega programa Jedrske upravne 
komisije ZDA (US NRC), pa tudi izpite na ustreznem simulatorju. 

Usposabljanje in šolanje sta zelo intenzivna tudi v tujini, saj lahko URSJV le tako 
strokovno pokriva področje, ki se nenehno razvija. Javni uslužbenci URSJV se med 
drugim udeležujejo različnih oblik usposabljanj, ki jih organizirajo MAAE, OECD/NEA in 
EU. Vendar je potrebno poudariti, da so se prioritetno izvajala zgolj usposabljanja, ki od 
URSJV niso zahtevala finančnih vložkov (kotizacij, stroškov prevoza in nastanitev) in so 
bila finančno podprta ali v celoti krita s strani organizatorja usposabljanja. 

Za pridobitev specifičnih znanj in dodatno usposabljanje na ožjih področjih dela je URSJV 
organizirala in izvedla tudi t.i. interna izobraževanja. Te oblike so primerne predvsem na 
področjih, kjer izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja program prilagodi 
zahtevam in potrebam naročnika (URSJV), izvaja se najpogosteje na sedežu URSJV, kar 
tudi omogoča udeležbo večjega števila udeležencev/slušateljev. 

URSJV ima na podlagi ustrezne izobrazbe oziroma dodatnega usposabljanja: 

- pooblaščeno odgovorno osebo za varstvo pred sevanji, ki je na podlagi 35. člena 
ZVISJV odgovorna za izvajanje in načrtovanje ukrepov varstva pred ionizirajočimi 
sevanji v skladu z omenjenim zakonom, 

- delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in 
zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11) in 

- pooblaščenca za napotitev sodelavcev URSJV na obdobne preventivne zdravstvene 
preglede. 

V letu 2012 je URSJV nadaljevala z uvajanjem sistema za zagotavljanje kompetenc in 
optimizacijo notranje organiziranosti URSJV na podlagi dokumenta Mednarodne agencije 
za atomsko energijo TECDOC 1254 »Training the staff of the regulatory body for nuclear 
facilities: A competency framework«. Dokument opisuje implementacijo t. i. »Systematic 
Approach to Training (SAT)« v upravnih organih. 

7.2.3 Delo strokovnih komisij 

Strokovna komisija za preverjanje strokovne usposobljenosti ter preverjanje 
izpolnjevanja drugih pogojev delavcev, ki v sevalnih ali jedrskih objektih opravljajo dela 
in naloge, za katera je potrebno dovoljenje 

Strokovna komisija za preverjanje strokovne usposobljenosti ter preverjanje 
izpolnjevanja drugih pogojev delavcev, ki v sevalnih ali jedrskih objektih opravljajo dela 
in naloge, za katera je potrebno dovoljenje (v nadaljevanju komisija) je imela leta 2012 
skupno osem sej. Prva seja komisije je bila namenjena organizacijskim pripravam za 
izvedbo izpitov, s katerimi se preverja strokovna usposobljenost obratovalnega osebja 
NEK in sicer glavnih operaterjev reaktorja, operaterjev reaktorja in inženirjev izmene. 
Preostalih sedem sej je bilo namenjenih izvajanju izpitov za to osebje. 

Komisija je v novembru 2012 izvedla izpit za prvo pridobitev dovoljenja za operaterja 
reaktorja NEK za šest kandidatov. Vsi so uspešno opravili preverjanje strokovne 
usposobljenosti ter pridobili prvo dovoljenje za operaterja reaktorja. 

Jeseni 2012 je komisija organizirala še šest izpitnih rokov za obnovitev dovoljenj in sicer 
za 29 kandidatov. Obnovitev dovoljenj za delovno mesto glavnega operaterja reaktorja 
je uspešno opravilo 12 kandidatov, za delovno mesto operaterja reaktorja 10 kandidatov 
in 5 kandidatov za delovno mesto inženirja izmene. Dva kandidata sta v tem obdobju 
uspešno opravila preverjanje usposobljenosti za prvo pridobitev dovoljenja za glavnega 
operaterja reaktorja.  
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Vsem kandidatom NEK, ki so uspešno pridobili ali obnovili dovoljenje, je URSJV na osnovi 
predloga komisije izdala dovoljenje za opravljanje del in nalog v jedrskih objektih. 

V letu 2012 ni bilo preverjanj usposobljenosti operaterjev raziskovalnega reaktorja 
TRIGA. 

Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost (SSSJV)  

Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost daje strokovno pomoč ministrstvu, 
pristojnemu za kmetijstvo in okolje, ter URSJV na področju sevalne in jedrske varnosti, 
fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, varovanja jedrskega blaga, stanja 
radioaktivnosti okolja, varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, intervencijskega 
ukrepanja ter sanacije posledic izrednih dogodkov in virov sevanja, ki se ne uporabljajo v 
zdravstvu in veterini.  

Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost se je v letu 2012 sestal na dveh rednih in 
dveh korespondenčnih sejah. Poleg rednega poročanja direktorja URSJV o stanju na 
področju jedrske in sevalne varnosti med dvema sejama, je SSSJV obravnaval naslednje 
vsebinske sklope: osnutek nacionalne strategije jedrske varnosti oz. besedilo resolucije o 
jedrski in sevalni varnosti, ki predstavljala krovni dokument z generalnimi usmeritvami 
na področju jedrske in sevalne varnosti, investicijski program za odlagališče NSRAO in 
rezultate varnostnih analiz odlagališča, program nadgradnje varnosti nuklearne 
elektrarne oziroma izvedene in načrtovane ukrepe NEK, ki so povezani s stresnimi testi, 
remont NEK 2012, standardne probleme jedrske stroke ter pobudo URSJV o 
preoblikovanju v javno agencijo.  

SSSJV je na rednih sejah obravnaval naslednje praktične smernice: 

- Praktična smernica PS 1.04 »Vsebina varnostnega poročila sevalnih ali jedrskih 
objektov«, 

- Praktična smernica PS 1.03 »Vsebina varnostnega poročila za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov« in 

- Praktična smernica PS 1.02 »Obravnava sprememb v sevalnem ali jedrskem 
objektu«. 

V letu 2012 je SSSJV sprejel tudi:  

- Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji 
za leto 2011 in 

- Poročilo o izrednem pregledovalnem sestanku po Konvenciji o jedrski varnosti. 

Komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev pooblaščenih izvedencev 

Člane Komisije za preverjanje izpolnjevanja pogojev pooblaščenih izvedencev (v 
nadaljevanju komisija) je v skladu s prvim odstavkom 2. člena Pravilnika o pooblaščenih 
izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (Pravilnik JV3, Ur. l. RS, št. 51/06), dne 22. 6. 
2006 imenoval minister za okolje in prostor.  

Naloga komisije je obravnavanje vlog za pridobitev pooblastila za pooblaščenega 
izvedenca za sevalno in jedrsko varnost iz 6. člena pravilnika in v skladu s prvim 
odstavkom 7. člena istega pravilnika izdelava mnenja o izpolnjevanju pogojev pravne ali 
fizične osebe s predlogom za izdajo pooblastila, ki ga predloži URSJV. Na osnovi predloga 
komisije URSJV odloči o izdaji ali zavrnitvi izdaje pooblastila. Pooblastilo se izda za največ 
pet let.  

V skladu s Pravilnikom o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost je 
Komisija za preverjanje izpolnjevanja pogojev pooblaščenih izvedencev leta 2012 
obravnavala pet vlog za podaljšanje pooblastila. Vsem petim osebam je bilo pooblastilo 
podaljšano. Eni osebi je pooblastilo zaradi poteka časa prenehalo. 
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V letu 2012 je imelo pooblastila URSJV za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za 
sevalno in jedrsko varnost na posameznih področjih sevalne in jedrske varnosti ali na več 
področjih sevalne in jedrske varnosti skupaj sedemnajst pravnih in ena fizična oseba. 

Na spletni strani URSJV, na naslovu http://www.ursjv.gov.si/si/info/za_stranke/, so pod 
rubriko »Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost« predstavljene informacije o 
pooblaščenih izvedencih na različnih področjih za posamezna vprašanja sevalne in 
jedrske varnosti. 

7.2.4 Uporaba tujih obratovalnih izkušenj na URSJV ter zbiranje in 
analiza domačih in tujih obratovalnih izkušenj v NEK 

URSJV je v svoje delo leta 2004 vpeljala izpopolnjen proces pregleda tujih obratovalnih 
izkušenj, z namenom učiti se iz tujih izkušenj in napak ter preprečiti ponavljanje enakih 
napak v slovenskih jedrskih objektih ter tako povečati varnost in zanesljivost le-teh. 

Sodelavci URSJV, predvsem pa skrbnik procesa tujih obratovalnih izkušenj, spremljajo 
informacije o obratovalnih izkušnjah jedrskih in tudi sevalnih objektov po svetu. Po 
preliminarnem pregledu posamezne informacije v smislu pregleda uporabnosti 
informacije za slovenske jedrske objekte ali za URSJV, se zanimive informacije 
podrobneje analizira. Na podlagi predhodno ugotovljenega stanja v jedrskih objektih in 
analiz se predlagajo primerni ukrepi in zadolžitve za nadaljnje izboljšanje jedrske 
varnosti, kot so predlogi sprememb v jedrskem objektu, dodatne analize, spremembe v 
postopkih ali predlog spremembe zakonodaje. Proces tujih obratovalnih izkušenj je 
podprt z organizacijskim navodilom ON 2.1.2, ki določa proces iskanja informacij, 
presejanje in analiziranje, odgovornosti in področja dela, ki jih pokrivajo sodelavci 
URSJV. 

Tuje obratovalne izkušnje so dokumentirane v podatkovni bazi URSJV, ki služi kot 
pregledovalno in urejevalno orodje, prav tako pa tudi kot orodje za obveščanje o ukrepih, 
ki jih je potrebno izvesti. Podatkovna baza tujih obratovalnih izkušenj je na voljo 
sodelavcem URSJV iz sektorjev za jedrsko varnost in inšpekcijo, službi za mednarodne 
zadeve in vodstvu, ter glede na naravo dela tudi drugim sodelavcem URSJV.  

Od vpeljave procesa pa do konca leta 2012 je bilo obravnavanih 276 izkušenj, od tega je 
bilo opravljenih 200 podrobnejših analiz. V letu 2012 je bilo za analizo izbranih 35 
izkušenj. Od tega je bilo 16 izkušenj zaključenih, 16 jih je še v obravnavi, 3 pa so bile 
opredeljene kot »ni zanimiva«. Iz opravljenih podrobnejših analiz tujih izkušenj so sledile 
naslednje aktivnosti URSJV: izvedle so se tematske inšpekcije (npr. nevarnost notranjih 
poplav, seizmična varnost, poneverjeni predmeti, ipd.). Na pobudo URSJV je NEK 
izkušnje vključila v že odprte korektivne programe oz. izdelala zahtevek za korektivni 
program. Prav tako so se lotili usklajevanja krovnih postopkov.  

Naša država sodeluje tudi v delovnih telesih organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (OECD), ki pokrivajo tuje obratovalne izkušnje za področje jedrske energije. 
URSJV se je udeležila enega zasedanja. V zadnjih letih je odkritih vse več primerov 
pojava neustreznih oz. poneverjenih produktov tudi v jedrski industriji. Takšen primer se 
je zgodil v Južni Koreji, kjer so vgradili električne komponente, katere dobavitelji niso 
potrdili/verificirali s pravimi dokumenti (certifikati). Z namenom izboljšanja jedrske 
varnosti, si razne organizacije po svetu (npr. iz ZDA, OECD-NEA, ipd.) prizadevajo odkriti 
čim več takšnih primerov. V okviru OECD-NEA so formirali posebno delovno skupino, ki 
se izključno ukvarja z omenjeno problematiko. Pripravila je posebno poročilo v katerem 
poziva vse članice, da se zavedajo tega problema. Čeprav je primarna odgovornost za 
jedrsko varnost na upravljavcu jedrskega objekta, pa ima pomembno vlogo tudi upravni 
organ. Ta mora poskrbeti (pripraviti ustrezno zakonodajo), da se vse aktivnosti (npr. 
nabava blaga, razne storitve, ipd.) v/na jedrskem objektu in tudi pri dobaviteljih, 
opravljajo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Te aktivnosti 
običajno pokrivajo procesi zagotavljanja kakovosti, kjer se mora upoštevati mednarodne 
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predpise, veljavno prakso, širiti znanje in poskrbeti za izobraževanje zaposlenih. Zato si 
URSJV prizadeva, da bi našo zakonodajo čim bolj uskladila z mednarodnimi zahtevami. 

Tudi v NEK izvajajo program zbiranja in analiziranja obratovalnih izkušenj. Izvedli so 
večje število ukrepov na elektrarni, ki temeljijo na domačih izkušnjah, in sicer je šlo za 
naslednje dogodke: ročna hitra zaustavitev elektrarne, izpad CZ841CHL-01B, poškodbe 
delavcev pri montaži reaktorske glave in pregrevanje skoznika na T1 v fazi C. Glede tujih 
dogodkov pa so upoštevali dogodke, ki so bili navedeni v INPO in WANO dokumentih. 

Število obravnavanih lastnih izkušenj v okviru »Korektivnega programa NEK«, je bilo 
3.795 v letu 2012. Skladno s postopkoma ADP-1.0.020 in ADP-1.1.200 je bilo določeno 
eno odstopanje klasifikacije 1 (resen vpliv na varnost), dve odstopanji klasifikacije 2 
(vpliv na varnost) in 65 odstopanj klasifikacije 3 (pomembna odstopanja). Ostalim 
zahtevkom je bila določena klasifikacija 4.  

V letu 2012 je bilo število obravnavanih tujih obratovalnih izkušenj v »Korektivnem 
programu NEK« 212. Skladno s postopkoma ADP-1.0.020 in ADP-1.1.200 je bila 
določena ena tuja obratovalna izkušnja klasifikacije 2 in deset klasifikacije 3. Ostalim 
tujim obratovalnim izkušnjam je bila določena klasifikacija 4. Odprte so bile tri analize 
temeljnega vzroka za odstopanja v NEK, katerim je bila določena klasifikacija 1 ali 2. Dve 
analizi sta odobreni, ena pa je še v izdelavi.  

Vira: [1] in [65] 

7.2.5 Sistem vodenja v URSJV 

7.2.5.1 Certificiranje sistema vodenja URSJV 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je 20. 12. 2007 pridobila 
certifikat skladnosti sistema vodenja s standardom ISO 9001:2000 »Sistemi vodenja 
kakovosti – zahteve«. Certificiranje je izvedla certifikacijska hiša Bureau Veritas 
Certification. Pri izgradnji sistema vodenja je URSJV poleg omenjenega standarda 
upoštevala tudi naslednje standarde IAEA: 

- IAEA Safety Standards No. GS-R-3 »The Management System for Facilities and 
Activities«, Dunaj, julij 2006, 

- IAEA Safety Standards No. GS-G-3.1 »Application of the Management System for 
Facilities and Activities«, Dunaj, julij 2006, in 

- osnutek IAEA standarda DS 113 Draft Safety Guide »Management Systems for 
Regulatory Bodies«, Dunaj, avgust 2005. 

Bureau Veritas Certification je 10. 12. 2009 izvedel drugo redno letno kontrolno presojo 
sistema vodenja URSJV (prva kontrolna presoja je bila izvedena leta 2008). Presoja v 
letu 2009 je bila hkrati tudi prehod na novo verzijo standarda ISO 9001:2008. Bureau 
Veritas Certification na presoji ni ugotovil neskladij in je potrdil, da je uvedeni sistem 
vodenja skladen s standardom ISO 9001:2008. 

Po zaključenem triletnem obdobju je URSJV novembra 2010 uspešno prestala zunanjo 
recertifikacijsko presojo sistema vodenja po standardu ISO 9001:2008. Po 
recertifikacijski presoji je Bureau Veritas Certification izvedel januarja 2012 prvo 
kontrolno presojo in nato januarja 2013 drugo kontrolno presojo. Na obeh kontrolnih 
presojah je bilo ugotovljeno, da sistem vodenja URSJV dobro deluje in da je skladen z 
vsemi zahtevami standarda. Presojevalec je na presojah podal le nekaj priporočil za 
izboljšave sistema vodenja. 

Če bi se URSJV želela ponovno certificirati, bi morala najkasneje do konca novembra 
2013 skleniti pogodbo z izvajalcem certifikacijskih storitev, izbranim po postopku za 
»Javna naročila«. V primeru nezadostnih finančnih sredstev se bo URSJV morala 
odpovedati certificiranju za naslednje triletno obdobje od leta 2014 do leta 2017. Stroški 
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certificiranja, ki zajemajo recertifikacijsko presojo in dve kontrolni presoji, znašajo 
okvirno 4.500,00 €. Vsakoletne zunanje presoje pripomorejo k doslednejšemu 
spoštovanju načel, določenih v standardih sistemov vodenja, kot tudi učinkovitejšemu 
vodenju uprave in izvajanju njenih procesov ter urejenosti uprave. Prav tako so koristni 
nasveti zunanjih presojevalcev o nadaljnjih možnih izboljšavah sistema vodenja. 

7.2.5.2 Dokumentacija sistema vodenja URSJV 

V letu 2012 so zaposleni v URSJV v skladu z ON 1.21.9 »Revidiranje dokumentacije 
sistema vodenja« redno pregledovali dokumentacijo sistema vodenja in če se je izkazalo 
za potrebno, so jo tudi revidirali. V začetku leta je URSJV začela uporabljati novi modul 
InfoURSJV »Opomniki«, ki sproti opominja, kdaj začeti in kdaj zaključiti izvajanje 
posameznih periodičnih dejavnosti, kot npr. pregledovanje organizacijskih predpisov in 
organizacijskih navodil, pregledovanje praktičnih smernic, pregledovanje zakonodaje. 

Decembra 2012 je bil ON 1.21.9 ukinjen, objavljena pa je bila nova izdaja ON 1.21.7 
»Obvladovanje organizacijskih postopkov (OP) in organizacijskih navodil (ON)«, ki 
vključuje tudi zahteve o revidiranju dokumentacije sistema vodenja iz ukinjenega 
postopka ON 1.21.9  ter uporabo novega InfoURSJV modula »Opomniki«. 

V tem obdobju je bilo poleg »Poslovnika Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost« 
izdanih še 67 novih izdaj dokumentov (OP, ON in Opomniki NUID). 

Izdanih je bilo tudi 8 novih dokumentov in sicer: 

- OP 2.2 »Navodilo za pregled in ocenjevanje poročil obdobnega varnostnega 
pregleda (PSR)«, 

- ON 1.21.10 »Navodilo o pripravi gradiv Ministrstva za kmetijstvo in okolje«, 

- ON 2.1.6 »Zbiranje informacij, spremljanje in ocena varnostne kulture v jedrskih 
objektih«, 

- ON 2.1.7 »Obvladovanje poročil sistema INIS«, 

- »Opomnik Vodja SSOD«, »Opomnik SSOD B«, »Opomnik SSOD C« in »Opomnik 
SSOD D«. 

Ukinjenih je bilo 5 postopkov, ki niso več aktualni ali pa so vključeni v druge postopke: 

- ON 1.21.9 »Revidiranje URSJV dokumentacije«, 

- ON 1.31.1 »Spremljanje in prenos tujih znanj v prakso URSJV«, 

- ON 1.40.8 »Navodilo o usklajevanju dela ob pregledih s strani zunanjih revizijskih 
organov«, 

- ON 1.40.2 »Obračun dnevnic za službena potovanja v tujino« in 

- ON 7.3.1 »Objava INES poročila«. 

V decembru 2012 je URSJV pripravljala 8. izdajo »Poslovnika Uprave Republike Slovenije 
za jedrsko varnost«, ki je izšla v januarju 2013. V novo izdajo so vključeni predlogi za  
spremembe in izboljšave sistema vodenja, ki so se uveljavili med letom, kot tudi 
predlagane izboljšave na podlagi ugotovitev notranjih presoj in zunanje presoje. 
»Poslovnik Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost« je bil prav tako dopolnjen s 
predlogi iz akcijskega plana izdelanega na podlagi priporočil in predlogov mednarodne 
misije IAEA IRRS (Integrated Regulatory Review Service) kot tudi na podlagi pridobljenih 
novih znanj in izkušenj s službenih poti in usposabljanj. »Poslovnik Uprave Republike 
Slovenije za jedrsko varnost« (Izdaja 8) je skladen z vsemi zahtevami standarda ISO 
9001:2008 in IAEA standardov GS-R-3 in GS-R-1, ki se nanašajo na sistem vodenja.  

Vsa dokumentacija sistema vodenja je objavljena na IntraURSJV, zadnja, osma izdaja 
»Poslovnika Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost« je objavljena tudi na 
spletnih straneh URSJV. 
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7.2.5.3 Merjenja, analize in izboljšave sistema vodenja URSJV  

URSJV je v letu 2012 izvajala številne aktivnosti v zvezi z izvajanjem sistema vodenja in 
uvajala izboljšave. 

V skladu s »Planom presoj« so bile izvedene tri notranje presoje, ki so pokrile vsa 
področja dela URSJV, opisana v »Poslovniku Uprave Republike Slovenije za jedrsko 
varnost« in vse zahteve standarda ISO 9001:2008. Od tega je bila ena presoja skupna 
za dva procesa, kjer je bil poudarek na obravnavanju skupne problematike in 
medsebojnih vplivov dveh procesov. V letu 2012 je bilo na notranjih presojah 
ugotovljenih: 29 priporočil, 2 ugotovitvi in 1 izboljšava. Neskladij ni bilo ugotovljenih. 
Presoje so se izvajale kot je razvidno iz preglednice 44. 

Preglednica 44: Izvedba presoj sistema vodenja URSJV« 

Datum presoje Presojani procesi 
9. 3. 2012 Proces št. 1 »Vodenje« 

Proces št. 2-SVM »Nadzor sevalne in jedrske varnosti v SVM« 
Proces št. 5 »Pripravljenost na izredne dogodke« 
Proces št. 7 »Priprava LP in nacionalnih poročil« 
Proces št. 8 »Mednarodno sodelovanje« 

11. 5. 2012 Proces št. 1–QA »Sistem vodenja kakovosti« 
Proces št. 4 »Priprava zakonodaje« 
Proces št. 6 »Monitoring« 
Proces št. 9 »Informatika, infrastruktura in delovno okolje« 

1. 6. 2012 Skupna presoja:  
- procesa št. 2–JV »Nadzor sevalne in jedrske varnosti v JV« in 
- procesa št. 3 »Inšpekcija in nadzor« 

Kot to zahteva standard ISO 9001:2008, URSJV vsako leto izvede vodstveni pregled. Za 
leto 2012 je bil izveden 3. januarja 2013 in je trajal od 8.30 do 11.30 in od 12.15 do 
15.30. 

Na vodstvenem pregledu se je obravnavalo naslednje: 

- realizacija sklepov vodstvenega pregleda za leto 2012, 

- realizacija ciljev iz »Letnega plana Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost za 
leto 2012« in  

- poročila skrbnikov procesov in predstavnika vodstva za kakovost. 

Pregled »Letnega plana Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost za leto 2013« ni 
bil izveden na samem vodstvenem pregledu, ampak so se cilji kasneje individualno 
uskladili. 

Na vodstvenem pregledu je bilo sprejetih 9 sklepov za nadaljnje izboljševanje dela 
URSJV. 

Skozi leto je bila redno spremljana in evidentirana realizacija izvedbenih ciljev, določenih 
v »Letnem planu Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost za leto 2012«. V zvezi s 
tem je bil izdelan dokument »Realizacija Letnega plana Uprave Republike Slovenije za 
jedrsko varnost za leto 2012«, stanje 31. 12. 2011. Realizacija izvedbenih ciljev je 
razvidna iz preglednice 45.  

Preglednica 45: Realizacija izvedbenih ciljev URSJV 

Skupno število izvedbenih ciljev 200 100,0 % 
Število realiziranih izvedbenih ciljev 156 78,0% 
Število delno realiziranih izvedbenih ciljev 21 10,5 % 
Število nerealiziranih izvedbenih ciljev 0 0,0 % 
Število izvedbenih ciljev, ki jih ni bilo možno realizirati (zunanji vzroki) 13 6,5% 
Odpovedani cilji (cilji so odpovedani zaradi zunanjih vzrokov) 10 5,0% 
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V skladu z zahtevami 1. člena Uredbe o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju (Ur. 
l. RS, št. 110/10) URSJV še naprej redno izvaja mesečno anketiranje zadovoljstva 
strank. Iz ocen kot tudi iz opomb je razvidno, da so stranke, razen nekaj izjem, izredno 
zadovoljne z delom URSJV, saj je povprečna ocena za obdobje od januarja do decembra 
2012 znašala 4,70, čeprav je nekoliko nižja od ocene za leto 2011 (4,76). Povprečne 
ocene za posamezni mesec so tudi objavljene na spletnih straneh URSJV pod rubriko 
»Mesečno ugotavljanje zadovoljstva strank«. Ocenjevanje dela URSJV s strani strank se 
redno obravnava na mesečnih predstavitvah direktorja zaposlenim na URSJV. 

Tudi v letu 2012 URSJV ni izvedla letnega anketiranja zadovoljstva zaposlenih, zaradi 
izredno nizkega števila oddanih vprašalnikov (15) v letu 2010. Vodje sektorjev/služb so 
podobno kot v letu 2011 podali le pisno oceno zadovoljstva zaposlenih. Iz njihovih 
zapisov je razbrati, da je v povprečju zadovoljstvo zaposlenih glede na stanje 
zadovoljivo. 

7.2.5.4 Usposabljanja za sistem vodenja  

Usposabljanja za sistem vodenja so v URSJV potekala v okviru danih možnosti, saj zaradi 
restriktivnih varčevalnih ukrepov plačljivih usposabljanj v tem letu praktično ni bilo 
izvedenih.  

URSJV ima trenutno usposobljenih 6 notranjih presojevalcev sistema vodenja. Vsi 
notranji presojevalci URSJV so sodelovali pri izvajanju vsaj ene notranje presoje. 
Predstavnica vodstva za kakovost se je udeležila naslednjih usposabljanj s področja 
sistemov vodenja: 

- Usposabljanje za ocenjevalce PRSPO »Novosti modela odličnosti EFQM 2010 in 
Approach 2005+« v organizaciji Urada RS za meroslovje, Ljubljana, 23. 4. 2012,  

- IAEA FORATOM Management System Workshop »Promoting a sustainable 
management system - key factors for success«, Stockholm, Švedska, 12. 6. - 14. 6. 
2012, 

- IAEA RW »Values and ethical programme of regulatory bodies and implementation 
of integrated management system«, Dunaj, Avstrija, 4. 6. 2012 – 8. 6. 2012. 

Poleg tega je predstavnica vodstva za kakovost sodelovala tudi v dveh ekspertnih misijah 
in na enem konzultantskem sestanku: 

- IAEA National Workshop on the Development of Management Systems for Key 
Involved Organizations, AELB Headquarters, Dengkil, Malezija, 2. 10. 2012 - 
5. 10. 2012, 

- IAEA Expert Mission on Leadership and Management for Safety for the Nuclear 
Regulatory Agency of Poland (PAA), Varšava, Poljska, 15. 10. 2012 – 18. 10. 2012 
in  

- Consultancy to review and further improvement of Nuclear Energy Series Guide on 
Transition to Process-Based Integrated Management Systems, Dunaj, Avstrija, 
23. 7. 2012 – 27. 7. 2012. 

S sistemom vodenja in spremembami so bili sproti seznanjeni vsi sodelavci URSJV. Na 
mesečnih poročanjih sodelavcem, ki jih je bilo osem v letu 2012, je direktor seznanjal 
zaposlene o tekočih dogajanjih na URSJV kot tudi s sistemom vodenja, vizijo, 
poslanstvom, vrednotami in poslovno politiko ter z dokumentacijo sistema vodenja. Vse 
predstavitve so objavljene na URSJV intranetnih straneh pod rubriko »Za zaposlene«. 

Usposabljanj na temo sistemov vodenja oziroma sistemov vodenja kakovosti se je v letu 
2012 udeleževala le predstavnica vodstva za kakovost. Vsa usposabljanja tako v 
organizaciji IAEA kot tudi v organizaciji Urada RS za meroslovje so bila praktično 
brezplačna. Za izboljšanje kakovosti notranjih presoj in učinkovitejšega izvajanja 
notranjih presoj kot tudi drugih dejavnosti v zvezi s sistemi vodenja, bi bilo treba, da se 
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v usposabljanja vključijo tudi ostali presojevalci, ki naj bi se udeležili usposabljanj v 
organizaciji IAEA kot tudi plačljivih usposabljanj, vezanih na standard ISO 9001:2008 in 
izvajanje notranjih presoj. 

Ostali notranji presojevalci se s področja sistemov vodenja niso usposabljali, nekaj 
malega informacij s tega področja so pridobili le v okviru usposabljanj, vezanih na 
njihovo področje dela. 

Več usposabljanj s področja sistemov vodenja bi pripomoglo, da bi bile inšpekcije pri 
naših strankah s področja zagotavljanja kakovosti in sistemov vodenja učinkovitejše, kar 
bi posledično tudi doprineslo k zagotavljanju in vzdrževanju sevalne in jedrske varnosti. 

7.2.6 Obveščanje javnosti 

Interni akti URSJV, predvsem Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v URSJV in Poslovnik URSJV določata, da javnost dela zagotavlja direktor, 
predvsem z dajanjem uradnih sporočil ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se 
seznani z delom URSJV in reševanjem vprašanj z njenega delovnega področja. 

Javnosti obveščamo z objavo informacij v časopisju, radiu, televiziji, ter seveda preko 
spletnih strani. Le-te so v stalnem posodabljanju, pri čemer je vsebina podana pregledno 
in bralcu prijazno. Tako je posebna stran namenjena t.i. Info središču, kjer objavljamo 
prispevke v različnih tematskih sklopih (poročila, knjižnica, Sevalne novice, INES 
dogodki, sporočila za medije, koledar dogodkov, članki in uporabne povezave). Rubrika 
»Novice« je namenjena aktualnim dogodkom, povezanim z delom uprave, za katero se 
URSJV trudi, da je sveža in informativna. V letu 2012 je bilo objavljenih 55 takih novic, 
na mesec povprečno nekaj manj kot pet.  

Pomembno mesto zavzema katalog informacij javnega značaja, oblikovan po zahtevah 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter pripadajoče uredbe. Na tej osnovi je 
URSJV v letu 2012 prejela 3 zahteve za dostop do informacij javnega značaja in vsem 
trem tudi ugodila. 

Leta 2012 se je nadaljevala praksa izdajanja Sevalnih novic. Pripravljene so bile tri 
številke (29 do 31), ki so objavljene tudi na spletnih straneh URSJV. 

V sklop obveščanja javnosti pa nedvomno sodi tudi vsakoletna priprava Poročila o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji, katerega 
pripravo določa ZVISJV. Poročilo za leto 2012 je obravnavala in sprejela Vlada RS na 
svoji na seji dne 27. 6. 2012 in ga posredovala v Državni zbor Republike Slovenije. 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje se je s poročilom seznanil na svoji 9. 
seji dne 20. 9. 2012 in sprejel sklep, da obravnava poročila na seji DZ ni potrebna. 
Obenem poročilo predstavlja osnovni način obveščanja širše javnosti, kateri je tudi 
namenjeno. 

7.3 Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (URSVS) je organ v sestavi 
Ministrstva za zdravje. URSVS opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge 
na področju izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v 
zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih 
sevanj, sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi 
izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih sevanj, izvajanja monitoringa 
radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, omejevanja, zmanjševanja in 
preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja ustreznosti in 
pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.  

Organiziranost URSVS je prikazana na sliki 141.  
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Slika 141: Organiziranost Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

V okviru URSVS deluje kot posebna organizacijska enota Inšpekcija za varstvo pred 
sevanji, ki je pristojna za nadzor virov ionizirajočih sevanj v medicini in veterini ter 
izvajanja predpisov na področju varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji. Na URSVS je 
bilo v letu 2012 zaposlenih pet sodelavcev.  

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) je pravna 
podlaga prilagoditvi sevalne in jedrske varnosti zahtevam Evropske Unije. Izvajanje 
zakona zagotavlja ustrezen nivo varstva ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj.  

Težišče delovanja URSVS je bilo tudi v letu 2012 izvajanje nalog na področju varstva 
pred sevanji in utrditev sistema varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi sevanj v 
Republiki Sloveniji. Pri tem je uprava izvajala naslednje naloge: 

- izvajanje določil ZVISJV in sprejetih podzakonskih predpisov,  

- izdajanje dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenj za uporabo virov 
ionizirajočih sevanj, potrjevanje ocen varstva izpostavljenih delavcev ter izdajanje 
dovoljenj za uvoz in prevoz radioaktivnih snovi, 

- izdajanje pooblastil izvedencem s področja varstva pred sevanji, 

- izvajanje inšpekcijskega nadzora, 

- obveščanje javnosti in osveščanje o postopkih varovanja zdravja pred škodljivimi 
učinki sevanja ter 

- mednarodno sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE) in 
drugimi mednarodnimi institucijami. Predstavnik URSVS je član Odbora za 
standarde sevalne varnosti (Radiation Safety Standards Committee - RASSC) pri 
MAAE.  

V letu 2012 je URSVS posodabljala svoje spletne strani, ki se nahajajo na naslovu 
http://www.uvps.gov.si/.  

Ostale aktivnosti: 

- predstavnik URSVS se je 19. 3. 2012 v Ljubljani udeležil seminarja »Jezik in oblika 
besedil v javni upravi«,  

- predstavnik URSVS se je od 24. do 26. 4. 2012 v Atenah udeležil zaključne 
delavnice projekta »Dose Datamed 2«,  
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- predstavnik URSVS se je 18. 5. 2012 na Dunaju udeležil sestanka pogodbenic 
Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z 
radioaktivnim odpadki,  

- predstavnik URSVS se je od 29. do 30. 5. 2012 v Cordobi udeležil devetega 
sestanka direktorjev evropskih regulatornih organov na področju varstva pred 
sevanji (HERCA), 

- predstavnik URSVS se je 24. in 25. 5. 2012 v Ljubljani udeležil nadaljevanja 
izobraževanja v okviru tečaja »Radon v zgradbah: ukrepi za znižanje 
koncentracije«, 

- predstavnik URSVS se je 31. 5. in 1. 6. 2012 v Parizu udeležil 29. sestanka 
organizacijskega odbora mreže European ALARA Network (EAN) in 7. sestanka 
mreže European Radioprotection Authority Network (ERPAN),  

- predstavnik URSVS se je 20. in 21. 9. 2012 na Dunaju udeležil delavnice z naslovom 
»Imaging Referal Guidelines in Europe: Now and the Future«, ki je organiziralo 
Evropsko združenje za radiologijo (European Society for Radiology, ESR) pod 
okriljem Evropske komisije,  

- predstavnika URSVS sta se od 8. do 10. 10. 2012 v Ljubljani udeležila 
mednarodnega simpozija z naslovom »Biological effects of ionizing radiation 
exposure and countermeasures: Current status and future perspectives«, ki je 
potekal pod okriljem organizacije NATO,  

- predstavnik URSVS se je 30. in 31. 10. 2012 v Parizu udeležil desetega sestanka 
direktorjev evropskih regulatornih organov na področju varstva pred sevanji 
(HERCA), 

- predstavnika URSVS sta se od 15. do 17. 11. 2012 v Ljubljani kot predavatelja 
udeležila 5. kongresa Združenja radiologov Slovenije,  

- predstavnik URSVS je dne 14. 11. 2012 sodeloval pri vaji NEK kot član Strokovne 
skupine za oceno doz, 

- predstavnik URSVS se je 14. in 15. 11. 2012 v Parizu udeležil ISOE Management 
Board Meeting, 

- predstavnik URSVS se je od 27. do 29. 11. 2012 na Dunaju udeležil 33. seje Odbora 
IAEA za standarde o sevalni varnosti (Radiation Safety Standards Committee - 
RASSC), 

- predstavnika URSVS sta v decembru 2012 opravila preizkus znanja s področja 
obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, 

- predstavnik URSV se je od 3. do 7. 12. 2012 v Bonnu udeležil mednarodne 
konference z naslovom »Varstvo pacientov pri radioloških posegih – vizija za 
naslednje desetletje«, 

- predstavnik URSVS se je 20. 12. 2012 udeležil predstavitve sprememb Zakona o 
javnem naročanju. 

7.3.1 Povzetek 

Tudi v letu 2012 je bil poudarek dela URSVS na področju učinkovitega izvajanja upravnih 
nalog in inšpekcijskega nadzora skladno z določili ZVISJV. URSVS je nadaljevala s 
spremljanjem ravni radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode ter z izvajanjem 
vladnega programa sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter 
ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti 
naravnih virov sevanja. 

Zagotovljena je bila primerna varnost pri izvajanju posameznih sevalnih dejavnosti in pri 
uporabi virov sevanj. V letu 2012 je URSVS izvedla skupno 159 inšpekcijskih postopkov. 
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Celovit nadzor je bil zagotovljen s sodelovanjem strokovnih institucij, ki redno preverjajo 
stanje na tem področju. V letu poročanja je URSVS izdala 113 dovoljenj za izvajanje 
sevalne dejavnosti, 217 dovoljenj za uporabo virov sevanj, 1 dovoljenje za uvoz 
radioaktivnih virov ter potrdila 125 programov radioloških posegov, 173 ocen varstva 
izpostavljenih delavcev, eno potrdilo o izpolnjevanju pogojev za tujega izvajalca sevalne 
dejavnosti in 19 izjav prejemnikov radioaktivnih snovi. Izdano je bilo 11 pooblastil 
izvajalcem strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj. URSVS je nadaljevala 
vodenje evidence virov sevanj, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu ter razvoj in 
polnjenje centralne evidence osebnih doz izpostavljenih delavcev. Vsi navedeni podatki 
govorijo o velikem obsegu in številu opravljenih nalog tudi v letu 2012. 

URSVS je že do sedaj delovala z majhnim številom zaposlenih in skromnimi finančnimi 
sredstvi. Kljub temu je zagotavljala visoko raven varstva pred sevanji na področjih, ki so 
v njeni pristojnosti. To je dosegala z učinkovito optimizacijo delovnih procesov in porabe 
razpoložljivih sredstev. Tako URSVS nima več notranjih finančnih ali kadrovskih rezerv in 
bi vsako nadaljnje krčenje sredstev pomenilo neizvajanje zakonsko določenih obveznosti 
in zmanjšanje ravni varstva pred sevanji. 

7.4 Zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo – JEDRSKI POOL 
GIZ 

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ (v nadaljevanju: Jedrski 
Pool GIZ) zavaruje in pozavaruje jedrske nevarnosti. 

Jedrski Pool GIZ je bil ustanovljen leta 1994, ko je osem članic (zavarovalnice in 
pozavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji) podpisalo Pogodbo o ustanovitvi 
Jedrskega Pool-a GIZ.  

V letu 2012 so bile članice Jedrskega Pool-a GIZ naslednje (po)zavarovalnice: 

- Zavarovalnica Triglav, d.d.,  

- Pozavarovalnica Sava, d.d., 

- Adriatic Slovenica, d.d.,  

- Pozavarovalnica Triglav, Re, d.d., 

- Zavarovalnica Maribor, d.d.,  

- Zavarovalnica Tilia, d.d. in 

- Merkur zavarovalnica, d.d.  

Jedrski Pool GIZ deluje kot gospodarsko interesno združenje.  

V Jedrskem Pool-u GIZ so imele v letu 2012 največje deleže naslednje članice: 

- Zavarovalnica Triglav, d.d.,  

- Pozavarovalnica Sava, d.d.,  

- Adriatic Slovenica, d.d. in 

- Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. 

Jedrski Pool GIZ ima sedež v prostorih Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 
Ljubljana.  

Jedrski Pool GIZ zavaruje domači jedrski objekt in pozavaruje tuje jedrske naprave v 
okviru kapacitet in deležev, ki jih zagotavljajo članice Jedrskega Pool-a GIZ za vsako leto 
posebej. Kapacitete Jedrskega Poola GIZ so v letu 2012 tako za domače kot tuje rizike 
znašale 11.894.575 EUR po posameznem nevarnostnem objektu. 

Odgovornost uporabnika jedrske naprave s sedežem v Republiki Sloveniji je zavarovana 
v skladu z veljavnim Zakonom o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1), ki je začel 
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veljati 4. 4. 2011. Po tej polici Jedrski Pool GIZ krije do višine zavarovalne vsote 
določene v zavarovalni polici, tudi stroške, obresti in izdatke, ki jih je sklenitelj 
zavarovanja dolžan povrniti tožniku v zvezi z jedrsko nesrečo. Zavarovanje krije 
zakonsko odgovornost, ki izhaja iz zavarovančevega delovanja in njegove posesti 
premoženja, če škodo povzroči nesreča na jedrskih napravah med trajanjem 
zavarovanja. 

Jedrski Pool GIZ je pri zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo sodeloval na riziku do 
višine svojih kapacitet, presežek pa je bil pozavarovan pri tujih (po)zavarovalnih pool-ih. 

Vir: [57] 
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8 NADZOR NAD NEŠIRJENJEM JEDRSKEGA OROŽJA 
INVAROVANJE JEDRSKIH SNOVI 

8.1 Pogodba o neširjenju jedrskega orožja 

Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (v nadaljevanju NPT) je bila podpisana leta 1968 
in je stopila v veljavo dve leti kasneje. Cilji NPT so ustavitev nadaljnjega širjenja 
jedrskega orožja, zagotovitev varnosti državam, ki so se odločile, da ne bodo razvijale 
jedrskega orožja, zagotovitev pogojev za miroljubno uporabo jedrske energije in 
spodbuda nadaljnjih pogajanj, ki bi v prihodnosti vodila k odpravi jedrskega orožja. Na 
podlagi NPT države sklepajo sporazum o varovanju (t.i. »safeguards« sporazum; v 
prevodih dokumentov EU se pojavlja tudi izraz »nadzorni ukrepi«), ki pa se je v zadnjih 
petnajstih letih, predvsem v zvezi z iraškimi jedrskimi ambicijami pokazal za 
pomanjkljivega, zato je bil nadgrajen z Dodatnim protokolom k temu sporazumu. Vsakih 
pet let je sklicana pregledna konferenca NPT, kjer so obravnavana uspešnost izvajanja 
konvencije ter politična in varnostna vprašanja, povezana z neširjenjem jedrskega 
orožja.  

Mednarodna skupnost namenja v zadnjih nekaj letih neširjenju jedrskega orožja posebno 
pozornost. Ob zalivski krizi in odkritju nedovoljenih dejavnosti v Severni Koreji so bile 
ugotovljene kršitve mednarodne Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Maloštevilne 
države, ki niso podpisnice te pogodbe, oziroma so iz nje enostransko izstopile, pa 
nadaljujejo svoje jedrske oborožitvene programe (Indija, Pakistan, Severna Koreja, 
Izrael). Dogajanja v Iranu kažejo, da njihov sicer deklarativno miroljubni program 
uporabe jedrske energije ni popolnoma pregleden. Varnostni svet Združenih narodov v 
minulem letu poleg obstoječih ni sprejel dodatnih resolucij proti Iranu. Na Svetu 
guvernerjev MAAE je bilo večkrat predstavljeno poročilo generalnega direktorja o 
izvajanju »safeguards« sporazuma (slednje tako za Iran, kot tudi za Sirijo). Septembra 
2012 je Svet guvernerjev IAEA sprejel resolucijo, ki je ponovno med drugim izrazil 
zaskrbljenost v zvezi z nerešenimi zadevami glede iranskega jedrskega programa, 
pomanjkanjem potrebnega sodelovanja, neizvajanjem Dodatnega protokola in 
nezmožnostjo MAAE, da bi verodostojno ugotovila, da se vse jedrske snovi v tej državi 
uporabljajo v miroljubne namene. Svet guvernerjev je obenem obravnaval v letu 2012 
štiri poročila generalnega direktorja MAAE o Iranu. Izvajanje »safeguards« sporazuma v 
Severni Koreji trenutno ne poteka (od aprila 2009). Vseeno ostajajo (vsaj) zahteve iz 
resolucij, med drugim 1718 (2006) o upoštevanju določil NPT, »safeguards« sporazuma 
in transparentnosti, pri čemer IAEA poudarja tudi nujnost čimprejšnjih pogajanj v sklopu 
šestih strani (»6-Party Talks«). Svet guvernerjev je obenem obravnaval v letu 2012 še 
eno poročilo generalnega direktorja MAAE o Severni Koreji in eno o Siriji. 

8. pregledovalna konferenca je potekala od 3. do 28. 5. 2010 v New Yorku. Konferenca 
se je končala s soglasnim sprejemom sklepnega dokumenta, ki vsebuje akcijski načrt na 
področju jedrske razorožitve, neširjenja jedrskega orožja ter miroljubne uporabe jedrske 
energije. Zaključni dokument, ki vsebuje načrt konkretnih aktivnosti v prihodnjih nekaj 
letih, pomeni novo globalno soglasje na področju jedrskih zadev, ki ga pred tem ni bilo. 
Žal konferenca ni sprejela, ampak se je le seznanila z delom dokumenta, ki ocenjuje 
izvajanje NPT v prejšnjih letih, saj je bilo o njem doseženo večinsko, ne pa popolno 
soglasje. EU – »European External Action Service« je konec leta 2011 v okviru delovne 
skupine za neširjenje CONOP že pripravil in razširil pregledno matriko o uveljavljanju 
zaključnega dokumenta in akcijskega načrta pregledovalne konference NPT 2010. Prvi 
izmed treh pregledovalnih sestankov v petletnem obdobju (»NPT PrepCom«) je potekal 
na Dunaju, in sicer od 30. 4. do 11. 5. 2012. Tudi na tem sestanku je bila rdeča nit 
razprave omenjeni akcijski načrt. 

V sklopu mednarodnih prizadevanj v letu 2012 velja omeniti še resolucijo ZN 2055 
(2012), ki je ponovno poudarila določila minulih resolucij, in sicer 1540 (2004), 1673 
(2006), 1810 (2008) in 1977 (2011). Resolucije se nanašajo na področje neširjenja 
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jedrskega orožja in zadevnih materialov, pri čemer med drugim omenjajo nujnost 
mednarodnega sodelovanja za učinkovit boj proti nedovoljenemu trgovanju s temi orožji, 
sredstvi za pošiljanje in zadevnimi materiali. 

Viri: [68], [69], [70], [71] in [72] 

8.2 Varovanje jedrskih snovi v Republiki Sloveniji 

Preden je Slovenija vstopila v Evropsko skupnost, je nadzor nad jedrskimi snovmi 
izvajala le MAAE. Po letu 2004 pa se je situacija spremenila, saj je pristojnosti dobil tudi 
Euratom. Slovenija je s pravnega stališča odpovedala svoj sporazum in protokol z MAAE 
ter pristopila k sporazumu in protokolu med državami članicami Evropske skupnosti, 
Euratomom in MAAE, ki ja za Republiko Slovenijo formalno stopil v veljavo 1. 9. 2006. 
Istočasno je stopil v veljavo tudi nov Dodatni protokol.  

V Sloveniji so pod mednarodnim inšpekcijskim nadzorom vse jedrske snovi v NEK, na 
IJS, ki upravlja raziskovalni reaktor TRIGA Mark II, v Centralnem skladišču radioaktivnih 
odpadkov, ki ga upravlja ARAO ter jedrske snovi pri enajstih t.i. »malih imetnikih 
jedrskih snovi«. Leta 2012 je bilo 6 inšpekcij MAAE in Euratom (od omenjenih inšpekcij je 
bila ena samostojna – le Euratom), kar je razvidno iz preglednice 46. Ob inšpekcijah niso 
bile ugotovljene nepravilnosti. V letu 2012 ni bilo nobene posebne inšpekcije na podlagi 
Dodatnega protokola.  

Preglednica 46: Podatki o inšpekcijah MAAE in/ali Euratom leta 2012 

Od Do Prisoten/na: Lokacija - oznaka objekta 

6. 3. 2012 6. 3. 2012 IAEA, EURATOM WVEC 
15. 4. 2012 15. 4. 2012 IAEA, EURATOM WVEC 
21. 5. 2012 22. 5. 2012 IAEA, EURATOM WVEC 
19. 7. 2012 19. 7. 2012 IAEA, EURATOM WVEC 
3. 10. 2012 3. 10. 2012 EURATOM WVEF 
4. 10. 2012 4. 10. 2012 IAEA, EURATOM WVEA 

MAAE je že 9. 9. 2005 obvestila URSJV (Republiko Slovenijo), da s 15. 9. 2005 začenja z 
izvajanjem t.i. integriranega varovanja (»integrated safeguards«), ki je nadgradnja 
obstoječega sistema varovanja, obenem pa je bil leta 2006 opazen spremenjeni način 
inšpekcijskega nadzora – nekoliko manjša pogostost samih inšpekcij ter možnost 
nenapovedanih inšpekcij. Dodati velja, da je MAAE po pregledu in intenzivnih 
posvetovanjih z Evropsko komisijo sprejela sporazum o integriranemu varovanju v vseh 
članicah EU, ki niso države z jedrskim orožjem, a imajo »pomembne jedrske dejavnosti«. 
Tako je sistem integriranega varovanja vpeljan že v več kot 50 državah po svetu. 

NEK in IJS sta po 1. 5. 2004 začela z rednim poročanjem na urad Euratoma s sedežem v 
Luksemburgu. Na priporočilo predstavnikov Euratoma poteka poročanje na način in v 
formatu, ki je bil predpisan v Uredbi Komisiji (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. 2. 2005 o 
uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih, ki je začela veljati 20. 3. 2005.  

Že leta 2007 je prešla obveznost poročanja o količinah jedrskih snovi tudi na male 
imetnike (predvsem izvajalce industrijske radiografije, procesno tehniko in avtomatiko 
ter zdravstvo – onkologija, skupno 11 organizacij) ter ARAO kot upravljavca Centralnega 
skladišča radioaktivnih odpadkov. Nekateri mali imetniki jedrskih snovi so leta 2012 
predali del svojega inventarja v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov. URSJV 
ugotavlja, da se izven jedrskih objektov uporabljajo zelo majhne količine jedrskih snovi, 
ki so majhnega pomena s stališča neširjenja jedrskega orožja in blaga. Mali imetniki 
jedrskih snovi so do 31. 12. 2012 na Euratom poslali še letno poročilo (»Zaključni 
knjigovodski inventar«) oziroma obrazce (ICR, PIL in MBR), vzporedno pa so poslali vse 
podatke tudi na URSJV. Za male imetnike jedrskih snovi je v veljavi poenostavljeno 
poročanje, v skladu z njihovo predhodno zahtevo za odstopanje objekta od pravil, ki 
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urejajo obliko in pogostnost poročil. Leta 2012 ni bilo mednarodnih inšpekcij (IAEA in/ali 
Euratom) pri »malih imetnikih jedrskih snovi«.  

Od leta 2008 se uporablja Uredba o varovanju jedrskih snovi, ki določa način in obliko 
prenosa podatkov o jedrskih snoveh v centralno evidenco jedrskih snovi, prenosa 
podatkov in informacij, ki se nanašajo na izvajanje varovanja jedrskih snovi ter pristojni 
organ – URSJV.  

URSJV je leta 2012 potrdila 11 novih inšpektorjev Euratoma (in preko EU s »tihim 
postopkom« še 15 inšpektorjev MAAE). URSJV je kot kontaktna točka olajševala pretok 
informacij tudi med imetniki jedrskih snovi in Euratomom.  

Pošiljanje podatkov na MAAE v zvezi z Dodatnim protokolom poteka zdaj na tri načine:  

- podatki, ki jih pripravi in pošlje URSJV – po členu 2.a. (i), 2.a. (iv), 2.a. (ix)(a), 2.a. 
(x) in 2.b. (i), 

- podatki, ki jih pripravi URSJV in pošlje na Euratom – po členu 2.a. (iii) in 2.a. (viii), 

- podatki, ki jih pripravi in pošlje Euratom – po členu 2.a. (v), 2.a. (vi), 2.a. (vii). 

Od zgoraj omenjenih podatkov je najbolj obširno (in pomembno) poročanje po členu 2.a. 
(iii). URSJV je podatke uskladila z NEK in IJS ter jih posredovala na Euratom. Težišče 
omenjenih podatkov – letnega poročila je bilo v opisu sprememb zgradb, namembnosti 
ipd. na lokaciji NEK in IJS, z dodanim revidiranim zemljevidom. 

8.3 Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov 

Med mednarodne ukrepe za neširjenje jedrskega orožja spada tudi mednarodna Pogodba 
o celoviti prepovedi jedrskih poizkusov (CTBT). Slovenija je pogodbo podpisala 24. 9. 
1996 in jo ratificirala 31. 8. 1999. Trenutno je 183 držav podpisnic pogodbe, od tega jih 
je 158 držav pogodbo tudi ratificiralo. Pogodba bo stopila v veljavo tedaj, ko jo bo 
ratificiralo še preostalih 8 od skupno 44 držav, ki so navedene v prilogi II pogodbe (Egipt, 
Indija, Iran, Izrael, Kitajska, Pakistan, Severna Koreja in ZDA). V zvezi s preostalimi je 
kot priložnost za ratifikacijo morebitna ratifikacija pogodbe s strani ZDA, ki bi se lahko 
zgodila do novembra 2014, ko bodo spet volitve v ameriški Kongres. Kitajska naj bi sicer 
sledila ZDA s svojo ratifikacijo, vendar to seveda ni nujno. 

CTBT predvideva ustanovitev organizacije CTBTO (Comprehensive Nuclear Test-Ban 
Treaty Organization). Trenutno opravlja naloge CTBTO Pripravljalna komisija 
(Preparatory Commission, PrepCom), ki vzpostavlja mednarodni opazovalni sistem za 
zaznavanje jedrskih eksplozij. Slovenija kot podpisnica CTBT spremlja delo omenjene 
komisije. Leta 2012 je bilo v okviru organizacije te pogodbe več ločenih sestankov 
delovnih skupin in srečanj: delovne skupine A (WGA) in B (WGB), svetovalnega telesa 
(Advisory Group) in Pripravljalne komisije. Na sestankih je pretežno sodelovalo le 
Ministrstvo za zunanje zadeve.  

Prihodnje leto (konec julija 2013) poteče mandat trenutnemu izvršnemu sekretarju  
veleposlaniku T. Tothu. Izvoljen je bil novi izvršni sekretar, in sicer L. Zerbo iz Burkine 
Faso, ki je do sedaj opravljal naloge vodje IDC (International Data Center) CTBTO.  

EU je bil lani (2011) dodeljen status stalne opazovalke v CTBTO. Novembra 2012 je Svet 
EU odobril novo prostovoljno donacijo finančnih sredstev, ki presega 5 mio evrov, v 
podporo Pripravljalni komisiji za CTBTO. Omenjeni prispevek bo omogočil CTBTO 
nadaljnjo izboljšavo verifikacijskih ukrepov, da se zazna morebitne jedrske eksplozije, in 
še posebej, da se pomaga razvijajočim se državam, da bi dejavno sodelovale v 
večstranskih naporih za verifikacijo.  

Leta 2012 v New Yorku, ZDA ni potekala konferenca o 14. členu CTBT, ki bi olajšala 
CTBT, da stopi v veljavo (»Conference on Facilityting the Entry into Force of the CTBT«, 
Article XIV). Potekalo pa je ministrsko zasedanje, ki je bilo 27. 9. 2012 ob robu 
generalne skupščine OZN. To zasedanje je krajše od običajnih, nagovor so imele države, 
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ki na zasedanje vabijo (Avstralija, Kanada, Finska, Japonska in Nizozemska) ter Mehika 
in Švedska, ki sta bili sopredsedujoči konferenci o 14. členu. Zasedanje je postreglo s 
skupno izjavo, v kateri je poudarjeno, da bi bila uveljavitev CTBT »ključen korak k 
zmanjšanju in končni odpravi jedrskega orožja z zaostritvijo razvoja in njegovih 
izboljšav«. Slovenija se je udeležila 6. ministrskega zasedanja na ministrski ravni, saj 
izraža podporo jedrski neproliferaciji in uveljavitvi pogodbe, ki bo prispevala h končnemu 
cilju eliminacije jedrskega orožja. 

Vira: [66] in [67] 

8.4 Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo 

Slovenija je od leta 2000 članica v mednarodnih nadzornih režimih Skupine jedrskih 
dobaviteljic (Nuclear Suppliers Group – NSG) in v Zanggerjevem odboru (Zangger 
Committee). Dne 5. 11. 2012 je bil sestanek Zanggerjevega odbora, 18. in 19. 4. ter 6. 
in 7. 11. 2012 pa sestanka Posvetovalne skupine NSG (CG, Consultative Group) – vse na 
Dunaju. Izmenjava informacij med obema mednarodnima režimoma in Slovenijo (URSJV) 
poteka preko MZZ ali Stalnega predstavništva Republike Slovenije na Dunaju. Dve od 
pomembnejših tem sestankov NSG sta bili celovit pregled seznamov blaga (»Part 1« in 
»Part 2«) ter odnos do morebitnega včlanjevanja Indije v NSG. Slovenija je tudi v letu 
2012 spremljala dogajanje in redno poročala obema mednarodnima nadzornima 
režimoma v skladu s pravili članstva; poslan je bil t.i. »Annual Return« (letno poročilo na 
Zanggerjev odbor), v katerem je bilo sporočeno, da v minulem letu ni bilo izvozov blaga 
s t.i. »Trigger« seznama v države, ki niso države z jedrskim orožjem. 

22. plenarno zasedanje NSG je potekalo konec junija v Seattlu (ZDA). Članice NSG so v 
okviru plenarnega zasedanja med drugim izmenjale stališča o pozitivnih in negativnih 
vidikih situacije in trendov glede neširjenja jedrskega orožja ter se osredotočile na 
države, ki vzbujajo zaskrbljenost, poudarile pomembnost izvozne kontrole nad blagom z 
dvojno rabo in končne uporabe, vključno z obravnavanjem posredništva in tranzita, 
ovrednotile dosedanji celoviti pregled seznamov blaga – in njihove posodobitve, 
obravnavale sodelovanje z Indijo in nadaljnji odnos do nje, ovrednotile sodelovanje z 
drugimi državami, ki niso članice NSG, ter z drugimi organizacijami. V okviru plenarnega 
tedna je potekalo več sestankov delovnih skupin, ostali sestanki pa so se odvijali tudi 
izven plenarnega tedna. 

Predstavniki URSJV se prvič v zadnjih desetih letih – tudi zaradi finančne situacije – niso 
udeležili plenarnega tedna NSG. Pri tem velja dodati, da so predstavniki URSJV v tem 
obdobju na osmih od desetih zasedanj vodili slovensko delegacijo, v kateri je bil občasno 
tudi predstavnik MZZ in MG. Prvi trije dnevi plenarnega tedna so namenjeni tudi povsem 
tehničnim zadevam (skupini LEEM in IEM), tako da se na srednji in dolgi rok izgublja 
»priključek s primerljivimi državami« in stroka na tem področju. 

Že od 1. 5. 2004 se v Sloveniji uporablja Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo 
(ZNIBDR), v letu 2010 pa je začel veljati še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-A; Ur. l. RS, št. 8/2010). Predlani je 
vstopila v veljavo tudi Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za 
nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (Ur. l. RS, št. 34/2010). Pokazala se je potreba po 
dopolnitvi te uredbe, in sicer glede možnosti izdajanja različnih globalnih in splošnih 
dovoljenj. V letu 2012 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo 
(Ur. l. RS, št. 42/2012). Že od 27. 8. 2009 velja uredba EU (Svet EU je sprejel Uredbo št. 
428/2009, ki vzpostavlja v Skupnosti nadzor izvoza, transferjev, posredništva in tranzita 
blaga z dvojno rabo). V letu 2011 je omenjena uredba dobila po večletnih usklajevanjih 
na nivoju EU dopolnitev, in sicer Uredbo (EU) št. 1232/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Leta 
2012 je bila objavljena še prenovljena uredba, in sicer kot Uredba (EU) št. 388/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) 
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št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in 
tranzita blaga z dvojno rabo. 

V skladu z omenjenimi predpisi mora izvoznik/dobavitelj za prenos določenega blaga 
znotraj Evropske skupnosti ali za izvoz blaga z dvojno rabo pridobiti dovoljenje 
Ministrstva za gospodarstvo (MG), ki ga izda na podlagi predhodnega mnenja Komisije za 
nadzor izvoza blaga z dvojno rabo. V komisiji so predstavniki MG, MZZ, MO, MNZ, Urada 
za kemikalije (URSK), Carinske uprave (CURS), Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije (SOVA) in URSJV. V skladu s poslovnikom omenjene komisije so seje večinoma 
dopisne. Leta 2012 je bilo skupaj 7 rednih sej in 14 dopisnih sej. Obravnavano blago z 
dvojno rabo so bili med drugim laserji, kemikalije (prekurzorji), absorberji in različni 
obdelovalni stroji. Nekaterih od teh so bili s seznama jedrskega blaga dvojne rabe (»Part 
2«), vendar ne s t.i. »Trigger« seznama (»Part 1«). Omeniti velja še, da se pod 
določenimi pogoji izdajajo tudi »uvozna potrdila« za blago z dvojno rabo. Kot vsako leto 
je Vlada RS spomladi 2012 potrdila letno poročilo komisije za leto 2011.  

V letu 2012 je začela veljati tudi nova Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in 
izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (Ur. l. RS, št. 51/2012). V tej uredbi so tako 
kot v predhodni še dodatno zaostreni prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga in 
tehnologije ter tehnična pomoč in posredniške storitve. 

Od 7. do 9. 5. 2012 je potekala v Portorožu mednarodna letna konferenca o izvozni 
kontroli, ki je privabila kar okrog 300 delegatov iz 75 držav in vabljenih mednarodnih 
organizacij. MZZ je bilo učinkovita kontaktna točka Slovenije v zvezi s to pomembno 
konferenco, v okviru katere so aktivno sodelovali tudi posamezniki iz drugih slovenskih 
organov (CURS, MNZ in URSJV). Čeprav je bila tokratna tema konference partnerstvo na 
več nivojih, se je konferenca dotaknila večine vidikov nadzora izvoza (različnega) blaga z 
dvojno rabo. 

Predstavniki URSJV so sodelovali še na usposabljanju predstavnikov slovenske 
industrije/izvoznikov (september) na področju prepoznavanja blaga z dvojno rabo in 
novitet, ki jih prinaša zakonodaja. Podoben seminar (»outreach«) je bil organiziran tudi 
novembra 2012. 

Vira: [73] in [74] 

8.5 Fizično varovanje jedrskih snovi in objektov ter 
visokoaktivnih virov sevanja 

Upravljavci jedrskih objektov in prevozniki jedrskih snovi so fizično varovanje opravljali v 
skladu z načrti, ki jih je potrdilo Ministrstvo za notranje zadeve. Preverili so usklajenost 
načrtov z ocenami ogroženosti njihovih objektov za leto 2012, ki jih je izdala policija. V 
skladu s predpisi so potekala vsakoletna usposabljanja varnostnikov, ki varujejo jedrske 
objekte ali jedrske snovi med prevozom. Reaktorski center Instituta »Jožef Stefan« in 
Agencija za radioaktivne odpadke sta v okviru načrtov ukrepov v primeru izrednega 
dogodka organizirala vajo NUID, v kateri je sodelovalo tudi varnostno osebje, ki opravlja 
fizično varovanje navedenih objektov. 

Sisteme fizičnega varovanja nadzoruje Ministrstvo za notranje zadeve - Inšpektorat RS 
za notranje zadeve (IRSZN) v sodelovanju z URSJV. IRSNZ je v letu 2012 uvedel 
postopek inšpekcijskega nadzora nad fizičnim varovanjem prevoza jedrskih snovi preko 
ozemlja Republike Slovenije. V dveh nadzorih sta bili izdani ureditveni odločbi, zaradi 
neizvedenih ukrepov iz leta 2011 pa je bil proti enemu podjetju in odgovorni osebi 
uveden ustrezen postopek o prekršku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 119. b člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti imenovala marca 2012 novo Komisijo za fizično varovanje 
jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi. Z dnem imenovanja te komisije je 
prenehala delovati Komisija za izvajanje strokovnih nalog s področja fizičnega varovanja 
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jedrskih snovi in objektov v Republiki Sloveniji, katero je leta 2006 imenoval minister za 
notranje zadeve. 

Komisija podaja mnenja o oceni ogroženosti jedrskih objektov ali jedrskih in 
radioaktivnih snovi, spremlja in usklajuje izvajanje ukrepov fizičnega varovanja jedrskih 
objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi ter podaja priporočila za izboljšanje ukrepov 
fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi in predloge pri 
pripravi predpisov s področja fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in 
radioaktivnih snovi. 

Komisija se je v letu 2012 enkrat sestala na svoji redni seji, na kateri je obravnavala 
predlog ocene ogroženosti za tranzit jedrskih snovi prek Republike Slovenije. 

Glede na določila Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti so bili 
leta 2012 pripravljeni predlogi podzakonski aktov (Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih 
objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi, Odredba o določitvi 
programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, 
jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi in Poslovnik Komisije za 
fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi), kateri so bili 
poslani v fazo sprejemanja in potrjevanja. 

V zadnji tretjini leta 2012 je bilo opravljeno fizično varovanje dveh prevozov jedrskih 
snovi (tranzitov) čez ozemlje Republike Slovenije, ki sta potekala brez posebnosti. 

Vir: [58] 

8.6 Preprečevanje nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi 
radioaktivnimi snovmi 

8.6.1 Aktivnosti v Republiki Sloveniji 

Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin 

Od 1. 1. 2008 velja Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin. Ta 
določa zahteve in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morata 
upoštevati prejemnik in organizator prevoza pri uvozu ali vnosu odpadnih kovin v 
Republiko Slovenijo. Njen namen je preprečevanje čezmerne izpostavljenost delavcev in 
prebivalstva zaradi nezadostnega nadzora nad viri sevanja neznanega izvora ter da se 
prepreči veliko premoženjsko škodo zaradi odpravljanja posledic kontaminacije. Že 
marca 2007 je bil objavljen Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (dopolnjen leta 2009 
v delu, ki se nanaša na merilno opremo), ki med drugim določa pogoje za pridobitev 
pooblastila za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin. 
Pooblaščenih je 21 izvajalcev meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih 
surovin. Seznam pooblaščencev se nahaja na spletni strani URSJV: 

http://www.ursjv.gov.si/si/info/za_stranke/pooblasceni_izvajalci_meritev_radioaktivnosti
_posiljk_sekundarnih_kovinskih_surovin/ 

V letu 2012 je bilo po prejetih podatkih opravljenih 41.661 meritev radioaktivnosti pošiljk 
sekundarnih kovinskih surovin (odpadnih kovin), v letu 2011 pa 27.274. 20 od skupno 21 
izvajalcev meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin je poročalo v 
predpisanem roku iz omenjene uredbe. Podatki o meritvah po posameznih organizacijah 
so podani na sliki 142. 
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Slika 142: Število meritev radioaktivnosti odpadnih kovin leta 2012 

Iz poslanih poročil izvajalcev meritev je razvidno, da je bilo v letu 2012 izmerjeno 
(detektirano) povišano sevanje, in sicer: 

- Marec: Acroni d.o.o. je sporočil, da je na tovoru iz Češke portalni monitor zaznal 
povišano sevanje. Pošiljka je bila vrnjena nazaj. 

- Maj: V Luki Koper je podjetje »Alpha Marine« Andrej Potrata s.p. zaznalo povišano 
sevanje na tovoru z grafitom iz Dinos d.d., PE Maribor. ZVD d.d. je ovrgel sum, da 
bi bila vrednost naravnih radionuklidov v tovoru povišana nad zakonsko 
predpisanimi mejami.  

- September: Podjetje Štore Steel d.o.o. je prejelo pošiljko od podjetja Gorenje 
Surovina d.o.o., PE Žalec, ki je vsebovala železo rezano na škarje. Ugotovljeno je 
bilo povišano sevanje. Med jeklenim odpadkom je bilo prisotno zmečkano pocinkano 
vedro, v katerem je bilo 1 kg kamenega  prahu, ki so ga odpeljali na deponijo. 

- Oktober: V podjetju Talum d.d. Kidričevo so na tovoru odpadnega aluminija, ki je 
prispel iz Srbije, izmerili povišano sevanje. Tovor so vrnili v državo izvora. 

- November: V podjetju Talum d.d. Kidričevo so izmerili povišano sevanje in sicer na 
vlačilcu s kovinskimi odpadki iz Bosne in Hercegovine. Pošiljko so vrnili v državo 
izvora. 

Dežurna služba 

Vpeljava 24-urne dežurne službe na URSJV, ki je prva strokovna pomoč delavcem carine 
in policije že od leta 2002, se je pokazala za koristno. Zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev je bila v mesecu novembru dežurna služba skrajšana na čas od ponedeljka od 8. 
ure do petka do 22. ure. Kontaktna oseba je »delavec v pripravljenosti na avtomatskem 
radiacijskem monitoringu URSJV«. Njegova naloga je, da sprejme klic, svetuje 
prijavitelju in po potrebi vključi v delo inšpekcijo URSJV. Carina/policija razrešuje večino 
primerov, ko ne obstaja sum nedovoljenega prometa (npr. večina t.i. »nedolžnih 
alarmov«) brez dodatnih posvetovanj z dežurnim URSJV. Vzroke za klic in število klicev v 
obdobju 2002 – 2011, prikazuje preglednica 47. 
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Preglednica 47: Prikaz vzroka in števila klicev v letih od 2002 do 2012 

Vzrok za klic 
Leto Viri sevanja oz. 

povišano sevanje NORM1 Pacienti Ostalo 
Skupno 

št. klicev 

20022 0 1 2 3 6 
2003 2 3 4 1 10 
2004 2 2 2 0 6 
2005 6 5 0 0 11 
2006 3 2 1 3 9 
2007 2 73 1 2 12 
2008 1 1 1 14 4 
2009 5 3 0 3 11 
2010 5 4 0 4 13 
2011 10 1 0 0 11 
2012 9 2 0 0 11 

   Skupno 2002 - 2012: 104 

Opombe: 
1 - predmeti/blago, ki vsebuje naravne radioaktivne izotope (U, Th, potomci) in niso zajeti drugje 
2 - od sredine junija 2002 naprej 
3 - všteto tudi odkritje kompasa z 226Ra pri tujemu državljanu 
4 - naknaden klic brez pošiljanja obrazca (faks sporočila) 

Razdelitev prejetih klicev glede na vzrok: 

- vir sevanja oz. povišano sevanje: 9, 

- povišano sevanje – NORM: 2, 

- pacienti (terapija): 0 in 

- ostalo (prevoz radioaktivnih snovi, lažni alarmi, pojasnila, prevoz opreme za jedrsko 
elektrarno,…): 0. 

Vir: [38] 

8.6.2 Aktivnosti v svetu 

Regionalno sodelovanje  

Na območju bivše Jugoslavije je vzpostavljeno neformalno sodelovanje organov, ki so 
pristojni za sevalno varnost ter carinske zadeve. Do zdaj sta bila organizirana dva 
sestanka, 2006 v Zagrebu in 2007 v Beogradu. Sestanek, ki je bil predviden leta 2008 v 
Makedoniji, ni bil realiziran niti v letu 2012. Rezultat dosedanjega dela je izboljšano 
komuniciranje in obveščanje med državami, za kar so vzpostavljene kontaktne točke v 
posameznih državah. Informacije o izgubljenih in najdenih virih sevanja (ali detekciji 
povišanega sevanja) se redno izmenjujejo po elektronski pošti. URSJV si bo prizadevala 
obdržati in nadalje razvijati to obliko sodelovanja. MAAE je kot zanimivost to sodelovanje 
že pred leti ocenila kot pomembno in enkratno, gledano skozi prizmo trenutnega 
dogajanja po svetu. 

Poročanje držav članic na MAAE (»Illicit Trafficking Database – ITDB«)  

Podatkovna zbirka ITDB vključuje med drugim nedovoljen promet z jedrskimi in drugimi 
radioaktivnimi snovmi – dogodke, ki so povezani z nedovoljeno pridobitvijo (npr. s 
krajo), dobavo, posestjo, uporabo, prenosom ali odlaganjem – z ali brez prečkanja meje. 
Zbirka vključuje tudi dogodke, ko gre za neuspešne akcije ali preprečena dejanja 
omenjena zgoraj, izgubo snovi in najdbo nenadzorovanih snovi. MAAE razdeli dogodke v 
tri skupine:  

- nedovoljena posest in kriminalne dejavnosti v zvezi s tem,  
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- kraje in izgube,  

- druge nedovoljene dejavnosti in dogodki.  

ITDB je do julija 2012 vsebovala že okrog 2.250 potrjenih dogodkov, pri čemer je število 
sporočenih dogodkov na leto med 150 in 200 primerov. Po podatkih MAAE manj kot 
30 % primerov vključuje kriminalno dejavnost. Pri približno 70 % gre za detektirane in 
zasežene snovi, za katere pa ni predhodnih informacij o kraji ali izgubi. Pri približno 70 % 
primerov poročanja o kraji ali izgubi se za virom sevanja izgubi sled. Pri jedrskih snoveh 
gre najpogosteje za nedovoljeno posedovanje ali poskus nedovoljene prodaje (brez 
ugotovitve, kdo naj bi bili kupci), pri radioaktivnih snoveh pa za krajo ali nedovoljeno 
odlaganje. Iz analize poročanje na MAAE je razvidno, da se nedovoljen promet z 
jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi nadaljuje, kažejo se »ranljiva mesta« v zvezi 
z varovanjem, evidencami, zmožnostjo detekcije in v nadzoru, ki ga izvajajo upravni 
organi.  

Pomembnejši (do sedaj sporočeni) primeri iz drugih držav, ki so se zgodili ali zaključili 
(bili sporočeni) v letu 2012 po svetu, in so vključevali cepljive snovi in/ali »kriminalne 
dejavnosti«, kot jih določa MAAE:  

- Južna Afrika (december): vozilo, ki je prevažalo napravo s 137Cs in 241Am/Be, je bilo 
prestreženo in ukradeno; policija je bila obveščena; 

- Ukrajina (december): poskus prodaje osiromašenega urana (6 kg); 

- Kanada (november): v provinci Ontario je bila na delovišču ukradena naprava s 
137Cs in 241Am/Be; obveščeni sta bili tako policija kot tudi javnost; 

- Južna Afrika (november): iz skladišča je bila med vlomom ukradena različna 
oprema, med drugim tudi naprava s 137Cs in 241Am/Be; policija je bila obveščena; 

- Kanada (november): v provinci Nova Škotska je bila s tovornjaka ukradena naprava 
s 137Cs in 241Am/Be; ki je bila čez nekaj dni najdena na parkirišču; v Quebecu pa je 
bila medtem najdena druga podobna naprava, ukradena junija); 

- Tanzanija (september): poskus prodaje naravnega urana (»rumene pogače«); 
policija je predhodno dobila namig, zasegla omenjeno snov in pridržala dvojico 
osumljencev (verjetno vmesnih členov v »verigi«); 

- Kanada (september/oktober): v provinci Alberta je bil v zavarovanem območju 
letališča ukraden tovornjak, skupaj z napravo s 137Cs in 241Am/Be; policija je po 
nekaj dneh našla vozilo, nato pa še omenjeno napravo); 

- Gruzija (januar/avgust): poskus prodaje in nepooblaščena posest dveh ampul s 
135Cs/137Cs, naravnega urana, kalibracijskih virov s 137Cs in 13 ampul s 135Cs (iz 
Abhazije, namenjeno v Turčijo) – odkrito s strani varnostnih služb; 

- Peru (julij): oboroženi roparji so iz vozila, ki se je ustavilo, ukradli napravo s 137Cs 
(kot pozicionirni vir); motiv je bil verjetno iskanje dobička; policija je po treh dneh 
našla omenjeno napravo; 

- Kenija (junij): ukradena je bila naprava (»sonda Humboldt«), vsebujoč 137Cs in 
241Am/Be; 

- Južna Afrika (junij): predelovalec odpadnih kovin je detektiral 137Cs (kot merilec 
gostote), ki je bil pred tem ukraden iz transportnega traku v enem od rudnikov; 

- Kanada (junij): v pokrajini Quebec so neznanci vdrli v začasno skladišče in ukradli 
različno elektronsko opremo ter v sklopu tega tudi napravo (»sondo Troxler«), 
vsebujoč 137Cs in 241Am/Be; 

- Kanada (junij): v pokrajini Nova Škotska so neznanci v nočnem času vlomili v vozilo 
kanadske agencije za mejne zadeve in ukradli različno opremo, med drugim tudi 
detektor, vsebujoč 133Ba, ki se sicer uporablja za odkrivanje tihotapljenja 
(»contraband detector«); 
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- Brazilija (april): vozilo z napravo Gammamat (vsebujoč 75Se) je bilo primarni cilj 
tatvine; takoj sta bila obveščena upravni organ in policija; po preiskavi je bilo čez 
nekaj dni najdeno vse nepoškodovano;  

- Kanada (marec): v pokrajini Quebec so med pošiljko z odpadnimi kovinami našli 
napravo (»sondo Troxler«), vsebujoč 137Cs in 241Am/Be, ki je bila ukradena leta 
2003; 

- Južna Afrika (januar): poskus prodaje naravnega urana, ki se je nahajal v treh 
enolitrskih plastičnih vsebnikih; policija je ukrepala glede na namig informatorja in 
pridobila omenjeno snov od osebe, ki jo je poskušala prodati. 

Iz seznama je razvidno, da je bilo tudi v minulem letu – za razliko od predhodnega 
obdobja – le malo tovrstnih primerov. Situacija širše v svetu ostaja bolj kot ne 
nespremenjena in več držav je poročalo v ITDB o primerih, ki spadajo v okvir 
»nedovoljenega prometa« - npr. Peru, Kenija, Južna Afrika, Kanada, Brazilija, 
Tanzanija,…  

Med novicami niso navedene najdbe kontaminiranih polizdelkov, izdelkov in najdenih 
virov sevanja. O številnih tovrstnih najdbah po svetu (izvirajoč predvsem iz Indije in 
Kitajske) je URSJV sredi avgusta 2012 obvestila tudi Carinsko upravo Republike Slovenije 
(CURS) in obenem seznanila še Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) ter Tržni 
inšpektorat. Raznovrstnost kontaminiranih (pol)izdelkov po svetu (Nemčija, Nizozemska, 
Švedska, ZDA, itd.) je očitna – od avtomobilskih brisalcev, do vzmeti za pršila, škatlic za 
čaj ali delov tovornih vozil. Predstavniki CURS, MNZ in URSJV so se sestali 10. 9. 2012 in 
pregledali stanje na področju nedovoljenega prometa z jedrskimi in drugimi 
radioaktivnimi snovmi. URSJV je prej omenjene organe obvestila tudi sredi novembra, 
ker so v različnih državah našli kontaminirane (pol)izdelke s 60Co (med drugim jedilni 
pribor, košare za kolesa in ženske čevlje). Naslednji medresorski sestanek je predviden 
spomladi 2013. 

MAAE je leta 2012 sklicala obdobni sestanek kontaktnih točk po državah, z 
najštevilčnejšo udeležbo doslej – kar okrog 90 predstavnikov (slika 143). Tovrstna 
zasedanja potekajo vsake tri leta na Dunaju. Eden od prihodnjih ciljev je tudi sprememba 
imena ITDB – najverjetneje v »Incident and Trafficking Database«. 

 

Slika 143: Udeleženci ITDB obdobnega sestanka na Dunaju 

Viri: [92], [93] in [94] 

Načrt MAAE o varovanju (»IAEA Nuclear Security Plan 2010 - 2013«)  

Dejavnosti MAAE na področju varovanja (»nuclear security«) se odvijajo na podlagi 
novega načrta za obdobje 2010 – 2013 (»Nuclear Security Plan«; GC(52)/RES/10). 
Omenjeni načrt je potrdil Svet guvernerjev septembra 2009 in je namenjen krepitvi 
varnosti v državah in boju proti jedrskemu terorizmu. Omenjeni novi načrt se osredotoča 
na štiri ključna področja:  

- ocena potreb, primerjava in analiza informacij,  

- priprava smernic za države,  
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- zagotavljanje mednarodnih pregledov in misij in  

- tehnična pomoč za države.  

Načrt pokriva obenem tri področja, in sicer preprečevanje, detekcijo in ukrepanje ter 
usklajevanje in analizo informacij (za pomoč pri njegovemu izvajanju).  

Viri: [75], [76] in[77] 

MAAE portal NUSEC in odbor NSGC  

NUSEC (»Nuclear Security Information Portal«) je nov portal MAAE, ki je v uporabi 
približno dve leti. Za portal skrbi osebje Urada za jedrsko varovanje (Office of Nuclear 
Security; »NUSEC Team«). Vseh skupaj je trenutno okrog 65 kontaktnih točk po državah 
članicah, vključno z nekaj mednarodnimi partnerskimi organizacijami. V okviru portala 
NUSEC se nahaja več področij z omejenim dostopom. Na portalu naj bi bili v prihodnje 
tudi osnutki novih priporočil in drugih dokumentov MAAE s tega področja.  

Druga novost je letošnja ustanovitev skupine za pregledovanje dokumentov (priporočil in 
drugih) s področja varovanja - »Nuclear Security Guidance Committee« (NSGC). 
Slovenija je tako kot številne druge članice IAEA predlagala svoja predstavnika v NSGC. 
Omenjena skupina se bo sestajala do dvakrat na leto in eno prvih njenih dejanj je bila 
potrditev krovnega priporočila – Osnove varovanja (»Nuclear Security Fundamentals«). 
Sestanek NSGC decembra na Dunaju je nakazal pripravo več deset dokumentov – 
»priporočil«, »izvajalskih smernic« in »tehničnih smernic« na različnih podpodročjih 
varovanja, npr. fizično varovanje med prevozom jedrskih snovi, varnostna kultura, 
detekcija, itd. 

Viri: [78], [79] in [80] 

EU in neširjenje orožja za množično uničevanje 

Leta 2003 je bila sprejeta strategija EU za preprečevanje širjenja orožja za množično 
uničevanje (»Strategy against the Proliferation of Weapons of Mass Destruction«). EU 
daje močno podporo delu MAAE na področju boja proti širjenju orožja za množično 
uničevanje. Svet EU je že decembra 2008 sprejel nove smernice za delovanje EU (»New 
lines for actions by the European Union in combating the proliferation of weapons of 
mass destruction and their delivery system«).  

Svet EU je decembra 2010 potrdil in pozdravil trenutno potekajoče dejavnosti v okviru 
izvajanja akcijskega načrta (novih smernic), a obenem opozoril, da nekatera področja 
zahtevajo nadaljnja prizadevanja. Vzpodbuja se pristojne institucije EU in države članice, 
da prevzamejo nadaljnje pobude, da se doseže celotno izvajanje akcijskega načrta do 
konca leta 2012 in opozarja na pomen preprečevanja širjenja jedrskega orožja in 
zadevnega blaga skozi usmerjene in usklajene akcije. 

V letu 2012 je bila sprejeta prenovljena (in strožja) Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z 
dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
961/2010. Napori EU glede Irana gredo v smeri izvajanja resolucije Varnostnega sveta 
Združenih narodov (UNSCR 1929) in zagotavljanja dodatnih neodvisnih ukrepov EU proti 
Iranu. 

CONOP (»Non-proliferation Committee«) kot delovna skupina za neširjenje orožja in eno 
od pripravljalnih teles Sveta EU nameni veliko časa razpravam o mednarodnih izvoznih 
nadzornih režimih, raketni problematiki, regionalnim vprašanjem in oblikam sodelovanja 
kot tudi izvajanju strategije EU na področju orožja za množično uničevanje. Tudi letos je 
bilo skupaj več sestankov CONOP, na katerih so večinoma sodelovali predstavniki MZZ, 
URSJV pa je bila ustrezno seznanjena z dogajanjem. V okviru CONOP in skupaj z drugimi 
delovnimi skupinami so potekale tudi sprotne konzultacije o aktivnostih IAEA, posebej 
glede jedrskih programov Irana, Severne Koreje in Sirije. V letu 2012 je Svet Evropske 
unije potrdil dve 6-mesečni poročili o napredku v zvezi z zgoraj omenjeno strategijo.  
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EU je aktivno sodelovala v splošni razpravi na prvem pregledovalnem sestanku PrepCom 
v tem petletnem obdobju v zvezi z NPT, kot tudi v tematskih sklopih razprav. Omeniti 
velja dva delovna dokumenta, ki sta bila predložena, in sicer prvi glede izvajanja 
zaključkov konference NPT (RevCon) 2010 in drugi o miroljubni uporabi jedrske energije. 
Evropski predstavniki so se še posebej osredotočili na napore v zvezi s ključnimi elementi 
za okrepitev norm jedrskega neširjenja v sozvočju z NPT, promociji Dodatnega protokola 
kot ustreznega garanta za splošno verifikacijo, iskanju skupnega ukrepanja v primeru 
odstopa od pogodbe ali v primeru nespoštovanja njenih določil. 

V Bruslju je bila februarja dvodnevna konferenca o neširjenju in razoroževanju, ki je 
pomenila vrhunec enoletnega dela konzorcija (»možganskih trustov, think-tanks«) EU na 
področju neširjenja. 

Viri: [87], [88], [89], [90] in [91] 

Kemijsko, biološko, radiološko in jedrsko orožje ter zadevne snovi (CBRN/ KBRJ)  

Decembra 2009 je Svet za pravne in notranje zadeve EU (Justice and Home Affairs 
Council) sprejel obširen dokument, in sicer Akcijski načrt »Council conclusions on 
strengthening chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) security in the 
European Union«. Krovni cilj Akcijskega načrta je zmanjšanje ogroženosti in škode v 
primeru kemijskih, bioloških, radioloških ali jedrskih dogodkov, kot posledice nesreč, 
bodisi naravnega bodisi namernega izvora. Evropska komisija je maja 2012 izdala 
»Poročilo o napredku pri izvajanju Akcijskega načrta CBRN«, za katerega so prispevale 
vhodne podatke tudi države članice EU. 

Predstavniki Slovenije oziroma URSJV so se v Bruslju v letu 2012 udeležili več sestankov, 
ki jih je sklicala Evropska komisija – Generalni direktorat za notranje zadeve (DG for 
Home Affairs), in sicer 6. in 7. 6. ter 13. in 14. 11. 2012. Podskupina za radiološke in 
jedrske zadeve se je junija seznanila med drugim z napredkom pri izvajanju nekaterih 
akcij, ki izhajajo iz akcijskega načrta (»RN« in nekatere »horizontalne akcije«), pri čemer 
velja omejiti zlasti aktivnosti raziskovalcev JRC - EC Joint Research Centre, Institute for 
Transuranium Elements iz Karlsruheja. Predstavnik URSJV je sodeloval še na sestanku 
izbranih kontaktnih točk EU za podatkovno zbirko IAEA ITDB (maj; Karlsruhe, Nemčija). 
V okviru akcij pod RN.13 in RN.14 so bile izmenjane informacije, kako izboljšati 
omenjeno zbirko in jo narediti bolj uporabno v smislu Akcijskega načrta EU (CBRN). 
Sestanek Posvetovalne skupine (»Advisory Group«) novembra 2012 je bil prvi, ki je 
obravnaval tudi področje eksplozivov (»CBRNE«). Že spomladansko poročilo o napredku 
pri izvajanju Akcijskega načrta CBRN je vsebovalo poglavje o Prihodnosti in nadgradnji 
Akcijskega načrta (10 ključnih tem), dodatno k temu je oktobrska konferenca v 
švedskem mestu Malmö nakazala, kaj bodo prednostna področja v prihodnje – 
preprečevanje, detekcija, izmenjava informacij, izboljšana usposabljanja in ozaveščanje, 
boljše sodelovanje in sinergije ter razvoj boljših ocen ogroženosti. 

URSJV je že 9. 3. 2012 posredovala slovenski prispevek in podala izpolnjevanje priporočil 
iz Akcijskega načrta CBRN, nanašajoč se na akcije iz področja »RN« (radioaktivne in 
jedrske snovi). URSJV je 11. 4. 2012 posredovala odgovor na vprašalnik »Izkušnje pri 
uporabi podatkovne baze IAEA ITDB v Evropski uniji«. URSJV je skupaj z MNZ sodelovala 
pri odgovoru na vprašalnik »Študija o dobrih praksah pri poročanju o sumljivih prenosih v 
zvezi s CBRN snovmi«. URSJV je skupaj z URSVS sodelovala tudi pri odgovoru na dva 
tematska vprašalnika (»Študija o izvozu in uvozu radioaktivnih snovi z visokim 
tveganjem« in »Študija o trenutnih razmerah in prihodnjih ukrepih, ki se nanašajo na 
radioaktivne snovi z visokim tveganjem in ravnanje z njimi«). 

Viri: [81], [82], [83] in [84] 

Poročanje Evropski komisiji o visokoaktivnih virih sevanja (»HASS«) 

Proti koncu leta 2011 in v letu 2012 so bile v okviru drugih sestankov v Bruslju prejete 
informacije, da bo Evropska komisija posredovala poročilo – sestavljeno iz poročil držav 
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članic EU - v Evropski parlament, in sicer (šele) leta 2013; pred tem naj bi pogodbena 
organizacija pregledala vsa prispela poročila. 

Globalna pobuda za boj proti jedrskemu terorizmu (GICNT) in nekatere druge aktivnosti  

Globalna pobuda pomembno prispeva k naporom mednarodne skupnosti za 
preprečevanje dejanja jedrskega terorizma. Tudi leta 2012 je bilo po svetu več 
aktivnosti, in sicer delovni sestanki, seminarji ter delavnice v številnih državah 
(Avstralija, Kanada, Italija, Velika Britanija, Rusija, Ukrajina,…). Plenarnega zasedanja v 
letu 2012 ni bilo, naslednje bo leta 2013 v Mehiki.  

Vir: [85] 

Zaključno poročilo AHGNS (»stresni testi na področju varovanja«) 

Nesreča v japonski JE Fukušima leta 2011 je imela za posledico tudi odločitev, da se 
podrobneje preuči varnost in varovanje v EU. Že maja 2011 je bila sprejeta odločitev o 
ločenem, dvotirnem spremljanju obeh področij. Medtem ko so »stresni testi« obširno 
odmevali v širši javnosti, je bilo področje varovanja deležno bistveno manj tovrstne 
pozornosti. Julija 2011 je bila ustanovljena skupina AHGNS (Ad Hoc Group on Nuclear 
Security). Njeno delo se je osredotočilo na metode za evalvacijo, vzpostavitev 
preventivnih ukrepov za zaščito jedrskih elektrarn (JE) – z namenom, da se ugotovijo in 
izmenjujejo dobre prakse in izboljša varovanje v širšem smislu – na podlagi priporočil 
IAEA. Delo je potekalo od julija 2011 do junija 2012, v času poljskega in danskega 
predsedstva EU. Slovenski predstavniki (MNZ, Stalna misija v Bruslju, URSJV) so 
spremljali dejavnosti v okviru enoletnega dela AHGNS. V jeseni 2011 je bil posredovan 
slovenski odgovor na tematski vprašalnik, ki ga je pripravilo poljsko predsedstvo. Zbrani 
odgovori držav članic EU so bili povzeti v omenjenem seznamu 32 dobrih praks. Vmesno 
poročilo je bilo poslano Svetu decembra 2011, zaključno pa junija 2012. Slovenija je tako 
kot ostale države članice EU prejela osnutek zaključnega poročila v pregled in morebitne 
pripombe. 

Zaključno poročilo podaja več ugotovitev in priporočil o krepitvi varovanja, med drugim 
skozi: 

- čimprejšnjo ratifikacijo dopolnil iz leta 2005 h Konvenciji o fizičnem varovanju 
jedrskega materiala (»CPPNM«), 

- osrednjo vlogo IAEA in še posebej priporočila INFCIRC/225/rev. 5, ki zadeva fizično 
varovanje, ter drugih priporočil v okviru »Nuclear Security Series«, 

- misije IPPAS, ki jih izvaja IAEA, in so pomembne kot zunanji referenčni pregled 
režima varovanja v državi, ki povabi tako misijo, 

- načrtovanje, izvajanje in vzdrževanje tako varnosti kot varovanja v JE – v smislu 
skladnosti in sinergij, 

- izvajanje in vzdrževanje učinkovite varnostne kulture (»security culture«), 

- pozornost pri informacijski »cyber« varnosti, 

- nadaljnje delo držav EU na področju varovanja (skozi mehanizme CBRN/Akcijski 
načrt, ENSRA), vzpodbujanje izmenjave dobrih praks ter sodelovanje med državami 
EU in sosednjimi državami. 

AHGNS je navedla tudi seznam 32 dobrih praks, ki obsegajo področja nacionalnih pravnih 
in upravnih zadev, nacionalni okvir glede varovanja, projektno oceno ogroženosti 
(»DBT«), varnostno kulturo (»security culture«) in načrtovanje ukrepanja (»contin-
gency«). Omenjene prakse so bile zbrane na podlagi tematskega vprašalnika. 

Zaključno poročilo je, za razliko od vmesnega, javen dokument, objavljen tudi na spletu. 

Vir: [86] 
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Vrh o jedrskem varovanju 2012 (»Nuclear Security Summit«) 

Letošnji Vrh o jedrskem varovanju, ki je potekal od 26. do 27. 3., je drugo tovrstno 
srečanje po letu 2010, ko so se voditelji ključnih držav zbrali v Washingtonu (ZDA). 
Država gostiteljica je bila tokrat Republika Koreja in seulski vrh se je končal s sklepno 
izjavo – t. i. »Seoul Communiqué«. Povzeto navajamo, da ostaja jedrski terorizem ena 
od najbolj zahtevnih groženj za mednarodno varnost. Izpostavljena je pomembnost 
ustreznih nacionalnih ukrepov in mednarodno sodelovanje, s tem da je vloga IAEA 
omenjena kot bistvena. Možnost nadaljnjega napredka je predvidena na več področjih, in 
sicer glede »globalnega okvira o jedrskem varovanju« (»arhitekture«), tako jedrskih kot 
tudi radioaktivnih snovi, sinergijam med varnostjo (»nuclear safety«) in varovanjem 
(»nuclear security«), varovanjem med prevozom, bojem proti nedovoljenemu prometu, 
forenziki, kulturi v zvezi z varovanjem in informacijsko varnostjo. V izjavi je zaveza po 
nadaljnjih naporih po izboljšanju varovanja in izpolnitvi zavez. Naslednje tovrstno 
srečanje bo leta 2014 v Haagu na Nizozemskem. 

Viri: [95], [96] in [97] 
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9 MEDNARODNO SODELOVANJE 

9.1 SODELOVANJE V EU  

V prvi polovici leta 2012 je od Poljske predsedovanje prevzela Danska, ki je v delovni 
skupini Sveta EU za jedrska vprašanja (ATO – Atomic Questions Working Group) 
predstavila program dela. Delovna skupina se je sestajala približno enkrat mesečno. 
Glavne teme, ki jih je obravnavala delovna skupina, so se nanašale na zaključevanje 
stresnih testov, saj je v EU v začetku leta 2012 intenzivno potekalo pregledovanje 
nacionalnih poročil. Skorajda stalna tema sestankov je bil osnutek direktive o osnovnih 
varnostnih standardih (BSS), delovna skupina pa je začela obravnavati tudi predlog 
instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti (Instrument for Nuclear Safety 
Cooperation), ki se nanaša na sedemletno obdobje po letu 2014. Obravnavali in seznanili 
so se z informacijami v zvezi s pogajanji za sklenitev sporazumov med Euratomom in 
Kanado, Rusijo ter Južnoafriško republiko. Na dnevnem redu delovne skupine ja bil še 
osnutek direktive o radioaktivni kontaminaciji vode in človeške prehrane. V zvezi s 
pripravami na drugi izredni sestanek po Konvenciji o jedrski varnosti, ki je bil posvečen 
izmenjavi post-fukušimskih izkušenj, so obravnavali poročilo za ta sestanek, ki ga je 
pripravila Evropska komisija. Kot običajno so podprli podaljšanje sporazuma Euratom - 
KEDO. Države so na predloge direktiv podale svoje pripombe, vsebine sestankov pa se 
zajemale tudi različna poročanja (npr. o sestankih ENSREG in WENRA, o varovanju 
jedrskih snovi, kjer sodelujeta MAAE in Euratom). Ob zaključku danskega predsedstva so 
se seznanili z zaključnim poročilom o stresnih testih in se osredotočili na mandat 
Evropski komisiji za pogajanja v zvezi z morebitnimi spremembami Konvencije o jedrski 
varnosti, ki je bil potreben za sodelovanje na izrednem sestanku po omenjeni konvenciji, 
ki je potekal konec avgusta 2012 na Dunaju.  

V drugi polovici leta je predsedovanje delovni skupini prevzel Ciper. Glavna in stalna 
tema njegovega predsedovanja je bilo usklajevanje predloga direktive o osnovnih 
varnostnih standardih (BSS). Delovna skupina ATO se je ukvarjala tudi z predlogi za 
financiranje razgradnje elektrarn, ki so jih ustavili zaradi vstopa Slovaške, Litve in 
Bolgarije v EU. Za direktivo BSS je bila ustanovljena tehnična skupina, ki se je prvič 
sestala julija. Delovna skupina je delo začela s V. poglavjem, razprave pa so potekale 
dan pred zasedanjem delovne skupine. Predstavljeni so bili stresni testi, ki sta jih opravili 
tudi Ukrajina in Švica. Pri pregledih sta sodelovali tudi Belorusija in Turčija, čeprav 
nimata jedrske elektrarne. Pregledali so tudi osnutek zaključkov Sveta o zanesljivi oskrbi 
z medicinskimi radioizotopi v EU. Na področju mednarodnih odnosov še potekajo 
pogajanja med Euratomom in Kanado. Pogajanja z Južnoafriško republiko so bila 
zaključena in Evropska komisija je dobila mandat za podpis sporazuma o miroljubni 
uporabi jedrske energije. Z Rusko federacijo se politična pogajanja še niso začela, 
medtem ko pogajanja med Euratomom in Južno Korejo še potekajo. Ob koncu 
predsedovanja je Ciper v začetno obravnavo državam članicam poslal predlog uredbe o 
registraciji prevoznikov radioaktivnih snovi v EU.  

9.1.1 Visoka skupina predstavnikov za jedrsko varnost (ENSREG) 

Skupina evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG - European Nuclear Safety 
Regulator Group) je neodvisno strokovno telo, ustanovljeno leta 2007 s sklepom 
Evropske komisije. Skupina je sestavljena iz najvišjih predstavnikov upravnih organov, 
pristojnih za jedrsko varnost, varstvo pred sevanji in varnost radioaktivnih odpadkov iz 
vseh 27 držav članic Evropske unije. V njej enakopravno sodelujejo tudi predstavniki 
Evropske komisije.  

Vloga ENSREG je pomagati vzpostaviti pogoje za stalno izboljševanje in doseganje 
skupnega razumevanja na področju jedrske varnosti in ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki. Predsedujoči ENSREG je bil do sredine leta 2012 dr. Andrej Stritar, direktor 
URSJV.  

239 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

V letu 2012 so potekali trije sestanki ENSREG. 

24. 2. je v Bruslju potekala prva seja skupine ENSREG v letu 2012, ki ji je predsedoval še 
dr. Andrej Stritar, direktor URSJV. Sejo so najbolj zaznamovale naslednje tri točke 
dnevnega reda: 

- Vmesno poročilo o stresnih testih: predstavljen je bil potek pregledovanja poročil 
držav članic, ki je zajel t.i. pregled po področjih (topical review), ki je vključeval 
naslednja področja: (1) potresna in poplavna varnost ter drugi izredni vremenski 
vplivi; (2) izguba (vsega zunanjega) električnega napajanja in izguba končnega 
ponora toplote; (3) obvladovanje težkih nesreč. Poudarjeno je bilo, da je predvideno 
nadaljevanje procesa s t.i. pregledom po državah (country review), kjer bodo poleg 
odgovorov na še odprta vprašanja pregledovalci obiskali tudi jedrsko(e) 
elektrarno(e) in v zaključku na tej osnovi pripravili končno poročilo o pregledu 
nacionalnih aktivnostih v okviru stresnih testov. Osnutek celovitega poročila (z 
nacionalnimi poročili o pregledu) bo obravnaval ENSREG na svoji seji, Komisija bo o 
tem poročala Svetu, ta pa Evropskemu parlamentu. 

- Člani ENSREG so obravnavali predlog delovnih programov posameznih delovnih 
skupin (za jedrsko varnost, za ravnanje z odpadki in razgradnjo ter za 
transparentnost) ter skupni ENSREG delovni program za leti 2012 in 2013. 
Upoštevajoč dejstvo, da bo potrebno posamične programe delovnih skupin delno 
dopolniti oz. spremeniti, je bila sprejeta odločitev, da se ti programi sprejmejo po 
14-dnevnem tihem postopku (silent procedure). 

- Predsednik je pred tokratno sejo na vse člane skupine naslovil pismo, v katerem je 
na provokativen in problemski način predstavil svoja razmišljanja o nekaterih 
aktualnih temah, vezanih na delovanje skupine ENSREG in širših jedrskih vprašanjih 
v mednarodnem prostoru. Razprava se je dotaknila prav vseh tem: (1) učinkovitosti 
planiranja in izvajanja načrtovanega dela ENSREG; (2) prispevka ENSREG skupine k 
pregledu in morebitni spremembi/dopolnitvi jedrske zakonodaje na nivoju EU; (3) 
izrednega sestanka po Konvenciji o jedrski varnosti in predlogov za morebitno 
spremembo konvencije; (4) predloga za harmonizacijo načrtovanja pripravljenosti 
izven jedrske elektrarne za primer jedrske nesreče; (5) medinstitucionalne 
koordinacije delovnih skupin s področja jedrske varnosti in (6) nenehnega 
izboljševanja dela Komisije na področju jedrske varnosti. Vsi razpravljavci so 
poudarili, da taka samorefleksija in kritična presoja zatečenega stanja pozitivno 
prispevata k nadaljnjemu delu in sta vsekakor dobrodošli za morebitno 
dolgoročnejšo usmeritev in prioritizacijo ciljev, tako skupine ENSREG, kot širše. 

Seja ENSREG z dne 25. 4. je bila pretežno posvečena potrditvi osnutka poročila o 
stresnih testih, ki ga je pripravil Peer Review Board. Poročilo so vsi dobili na vpogled že 
slaba dva tedna prej. Glavni problem je bil, kaj narediti z zahtevo komisarja Oetingerja, 
ki je nekaj dni prej zahteval dodatne obiske po elektrarnah in nadaljevanje stresnih 
testov do konca leta. 

Na uvodnem neformalnem sestanku med nekaterimi večjimi regulatorji (F, ES, FI, D, A, 
UK, CZ) člani Peer Review boarda in A. Stritarjem kot predsedujočim ENSREG je bilo 
dogovorjeno, da bodo zahteve Komisije na ustrezen način vključene v skupni izjavi, ki 
naj bi jo objavili hkrati s poročilom. 

Dopoldanski del seje je potekal gladko. Člani ENSREGA so pohvalili pripravljeno poročilo 
in izrazili pripravljenost, da ga potrdijo, medtem ko je Komisija izjavila, da je zanjo pogoj 
za strinjanje hkratni sprejem skupne izjave, ki jo je ločeno sestavljala posebna skupina.  

Z večino besedila skupne izjave ni bilo težav, zapletlo se je pri nekaj stavkih, ki jih je 
predlagala Komisija. Ko je razprava postala vse preveč žolčna, je predsedujoči sejo 
prekinil in sprožil tiho proceduro do naslednjega dne opoldne. Ker tihe procedure 
sprejema ni nihče prekinil, je sekretariat ENSREG, v petek, 26. 4. 2012, lahko razglasili 
konec stresnih testov in objavil poročilo in skupno izjavo. 
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Tretja seja ENSREG v letu 2012 je potekala 3. 7. in je obravnavala predlog akcijskega 
načrta, pripravljenega na podlagi zaključkov kampanje izrednih pregledov jedrskih 
elektrarn po nesreči v Fukušimi spomladi 2011. Kampanja je bila zaključena aprila 2012. 
Akcijski načrt predvideva, da bodo upravni organi v vseh evropskih jedrskih državah 
pripravili svoje konkretne akcijske načrte, izhajajoče iz priporočil po stresnih testih. 
Skupina WENRA bo pripravila predlog tehničnih zahtev, ki jih bo potrebno upoštevati, da 
bi še izboljšali odpornost evropskih jedrskih elektrarn na zunanje izredne dogodke. 
Sprejeta je bila odločitev, da bo ENSREG v naslednjih mesecih leta 2012, po predhodni 
uskladitvi z nacionalnimi upravnimi organi, opravil še nekaj krajših obiskov v izbranih 
jedrskih elektrarnah.  

Na sestanku so razčistili poglavitna odprta vprašanja. Na podlagi zaključkov je bilo 
dogovorjeno, da bo delovna skupina v desetih dneh pripravila čistopis besedila akcijskega 
načrta in ga javno objavila. V letu 2013 bo sledil pregled zastavljenega in opravljenega 
dela.  

Na tej seji ENSREGA je svoje skoraj petletno predsedovanje skupini zaključil direktor 
URSJV, dr. Andrej Stritar. Zamenjal ga je direktor sorodnega finskega upravnega organa 
Tero Varjoranta. 

Zadnja seja ENSREGA je potekala 19. 11. 2012. Največ časa pa je bilo posvečenega 
naslednjim temam: 

- Pod tč. 3 dnevnega reda je bilo obravnavano srečanje predsedujočega ENSREG, T. 
Varjorante, s komisarjem Oettingerjem. V tem sklopu se je debata vrtela o vsebini 
in tonu skupne izjave, ki bi naj jo ENSREG poslal komisarju in s katero bi izrazil 
svoje nestrinjanje z obvestilom Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu o 
zaključenem procesu stres testov in predvsem tudi "tehničnim" dodatkom, ki ga je 
pripravilo osebje Komisije, kjer je priložena tabela jedrskih elektrarn z označenimi 
pomanjkljivostmi posamične elektrarne, ugotovljenimi v okviru procesa stres testov. 
Kljub jasnemu stališču vseh prisotnih, da strest testi predstavljajo zgolj en vidik in 
rezultati ne odražajo celovitega stanja in stopnje jedrske varnosti v EU (in njenih 
posameznih državah članicah, predvsem pa da (1) "rangiranje" evropskih elektrarn 
nikoli ni bil namen procesa, da (2) je število priporočil, ki jih tabela vključuje in 
predstavljajo podlago za rangiranje, bistveno manjše od števila priporočil, ki jih je 
proces stresnih testov izpostavil in da (3) je izbor teh priporočil po mnenju članov 
ENSREG povsem arbitraren in zato neobjektiven, pa je prevladalo stališče, da je 
potreben še en krog usklajevanj besedila skupne izjave članic ENSREG, saj za 
izboljšanje sodelovanja med ENSREG in Komisijo izključevalni in pokroviteljski ton 
skupne izjave ne bi veliko prispeval.  

- O spremembi in/ali dopolnitvi »Direktive o jedrski varnosti«, kot stranski posledici 
zaključenega procesa stres testov, ni bilo s strani predstavnika Komisije (P. Faross) 
pojasnjeno prav veliko. Komisija ima namen članom ENSREG v sredini meseca 
decembra posredovati v pregled in mnenje t.i. "Option paper", ki naj bi vseboval 
osnovne elemente in usmeritve bodočih sprememb direktive. To naj bi omogočalo 
članom, da do naslednje seje ENSREG (konec januarja 2013) dokument proučijo, 
ter zavzamejo skupno stališče. Tudi v nadaljevanju priprave in sprejema (mnenje 
ekspertov po 31. členu EURATOM pogodbe, mnenje ekonomskega in socialnega 
sveta, mnenje sveta ministrov,...) naj bi bil ENSREG močno vključen. Razprava je 
pokazala, da večina članov ne vidi resne in urgentne potrebe po spreminjanju 
direktive, ki v vsej svoji celovitosti sploh še ni zaživela (proces poročanja in 
pregledovanja poročil), da pa bo več možno povedati tedaj, ko bo predlog besedila 
(z obrazložitvijo) poslan v presojo ENSREGu. 

- Pod tč. 6 dnevnega reda je bilo največ časa posvečenega aktivnostim, ki naj bi 
sledile poročilu o stresnih testih, t.i. delavnici, na kateri naj bi se s pomočjo t.i. 
"peer review" procesa pregledali posamični akcijski plani držav članic EU, sprejeti na 
podlagi skupnih in posamičnih priporočil iz opravljenega procesa stresnih testov. Ta 
postopek naj bi bil dvotiren in sestavljala naj bi ga (1) "table top" pregled vseh 
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akcijskih planov (ki naj bi se začel že v januarju 2013) in t.i. delavnica (konec aprila 
2013), kjer naj bi se po podobnem postopku kot je uveljavljen na pregledovalnih 
sestankih po Konvenciji o jedrski varnosti (delitev držav v skupine; poročevalci; 
odgovori in vprašanja; .....), po petih dneh delavnica zaključila s skupnim 
poročilom. V razpravi je nemalo članov izrazilo nezadovoljstvo s predlaganim 
scenarijem poteka. Zato so predlogi šli v smeri, da se morda prvi del (table top 
pregled nacionalnih akcijskih planov) izpusti, presojo o obsegu in detajlnosti 
pregleda posameznih akcijskih planov drugih držav pa prepusti posamezni državi, 
glede na njen interes. Nedvoumno pa je bila podprta in ponovno poudarjena zaveza 
po pripravi in sprejemu nacionalnih akcijskih planov do konca leta in njihova 
dostopnost teh planov širši javnosti (objava na spletu). 

9.1.2 Posvetovalni odbori v okviru Pogodbe Euratom 

V okviru pogodbe Euratom, ki je del pravnega reda EU, deluje več tehničnih 
posvetovalnih odborov. URJSV svoje obveznosti izvršuje v treh takšnih odborih: odbor po 
31. členu Euratom, odbor po 35. členu Euratom in odbor po 37. členu Euratom.  

Odbor po 31. členu pripravlja priporočila Evropski komisiji za pravne akte, ki se 
navezujejo na varstvo pred sevanjem in javno zdravje. Tudi v letu 2012 je sestanek tega 
odbora obravnaval izkušnje v zvezi z jedrsko nesrečo v Fukušimi na Japonskem. Ukvarjali 
so se še z radioaktivnimi odpadki, predvsem z delavnicami za izobraževanje s tega 
področja, in z dokumentom, ki obravnava enoten evropski sistem za registracijo 
prevoznikov radioaktivnih snovi. Ob robu sestanka je bil izveden tudi znanstveni seminar 
o varovanju okolja, kjer predlagani sistem varovanja okolja ni usmerjen le na varovanje 
specifičnih rastlinskih ali živalskih vrst, temveč na celovit ekosistem. Varovanje temelji 
na številnih znanstvenih eksperimentih ter predvsem podatkih, ki so prišli ali prihajajo iz 
področij, kje so zgodile jedrske nesreče. Teme, ki so jih obravnavali na odboru so 
obsegale še radioaktivnost v pitni vodi, novosti v sistemu obveščanja v primeru jedrske 
ali radiološke nesreče ECURIE in varnostne skenerje, ki se uporabljajo tudi za pregled 
ljudi na letališčih. Spremljali so tudi delo delovne skupine Sveta EU, ki se ukvarja z 
revizijo Direktive o varstvu prebivalstva in delavcev pred ionizirajočim sevanjem (t.i. 
BSS).Tudi v letu 2012 je posebna delovna skupina za dozne ograde (Dose Constraints) 
nadaljevala s svojim delom. Ta skupina se je sestala marca in septembra. Ugotovili so, 
da osnovni koncept t.i. »doznih ograd« v državah EU ni harmoniziran z ICRP 
(International Commission on Radiological Protection) in posamezne države popolnoma 
različno interpretirajo in tudi uporabljajo dozne ograde. Predstavnik ICRP je podal 
obsežno razlago ICRP 103, ki podaja priporočila za varstvo pred sevanji. Delovna skupina 
je tudi pripravila poseben vprašalnik o doznih ogradah. Iz odgovorov na vprašalnik je bilo 
razvidno, da že znotraj stroke ni enoličnega pristopa. Ta je v posameznih državah 
velikokrat povezan z zgodovinskim razvojem nadzora nad dozami, tako na primer 
nekatere države z jedrskim programom ne vnašajo podrobnosti v zvezi z doznimi 
ogradami v zakonodajo, temveč v dovoljenja. V grobem naj bi bile dozne ograde 
postavljene posebej za prebivalstvo in delavce ter za posebne kategorije oseb pri 
nemedicinskih in medicinskih postopkih.  

Pogodba Euratom zahteva od držav članic EU, da na svojem ozemlju vzpostavijo sistem 
za merjenje radioaktivnosti v okolju (35. člen) in da o rezultatih redno poročajo Evropski 
komisiji. Komisija ima pravico verificirati, ali je tak sistem vzpostavljen in ali je usklajen s 
postavljenimi zahtevami (36. člen). Slovenija je imela verifikacijski obisk strokovnjakov 
Komisije v letu 2006. Slovenski predstavnik se je udeležil sestanka po tem členu v 
decembru 2009. V okviru sestanka so začeli pripravljati harmonizacijo standardov na 
področju monitoringa zaprtih rudnikov urana. V letu 2011 ni bilo sestanka odbora po 35. 
členu.  

Posvetovalni odbor po 37. členu se v glavnem sestaja dopisno, ko je potrebno, da 
Evropska komisija poda mnenje o večjih rekonstrukcijah oziroma gradnji novih jedrskih 
objektov. V letu 2008, v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, je imel dva 
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sestanka, saj je francoski upravni organ Evropski komisiji predložil v oceno »splošne 
podatke« za dva jedrska objekta. V letih 2009, 2010, 2011 in 2012 se slovenski 
predstavnik ni udeležil nobenega sestanka delovne skupine po tem členu.  

9.1.3 Posvetovalni odbor INSC (Instrument for Nuclear Safety Co-
operation)  

Posvetovalni odbor INSC (Instrument for Nuclear Safety Co-operation) je svetovalno telo, 
ki svetuje Komisiji glede programa in uresničevanja pomoči na področju jedrske in 
sevalne varnosti tretjim državam. Posvetovalni odbor INSC deluje od začetka leta 2007, 
ko je začela veljati nova finančna perspektiva. V letu 2012 so bili trije sestanki 
posvetovalnega odbora INSC, in sicer aprila, junija in decembra. 

Posvetovalni odbor INSC je na teh sestankih med drugim obravnaval: 

- Letni program INSC 2012, ki vsebuje združen program za Ukrajino in Armenijo s 
sedmimi dejavnostmi za pomoč upravnemu organu. Prav tako program vsebuje 
pomoč brazilskemu upravnemu organu in Mehiki, za izvajanje stresnih testov in 
uveljavitev ukrepov v primeru resne nesreče, skladno z evropskimi izkušnjami. 
Znaten prispevek je namenjen tudi černobilskemu skladu, nekaj sredstev pa je 
namenjenih vzpostavitvi radiološkega laboratorija z mobilno enoto v Iraku. Pomoč 
bo usmerjena tudi v Kirgizijo, kjer namerava EU pomagati pri odpravi posledic 
rudarjenja uranove rude. V Maleziji bo pozornost namenjena upravnem organu in 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki. V sodelovanju z IAEA bosta potekala projekta, v 
katera bo vključenih več držav, ki se bosta ukvarjala s krepitvijo globalnega režima 
jedrske varnosti, kjer bodo uporabljene post-fukušimske izkušnje, in podpora 
državam pri projektih tehnične pomoči IAEA za tiste države, ki so upravičene do 
tega. Pomoč Mongoliji bo obsegala pomoč upravnemu organu, krepitvi sevalne 
varnosti in varovanju jedrskih snovi. V Ukrajini bodo gradili infrastrukturo za 
izboljšanje ravnanja z radioaktivnimi odpadki, za čiščenje kontaminiranih območij in 
za razgradnjo jedrskih objektov. Prav tako bodo v Ukrajini razvijali program za 
povečanje Energoatomovih jedrskih elektrarn v primeru izjemnih zunanjih 
dogodkov. 

- Večletni indikativni program za obdobje 2012-2013. 

- Osnutek uredbe o novem INSC za obdobje 2014-2020. 

- Osnutek letnega akcijskega programa za leto 2013. 

- Predstavitev poročila Evropske komisije Evropskemu Parlamentu, Svetu EU, 
Ekonomsko-socialnemu svetu in Odboru regij o izvajanju INSC. 

9.1.4 Sodelovanje v posvetovalnem odboru Cepitev (Consultative 
Committee Euratom – CCE Fission) 

Posvetovalni odbor Cepitev (CCE Fission) predstavlja skupino strokovnjakov, ki svetuje 
EK v zvezi z raziskavami na področju jedrske in sevalne varnosti, ki jih v celoti ali delno 
financira EK. V letu 2012 so bili trije sestanki odbora, in sicer januarja, junija in oktobra.  

Januarski sestanek je bil prvi sestanek v okviru dvoletnega programa 2012-2013. 
Potekala je razprava o letnem programu 2012. Delegati so bili že vnaprej dobro 
seznanjeni s programom. Ena od novosti je bila bolj preprost postopek prijave projekta. 
Ker je bil razpis za leto 2012 objavljen 17. 1., je predsedujoči podal časovni načrt 
evaluacije in končne izbire projektov. Poudaril je, da je določena samo skupna vsota 
razpisa (okoli 53 mio EUR), medtem ko razdelitev te vsote na področja ni določena. 
Razprava se je nato usmerila v delovni program za leto 2013. Države članice so imele 
različne predloge, kam bi bilo potrebno usmeriti sredstva, kot npr. v tehnološke 
platforme ali pa v post-fukušimske ukrepe. Države članice so se tudi seznanile, da bodo 
sredstva zdaj usmerjena v programe in ne več v posamezne projekte, kot je bilo to do 
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sedaj. Sledili sta še predstavitvi o prihodnji energetski politiki EU z imenom 8 in o 
predlogih za nov instrument o jedrskem sodelovanju (INSC).  

Na junijskem sestanku so bili predstavljeni rezultati razpisa 2012, nato so sledila 
vprašanja držav članic, ki jih je predvsem zanimalo, v kakšni meri so post-fukušimske 
izkušnje vključene v predlagane projekte. Sledila je obravnava delovnega programa za 
leto 2013. Nekatere države članice so menile, da je program preveč jedrsko obarvan in je 
potrebno vključiti vanj več tem s področja varstva pred sevanji, še posebej študij vpliva 
na okolje. Evropska komisija je odgovorila, da program ni namenjen spodbujanju 
posameznih platform, ampak da spodbuja integrirane raziskave, ki že izkoriščajo 
pripravljalna dela, ki so bila opravljena v okviru teh platform. 

Na oktobrskem sestanku so bile podane informacije o poteku pogajanj za sklenitev 
pogodb z izbranimi izvajalci razpisa 2012. Predstavnik Direktorata za energijo je poročal 
o zakonodaji s področja jedrske energije. Delegati so se seznanili še z rezultati 
dosedanjih raziskav v obdobju 2012-2013 in usmeritvami v prihodnje. Opravljene so bile 
še predstavitve prihodnjih načrtov za področji varstva pred sevanji in raziskav na 
področju jedrske/nuklearne medicine ter pričakovanj, ki naj bila uresničena v okviru 
novega raziskovalnega programa »Obzorje 2020«. 

9.1.5 Sodelovanje pri projektih EU 

Sodelovanje pri projektu izobraževanja in mentorstva za tretje države 

V letu 2012 se je začel projekt izobraževanja in mentorstva na področju jedrske varnosti 
za upravne organe tretjih držav, ki ga financira Evropska komisija, izvaja pa konzorcij 
pod vodstvom italijanskega podjetja ITER. V tem projektu sodelujeta tudi Institut »Jožef 
Stefan« in URSJV. Novembra so na institutu izvedli tečaj o varnosti jedrskih elektrarn. Po 
opravljenem tečaju sta na URSJV prišla brazilski in mehiški strokovnjak, ki sta imela dva 
meseca praktično usposabljanje o delu uprave pri nadzoru nad jedrsko elektrarno. 

Pomoč pri odstranjevanju radioaktivnih strelovodov v državah zahodnega 
Balkana 

URSJV je kot članica konzorcija sodelovala pri projektu tehnične pomoči Upravljanje z 
zaprtimi viri sevanja, vključno s strelovodi v bivši jugoslovanski republiki Makedoniji, na 
Kosovu (kot to določa UNSCR 1244/99) in v Črni gori, ki ga je financirala Evropska 
komisija. Konzorcij je vodilo svetovalno podjetje ENCONET Consulting Ges.m.b.H. iz 
Avstrije. URSJV je pripravila oceno zakonodajnega in upravnega okvira na področju 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Črni gori in Makedoniji, merila za izdelavo 
varnostnega poročila in postopkov za odstranjevanje radioaktivnih strelovodov in drugih 
zaprtih virov sevanja, pomagala upravnima organoma Makedonije in Črne gore pri 
pregledovanju varnostnih poročil in postopkov za delo za odstranjevanje radioaktivnih 
strelovodov, ocenila programsko opremo za vodenje podatkov o zaprtih virih ter določila 
radiološko opremo, potrebno za inšpekcijsko odstranitev radioaktivnih strelovodov.  

9.2 SODELOVANJE Z MAAE 

9.2.1 Uvod 

Mednarodna agencija za atomsko energijo (v nadaljevanju MAAE) je specializirana 
mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1957 s sklepom Generalne skupščine 
Organizacije združenih narodov. Naloge, kot jih definira statut MAAE, so razširiti in 
povečati prispevek jedrske energije k miru, zdravju in napredku v celotnem svetu, 
predvsem pa tudi pospešiti raziskave in razvoj na področju miroljubne uporabe jedrske 
energije in izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij, vzpostavitev in vzdrževanje 
sistema nadzora nad jedrskimi materiali ter priprava in sprejem zdravstvenih in 
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varnostnih standardov v zvezi z uporabo jedrske energije. Republika Slovenija je bila 
sprejeta v članstvo MAAE leta 1992. 

9.2.2 Generalna konferenca in svet guvernerjev MAAE 

Generalna konferenca 

Redno 56. zasedanje generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(MAAE) je potekalo na Dunaju od 17. do 21. 9. 2012. Zasedanja se je udeležilo več kot 
3.000 predstavnikov iz 155 držav članic, večje število opazovalk ter predstavnikov 
mednarodnih in medvladnih organizacij.  

Delegacija Republike Slovenije, ki jo je vodil direktor Uprave RS za jedrsko varnost dr. 
Andrej Stritar, je na 56. zasedanju GK MAAE delovala skladno z izhodišči, sprejetimi na 
seji Vlade Republike Slovenije 4. 9. 2012 s sklepom št. 51103-26/2012/5. Delegacija je 
dejavno sodelovala pri delu generalne konference tako na plenarnem zasedanju kot na 
odboru vseh. Prav tako je kot članica EU sodelovala kot sopredlagateljica pri oblikovanju 
resolucij. Vodja slovenske delegacije je pod sedmo točko dnevnega reda (Splošna 
razprava) podal izjavo, v kateri je med drugim poudaril predvsem: prizadevanja naše 
države za čim bolj varno obratovanje jedrskih objektov, mednarodna prizadevanja proti 
širjenju jedrskega orožja in poudaril pomen projektov tehničnega sodelovanja in pomoči 
v sklopu MAAE. 

Generalni direktor Yukija Amano je v svojem govoru poročal o delu IAEA. Že takoj na 
začetku je poudaril vlogo MAAE pri reševanju bistvenih svetovnih problemov, ki so jih 
Združeni narodi opredelili v dokumentu »Milenijski razvojni cilji«. V nadaljevanju je 
omenil napore za nenehno krepitev jedrske varnosti, izvajanje akcijskega načrta jedrske 
varnosti po nesreči v Fukušimi, ukrepe za varstvo pred mednarodnim jedrskim 
terorizmom, ustanovitev učnega centra za rakave bolezni v laboratorijskem kompleksu 
Seibersdorf, okrepljeno varovanje jedrskih materialov, tehnično sodelovanje ter jedrski 
program v Iranu, DLR Koreji in Siriji. Opisal je tudi glavne dogodke med 56. generalno 
konferenco, npr. znanstveni forum o zagotavljanju hrane, ki je poudaril ključno vlogo 
MAAE v državah v razvoju pri uvajanju in uporabi jedrskih tehnik pri pridelavi zadostnih 
količin hrane, boju proti rastlinskim in živalskim škodljivcem in zagotavljanju varnih 
prehrambenih izdelkov. Kakor vsako leto je omenil tudi finančne težave MAAE. 

Med članice MAAE so sprejeli države Fidži, Trinidad in Tobago ter San Marino. 

Prispevek Slovenije v sklad za pomoč in tehnično sodelovanje MAAE je 0,099 odstotka od 
celotnega zneska sklada. Naša država se je zavezala, da bo za leto 2013 vanj prispevala 
polovico od celotne vsote, ki znaša 35.365 evrov in 43.921 ameriških dolarjev. Sledila je 
splošna razprava in obravnava letnega poročilo MAAE za leto 2011, v okviru katerih 
prijavljene delegacije ocenijo delo MAAE v preteklem obdobju ter poročajo o svojih 
dosežkih in stališčih. Na predlog odbora vseh je generalna konferenca sprejela resolucijo, 
s katero je sprejela zaključni račun MAAE za leto 2011. 

Redni program MAAE za leto 2013 je bil predstavljen generalni konferenci v dokumentu 
GC(56)/5. MAAE je s statutom zavezana, da vsako leto predloži letni proračun v 
odobritev. Proračun za leto 2013 v dokumentu GC(56)/5 je bil predhoden in je bil pri tej 
točki dopolnjen oziroma posodobljen. Z dokumentom GC(56)/RES/5 je bil sprejet 
proračun MAAE za leto 2013. Redni proračun MAAE za leto 2013 znaša 333,3 mio EUR. 

Med zasedanjem generalne konference je potekal poseben znanstveni program t.i. 
znanstveni forum z naslovom »Hrana v prihodnosti: spopadanje z izzivi z uporabo 
jedrskih tehnik«, ki je poudaril ključno vlogo MAAE v državah v razvoju pri uvajanju in 
uporabi jedrskih tehnik pri pridelavi zadostnih količin hrane, boju proti rastlinskim in 
živalskim škodljivcem in zagotavljanju varnih prehrambenih izdelkov. 

Poleg znanstvenega foruma so potekali tudi sestanki visokih predstavnikov upravnih 
organov, sestanek evropske regionalne skupine programa tehničnega sodelovanja in 
dvostranski sestanek med predstavniki MAAE in slovensko delegacijo. 
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Med zasedanjem generalne konference so se člani slovenske delegacije udeležili še 
rednega srečanja predstavnikov upravnih organov Slovenije, Slovaške, Češke in 
Madžarske, katerih letni sestanki, predvideni v medsebojnih dvostranskih sporazumih, se 
zaradi gospodarnosti organizirajo skupinsko. Gostiteljica srečanja med generalno 
konferenco je bila Slovenija. Na sestanku so obravnavali novosti v delovanju upravnih 
organov. Madžari so poročali o pripravah za izdajo dovoljenja za obratovanje skladišča za 
nizko in srednje radioaktivne odpadke ter o nadaljevanju dejavnosti, ki se nanašajo na 
podaljšanje življenjske dobe enote 1 JE Paks, Čehi o tem, da so izdali novo obratovalno 
dovoljenje za JE Temelin po uspešno opravljenem desetletnem obdobnem varnostnem 
pregledu, Slovaki o požaru na električnem odklopniku v eni od svojih elektrarn, 
slovenska stran pa je poročala o načrtovanem ustanavljanju agencije za jedrsko in 
sevalno varnost in o prevozu avstrijskega izrabljenega jedrskega goriva preko Slovenije. 
V nadaljevanju so razpravljali o vlogi ENSREG-a in sodelovanju z združenjem WENRA. 
Govorci so omenili tudi pripravo oziroma morebitno dopolnitev Direktive o jedrski 
varnosti ter pričakovanja EK o močnem sodelovanju upravnih organov v obdobju 2014 - 
2020 ter njihovi pomoči tretjim državam na področju jedrske in sevalne varnosti.  

Ob koncu leta 2012 je Republika Slovenija zaradi nezmožnosti plačevanja članarine 
dolgovala MAAE 267.124 EUR. Upoštevajoč predvidena sredstva v državnem proračunu 
Republike Slovenije, bomo do konca leta 2013 v enoletnem zaostanku s plačilom 
članarine za MAAE. Če se bo to nadaljevalo, se bo dolg v prihodnje le še povečeval. Ob 
takem razvoju dogodkov MAAE lahko odloči o odvzemu volilne pravice, kar bi bil 
precedens za razvito državo. Obenem bi se zaradi tega naša država znašla v neugodnem 
položaju ravno v času, ko se ponovno bliža dveletno obdobje (2016–2018), za katero je 
načrtovano, da bo Slovenija imela svoj sedež v Svetu guvernerjev MAAE. Zaostanek s 
plačili bo vplival tudi na verodostojnost slovenskih predstavnikov, ki delajo, sodelujejo ali 
so kako drugače povezani z MAAE, in na odnos agencije do njih. Od držav EU, ki niso v 
celoti poravnale svojih obveznosti do rednega proračuna MAAE, je poleg Slovenije samo 
še Španija. Obenem pa je Slovenija tudi edina država EU, ki za leto 2012 ni v celoti 
poravnala svojih obveznosti do sklada za tehnično sodelovanje MAAE. 

Svet guvernerjev MAAE 

V letu 2012 se je svet guvernerjev sestal na marčnem, majskem, junijskem, 
septembrskem in novembrskem zasedanju. Enkrat je zasedal v sestavi programskega in 
proračunskega odbora in enkrat v sestavi odbora za tehnično pomoč in sodelovanje. Svet 
guvernerjev je v letu 2012, med drugim obravnaval: 

- program in predlog proračuna za leto 2013. Proračun v višini 333,3 mio evrov je bil 
potrjen; 

- letno poročilo MAAE kjer je večina držav članic poudarila, da je poročilo kakovostno, 
celovito in uravnoteženo. Sicer pa so države v številnih izjavah izpostavile širitev 
jedrskega programa, ohranjanje visoke ravni jedrske varnosti v vseh 435 jedrskih 
elektrarnah po svetu kljub jedrski nesreči v Fukušimi, krepitev dejavnosti na 
področju koordiniranih raziskovalnih projektov, zagotavljanje finančnih prispevkov v 
sklad za tehnično pomoč in sodelovanje, ukrepe pri obvladovanju raka v deželah v 
razvoju z uporabo jedrskih tehnik, pomoč pri krepitvi dejavnosti v državah, ki 
začenjajo z jedrskim programom; 

- poročilo o tehničnem sodelovanju je večina držav članic pohvalila, nekatere so 
podale pobudo, da bi bile tehnične pomoči deležne le države, ki to pomoč res 
potrebujejo; 

- poročilo o varovanju jedrskega materiala, v katerem je za leto 2012 namenjen večji 
poudarek izgradnji jedrskih zmogljivosti in pregledovanju izvajanja varovanja 
jedrskih zmogljivosti in materiala ter svetovanja, so države članice pozdravile; 

- jedrska varnost in poziv držav članic h krepitvi dejavnosti na tem področju, 
predvsem z izboljšano komunikacijo, izobraževanjem in usposabljanjem ter revizijo 
standardov o jedrski varnosti;  
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- napredek pri izvajanju akcijskega načrta MAAE za jedrsko varnost; 

- potreba po nenehnem občasnem pregledovanju in ocenjevanju varnostnega stanja 
jedrskih elektrarn; 

- mednarodna srečanja, ki so se zvrstila leta 2012 glede jedrske varnosti, še zlasti 
ministrsko zasedanje, ki je potekalo decembra v Fukušimi; 

- izredno zasedanje podpisnic Konvencije o jedrski varnosti, na katerem so potrdili 
spremembe smernic delovanja v smeri učinkovitejšega poročanja in preglednega 
procesa. Ustanovili so tudi skupino, ki bo pripravila elemente za izboljšanje 
učinkovitosti konvencije; 

- podpis novega sporazuma med MAAE in Svetovnim združenjem operaterjev jedrskih 
elektrarn (WANO), ki bo pripomogel k še večji učinkovitosti naporov obeh 
organizacij; 

- Iran in zaskrbljenost nad pomanjkljivim sodelovanjem z MAAE in nikakršnim 
napredkom pri reševanju odprtih vprašanj ter nadaljevanje z bogatenjem urana, 
proizvodnjo težke vode in večanjem proizvodnih zmogljivosti. Iran je edina država, 
ki ima jedrsko tehnologijo in obrate in hkrati ni podpisnica Konvencije o jedrski 
varnosti;  

- Sirija in zaskrbljenost nad pomanjkanjem napredka pri reševanju vprašanja 
morebitnega neprijavljenega jedrskega reaktorja v Dair Alzourju. Kljub obljubam 
Sirije o popolnem sodelovanju z MAAE, je sodelovanje zelo omejeno. MAAE tako še 
naprej nima dostopa do Dair Alzourja in ne prejema vseh potrebnih informacij;  

- DLR Koreja in njen jedrski in balistični program, ki predstavljata grožnjo 
mednarodnemu miru. Nadaljnje zavračanje sodelovanja DLR Koreje z MAAE je še 
naprej zelo zaskrbljujoče, pri čemer se skrb mednarodne skupnosti poglablja zaradi 
morebitnih povezav pri jedrskem in balističnem programu med DLR Korejo in Sirijo 
in najave ponovnega poizkusa izstrelitve satelita s pomočjo balistične tehnologije 
raket dolgega dosega; 

- izraelske jedrske zmogljivosti in območje brez jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu; 

- dejavnosti MAAE pri uporabi jedrske tehnologije na področju blažitve okoljskih, 
prehrambenih, kmetijskih in zdravstvenih vprašanj; 

- skrb na področju preprečevanja jedrskega terorizma in skrb pri krepitvi dejavnosti, 
povezanimi s preprečevanjem kibernetskih napadov na informacijske sisteme; 

- petdeseta obletnica ustanovitve laboratorijev v Seibersdorfu; 

- priprave na ustanovitev banke z nizko obogatenim uranom v Kazahstanu; 

- projekt izgradnje novega laboratorija za jedrski material, ki bo predvidoma končan 
leta 2014. 

9.2.3 Programi MAAE 

MAAE je za pomoč državam članicam razvila programe varnosti, ki namenjajo veliko 
pozornost varnostnim temam na področjih upravnega nadzora, varnosti pri obratovanju 
in načrtovanju ter varnostnim dosežkom in vrednotenju varnosti. Na zahtevo držav članic 
so na MAAE na razpolago varnostni servisi, ki ocenijo skladnost prakse v državi z 
varnostnimi standardi MAAE. Pokrivajo vsa področja standardov, od upravne 
organiziranosti, raziskovalnih reaktorjev, obratovanja, načrtovanja in lokacije jedrskih 
elektrarn, sevalne varnosti, varnostne kulture, varnosti med transportom do varnosti 
radioaktivnih odpadkov: 

- Celostna ocena varnosti raziskovalnih reaktorjev (INSARR) je v pomoč državam 
članicam pri zagotavljanju in izboljševanju varnosti delujočih raziskovalnih 
reaktorjev. 
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- Skupina za pregled ocene varnostne kulture (SCART) identificira stanje in možnosti 
za izboljšave varnostne kulture. 

- Program za krepitev varnostne kulture (SCEP) pomaga državam članicam pri dvigu 
varnostne kulture v jedrskih objektih. 

- Skupina za oceno obratovalne varnosti (OSART) je v pomoč državam članicam pri 
dvigu obratovalne varnosti v jedrskih elektrarnah. Obenem pospešuje stalen razvoj 
obratovalne varnosti med vsemi državami članicami. 

- Pregled izkušenj z uporabo obratovalnih informacij (PROSPER) pospešuje v 
posameznih jedrskih elektrarnah proces in prakso učenja iz obratovalnih izkušenj z 
namenom dviga njihove varnosti.  

- Mednarodna skupina za oceno verjetnostne varnostne analize (IPSART), katere 
namen je izboljšati kakovost verjetnostnih varnostnih analiz in omogočiti prenos 
tehnologije med državami članicami. 

- Mednarodna skupina za oceno dela upravnega organa (IRRS) svetuje in pomaga 
državam članicam, da dvignejo in okrepijo učinkovitost svojih upravnih organov za 
jedrsko varnost. 

- Strokovni pregled programa ukrepov v sili (RAMP) omogoči svetovanje in pomoč 
upravljavcu jedrske elektrarne, pri pripravi učinkovitega programa za ukrepanje v 
primeru nesreče. 

- Svetovalna skupina za upravljanje s staranjem (AMAT) svetuje in pomaga državam 
članicam (upravnim organom, lastnikom in upravljavcem jedrskih elektrarn) ojačati 
in povečati učinkovitost programov in zakonodaje za upravljanje s staranjem.  

- Ocena izobraževanja in usposabljanja (ETRS) je pomoč državam članicam, da 
pripravijo nacionalne trajnostne programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo v 
skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi.  

- Servis za varnostno oceno projekta (DSRS) pomaga državam članicam uveljaviti 
MAAE zahteve, navodila in standarde za načrtovanje in omogoča dosledno oceno 
varnosti. 

- Servis za oceno požarne varnosti (FSRS) je pomoč državam članicam, da ocenijo 
primernost požarne varnosti v jedrskih objektih, da ugotovijo pomanjkljivosti in da 
izvedejo primerne ukrepe za izboljšanje varnosti. 

- Servis za varnostno oceno lokacije (SITE-SRS) svetuje in pomaga upravnim 
organom in upravljavcem pri varnostni oceni lokacije z obzirom na zunanje 
nevarnosti in lastnosti lokacije. 

- Servis za varnostno oceno potresne varnosti (SSRS) svetuje državam članicam pri 
varnostni oceni lokacije glede na seizmične vplive. 

- Servis za varnostno oceno programske opreme (SWSRS) je pomoč jedrskim 
elektrarnam ali upravnim organom držav članic, da zagotovijo varnost programske 
opreme, ki upravlja z varnostnimi sistemi. 

- Pregled in ocena pripravljenosti na izredne dogodke (EPREV) je pomoč pri pripravi 
načrtov ukrepov v primeru jedrske nesreče, pri razvoju primernih programov 
usposabljanja, pripravi zakonodaje na tem področju in pomoč pri pripravi 
programov monitoringa. 

- Ocena programa poklicnega varstva pred sevanji (ORPAS) pregleda in oceni 
program poklicnega varstva pred sevanji. 

- Ocena infrastrukture sevalne varnosti (RaSSIA) oceni učinkovitost upravne 
infrastrukture za sevalno varnost. 

- Servis za oceno transportne varnosti (TranSAS) in oceno upoštevanja transportnih 
standardov MAAE. 
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- Ocena varnosti razgradnje je pomoč državam pri pripravi programov razgradnje, 
zakonodajne ureditve razgradnje in izvajanja programov razgradnje.  

Informacijski sistemi omogočajo izmenjavo informacij in izkušenj med upravnimi organi 
in izvajalci jedrskih dejavnosti: 

- Informacijski servis mednarodne lestvice jedrskih dogodkov (INES) daje širši pogled 
na nezgode in nesreče v jedrskih elektrarnah in drugih jedrskih objektih s tem, da 
na preprost način pojasni njihovo pomembnost in pomen za prebivalstvo. 

- Internetno podprt informacijski sistem za jedrske dogodke (NEWS) omogoča hitro, 
fleksibilno in avtoritativno informacijo o jedrskih dogodkih, ki so zanimivi za 
mednarodno skupnost. 

- Sistem za poročanje o dogodkih (IRS) omogoča izmenjavo informacij med 
upravnimi organi o dogodkih v jedrskih elektrarnah, ki so pomembni s stališča 
varnosti in o izkušnjah iz teh dogodkov.  

- Sistem za poročanje o dogodkih na raziskovalnih reaktorjih (IRSRR) omogoča 
zbiranje, analizo in distribucijo informacij o dogodkih v raziskovalnih reaktorjih. 

- Informacijska mreža o raziskovalnih reaktorjih Research Reactor Information 
Network (RRIN), ki je namenjena promociji in pospeševanju izmenjave znanstvenih 
in tehničnih informacij o raziskovalnih reaktorjih.  

9.2.4 Tehnična pomoč in sodelovanje 

Srečanja v okviru MAAE 

V letu 2012 je MAAE organizirala številne delavnice, seminarje, tečaje, konference in 
simpozije po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Številni slovenski strokovnjaki so na 
mednarodnih dogodkih dejavno sodelovali s predstavitvijo referatov in posterjev. 
Slovenski predstavniki so sodelovali tudi kot eksperti in predavatelji v misijah in na 
srečanjih Mednarodne agencije za atomsko energijo: 

- pomoč eksperta na sestanku pri pripravi gradiva za tečaj s področja inšpekcijskega 
nadzora z uporabo informacij tveganja, Dunaj, Avstrija, 

- sodelovanje eksperta na misiji glede pregleda upravnega okvira, organiziranosti in 
delovanja upravnih organov, Helsinki, Finska, 

- sodelovanje eksperta na dveh sestankih o učinkovitosti misij, ki izvajajo pregled 
upravnega okvira, Dunaj, Avstrija, 

- sodelovanje eksperta na misiji s področja sistema vodenja v upravnem organu, 
Varšava, Poljska,  

- predavanja eksperta na nacionalni delavnici glede razvoja sistema vodenja v 
ključnih organizacijah, ki so vključene v nuklearni program, Kuala Lumpur, Malezija, 

- pomoč eksperta na posvetu o pripravi dokumenta s področja sistema vodenja, 
Dunaj, Avstrija, 

- sodelovanje eksperta na misiji o krepitvi državnega načrta pripravljenosti in odziva 
v primeru izrednega dogodka, Podgorica, Črna Gora, 

- sodelovanje eksperta na misiji s področja pripravljenosti in odziva v primeru 
izrednega dogodka, Sarajevo, Bosna in Hercegovina in Zagreb, Hrvaška, 

- predavanje eksperta na regionalni delavnici o pripravi državnega načrta 
pripravljenosti ob izrednem dogodku, Talin, Estonija, 

- predavanje eksperta na nacionalni delavnici o varnostnih ocenah pri modifikacijah 
inštrumentacije in modernizaciji raziskovalnih reaktorjev, Bangkok, Tajska,  
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- sodelovanje eksperta na misiji s področja zagotavljanja kakovosti v radioterapiji 
(QUATRO), Bukarešta, Romunija, in Muscat, Oman, 

- predavanje eksperta na medregionalni delavnici o vodenju dokumentacije za nadzor 
nad zaprtimi radioaktivnimi viri, 

- sodelovanje eksperta na misiji s področja jedrske varnosti pri širitvi jedrskega 
programa, Mehika, 

- predavanje eksperta na sestanku ameriškega jedrskega združenja, San Diego, ZDA, 

- sodelovanje dveh ekspertov pri postavitvi linearnega pospeševalnika, Sarajevo, 
Bosna in Hercegovina, 

- sodelovanje eksperta na misiji s področja zagotavljanja in nadzora kakovosti v 
radiološki diagnostiki, Podgorica, Črna Gora.  

Štipendiranja in znanstveni obiski 

Drugi področji sodelovanja Slovenije in MAAE v okviru programa tehnične pomoči in 
sodelovanja sta štipendiranje in znanstveni obiski. V letu 2012 nam je MAAE posredovala 
trinajst prošenj za posamično izpopolnjevanje tujih strokovnjakov v Sloveniji in eno 
prošnjo za skupinsko izpopolnjevanje strokovnjakov. Od teh je bilo v istem letu 
realiziranih sedem prošenj za usposabljanje, dve vlogi je umaknila MAAE, štiri prošnje za 
posamično izpopolnjevanje pa se bodo izvedle leta 2013. Leta 2012 so bile realizirane 
tudi tri prošnje za usposabljanje, ki jih je Slovenija prejela leta 2011. 

V letu 2012 so bile realizirane naslednje vloge za šolanje tujih študentov oziroma 
strokovnjakov: 

- Bosna in Hercegovina, šestmesečno usposabljanje na področju diagnostične 
radiologije ter dvomesečno in trimesečno na področju nuklearno medicinsko 
slikovnih metod;  

- Črna Gora, trikrat dvotedenski znanstveni obisk na področju sevanja v medicini;  

- Kongo, dvomesečno usposabljanje na področju raziskovalnih reaktorjev;  

- Maroko, dvakrat dvotedenski znanstveni obisk s področja raziskovalnih reaktorjev;  

- Sudan, dvomesečno usposabljanje na področju pripravljenosti ob izrednem 
dogodku. 

Vloge za strokovno izpopolnjevanje so bile naslovljene na Institut »Jožef Stefan«, 
Onkološki inštitut, Kliniko za nuklearno medicino, Upravo RS za varstvo pred sevanji, 
Zavod za varstvo pri delu in Upravo RS za jedrsko varnost.  

Izpopolnjevanje domačih strokovnjakov preko štipendij in znanstvenih obiskov je 
povezano z izvajanjem posameznega nacionalnega projekta tehnične pomoči ter 
nekaterimi regionalnimi projekti.  

V okviru nacionalnega projekta SLO/6/004 »Improving Clinical Practice by Fusion of 
Information from Nuclear Medicine and Radiology in Cardiology and Oncology« so se 
sodelavci Klinike za nuklearno medicino usposabljali na področju nuklearno medicinsko 
slikovnih metod. Udeležili so se dvomesečnega usposabljanja v univerzitetnem 
medicinskem centru Groningen na Nizozemskem, dvotedenskega znanstvenega obiska in 
dvomesečnega usposabljanja na univerzitetni kliniki za nuklearno medicino v Innsbrucku, 
Avstrija, dvotedenskega znanstvenega obiska in štirimesečnega usposabljanja na 
institutu za medicinske raziskave v nevrologiji, New York, ZDA.  

V okviru nacionalnega projekta SLO/3/005 »Development of New Iteration of 
Decommissioning and Spent Fuel & LILW Management Program for NPP Krško«, ki se je 
sicer uradno zaključil leta 2011, se je izvedla še zadnja dejavnost, ki je bila načrtovana 
že za leto 2011. Trije sodelavci URSJV so si na skupinskem znanstvenem obisku v 
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Franciji in na Švedskem ogledali skladišče izrabljenega gradiva in izgradnjo odlagališča 
radioaktivnih odpadkov. 

V okviru nacionalnega projekta SLO/6/005 »Supporting the Development of Ga-68 
Labelled Biomolecules for PET Imaging of Neuroendocrine Tumours« se je sodelavec 
Klinike za nuklearno medicino udeležil enomesečnega usposabljanja v univerzitetnem 
medicinskem centru v Nijmegenu na Nizozemskem.  

V okviru regionalnega projekta RER/8/016 »Using Environmental Isotopes for Evaluation 
of Streamwater/Groundwater Interactions in Selected Aquifers in the Danube Basin« se 
je sodelavka Instituta »Jožef Stefan« udeležila enomesečnega usposabljanja na inštitutu 
za ekologijo podzemnih voda v Neuherbergu, Nemčija, na področju uporabe naravnih 
izotopov pri raziskavah interakcije površinskih in podzemnih vod v izbranih vodonosnikih 
na območju Podonavja.  

Raziskovalne pogodbe 

Program tehnične pomoči v okviru sodelovanja Slovenije in MAAE pokriva tudi področje 
raziskovalnega dela ter sofinanciranje večjih (nacionalnih) projektov. V letu 2012 je 
Slovenija na Mednarodno agencijo za atomsko energijo poslala pet novih predlogov 
raziskovalnih pogodb:  

- »Techno-economic Evaluation of Options for Adapting Nuclear and Other Energy 
Infrastructure to Long-term Climate Change and Extreme Weather«, 

- »Monitoring of Material Degradation during Long-term storage of the Spent Fuel«,  

- »Automation of a Pneumatic Transport System for Neutron Activation Analysis« 

- »Integral Measurements for the Validation of the Dosimetry Cross Section«, 

- »Differentiation of Parkinsonian Syndromes with FDG/PET«. 

Prve tri predloge, ki so jih pripravili so pripravili na Institutu »Jožef Stefan« in Agenciji za 
radioaktivne odpadke, je MAAE že potrdila. Prav tako je potrdila predlog raziskovalne 
pogodbe z naslovom »Studies of Localization and Chemical Speciation of Trace Elements 
in Crop Plants Using Synchrotron Micro-Spectroscopy Techniques for Improving Food 
Quality and Safety«, ki ga je Slovenija poslala že leta 2011. 

Potekale so dejavnosti v okviru naslednjih raziskovalnih pogodb, ki jih je MAAE odobrila 
že v prejšnjih letih: 

- »Assessment of Human Milk Intake Infants Living in Gold Mining Areas in South 
West Nigeria, Using Stable Isotope Techniques«, 

- »Role of SPECT-MPI and Coronary CT Angiography in the Assessment of Patients at 
Intermediate Risk of Coronary Events: A Pilot Randomized Contolled Trial«, 

- »Use of Environmental Isotopes in Investigations of Influence of Snow Melt on 
Stream Runoff in the Area of Julian Alps«, 

- »Stable Isotope Technique to Assess Human Milk Intake in Infants Living in Areas 
Contaminated with Mercury, Lead and Cadmium«, 

- »Improvement of Evaluated Nuclear Data Files with Emphasis on Activation and 
Dosimetry Reactions«, 

- »Locoregional Control in Head and Neck Cancer after Altered Fractionation and 
Radiosensitisation«, 

- »GammaGuru – Efficiency and True Coincidence Summing Corrections Calculation in 
Gamma-ray Spectrometry of Environmental Samples«, 

- »Nutritional Status and Exposure to Mercury and its Compounds in Pregnant Women 
and Women of Childbearing Age in Former Mercury Mining Site Using Nuclear and 
Other Techniques«, 
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- »Development and Maintenance of a Web-based Database for Statistical Analysis«,  

- »Web and Database Maintenance Together with Data Management«, 

- »FAC Inspection Program at Krsko NPP«,  

- »Complementing the X-ray Spectrometry Activities with Micro-beam Facility for 
Different Applications« in 

- »Enhancement of Thermal Neutrion Radiography Techniques – Emphasis on Objects 
belonging to Cultural Heritage«. 

V omenjenih raziskovalnih pogodbah so bili vključeni Institut »Jožef Stefan«, Klinika za 
nuklearno medicino, Inštitut za biomedicinsko informatiko, Univerza v Ljubljani, Agencija 
za radioaktivne odpadke in Onkološki inštitut Ljubljana. 

Projekti tehnične pomoči 

Projekti tehnične pomoči so najobsežnejša in najzahtevnejša oblika sodelovanja med RS 
in MAAE, saj tako sodelovanje predvideva precejšen prispevek lastnih finančnih sredstev 
ter intenzivno strokovno sodelovanje prijavitelja, projekti pa ponavadi trajajo več let. 

MAAE si nenehno prizadeva izboljšati področje tehničnega sodelovanja z državami 
članicami, predvsem si prizadeva, da so sredstva, ki jih v okviru posameznih projektov 
namenja državam članicam, dodeljena tistim področjem in tistim državam, ki sredstva 
nujno potrebujejo, stremi pa tudi k zagotavljanju trajnostnega razvoja teh področij. Iz 
teh razlogov je oblikovala mehanizem t.i. »CPF - Country Programme Framework« (Okvir 
za pripravo programa tehničnega sodelovanja z MAAE). Junija 2011 sta URSJV in MAAE 
podpisali nov dokument za prihodnjih pet let. Okvir za pripravo programa tehničnega 
sodelovanja z MAAE, ki se nanaša na Slovenijo, navaja prednostna področja razvoja naše 
države in se upošteva pri načrtovanju projektov tehnične pomoči MAAE: ohranjanje 
visoke stopnje obratovalne varnosti v NEK ob upoštevanju najvišjih mednarodnih 
standardov jedrske varnosti; krepitev znanja z jedrskega področja; varovanje okolja in 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki; uporaba jedrskih tehnik pri raziskavah v okolju in 
kmetijstvu; uporaba jedrskih tehnik v medicini; varnostna ocena za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov; krepitev upravnih organov odgovornih za jedrsko in 
sevalno varnost, fizična zaščita in varovanje jedrskih materialov, pripravljenost in 
ukrepanje ob izrednem dogodku. 

V obdobju od 2009 do 2011 so potekale dejavnosti v okviru dveh nacionalnih projektov: 
SLO/6/004 »Improving Clinical Practice by Fusion of Information from Nuclear Medicine 
and Radiology in Cardiology and Oncology« Klinike za nuklearno medicino in SLO/3/005 
»Development of New Iteration of Decommissioning and Spent Fuel & LILW Management 
Program for NPP Krško« Agencije za radioaktivne odpadke. Oba projekta sta se sicer 
uradno zaključila že decembra 2011, v prvi polovici leta 2012 pa so bile izvedene še 
nekatere zaključne dejavnosti, ki jih zaradi časovnih omejitev ni bilo moč izvesti že prej.  

Januarja leta 2012 se je začelo novo dvoletno obdobje tehničnega sodelovanja in pomoči. 
Začele so se izvajati načrtovane dejavnosti, kot so usposabljanja, ekspertne misije, 
obiski in posvetovanja s tujimi strokovnjaki, načrtovanje preureditve prostorov in nabava 
opreme v okviru vseh treh nacionalnih projektov, za katere je MAAE zagotovila finančna 
sredstva iz rednega proračuna: 

- Študija izvedljivosti in postavitev obsevalne naprave v raziskovalni reaktor TRIGA 
(SLO/1/006 »Feasibility study and installation of thermal neutron driven 14 MeV 
neutron converter into the TRIGA research reactor«), Institut »Jožef Stefan«,  

- Podpora pri razvoju z 68Ga označenih bioloških molekul za pozitronsko izsevno 
tomografijo nevroendokrinih tumorjev SLO/6/005 (»Supporting the development of 
Ga-68 labelled bio molecules for PET Imaging of Neuroendocrine tumours«), Klinika 
za nuklearno medicino in  
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- Podpora aktivnostim terenskih raziskav, določitvi varnostnih funkcij in pripravi 
dokumentacije v okviru ocene varnosti za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov (SLO/9/014 »Safety case preparation and licensing for Slovenian LILW 
repository»), Agencija za radioaktivne odpadke.  

Misija INSARR 

Na prošnjo slovenske vlade je med 12. in 16. 11. 2012 Mednarodna agencija za atomsko 
energijo opravila pregled varnosti raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II Instituta 
»Jožef Stefan«. 

Misijo so sestavljali strokovnjaki iz Francije, Argentine, Izraela in Maroka ter vodja misije 
z MAAE. Misija je pregledala vse vidike varnosti raziskovalnega reaktorja in jih primerjala 
z varnostnimi standardi MAAE. Do sedaj je bilo po svetu izvedenih že 81 podobnih misij, 
znanih po kratici INSARR. Prva tovrstna misija je bila na naši TRIGI že leta 1992. 

Misija je ugotovila, da je reaktor dobro upravljan v skladu z mednarodnimi standardi in 
uveljavljeno prakso. Prepoznali so dve dobri praksi in svetovali o možnih izboljšavah, za 
katere so podali 16 varnostnih priporočil in 8 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 z 
namenom lastnega usposabljanja ter izvedbo občasnega varnostnega pregleda vsakih 
deset let.  

Priporočila za izboljšave varnosti zajemajo tehnične in organizacijske vidike kot tudi 
izboljšave postopkov in prenovo varnostnega poročila. Organizacijska priporočila so 
usmerjena v izboljšanje 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 izboljšave 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 rezultatov periodičnih preizkusov.  

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 predstavila tudi URSJV.  

9.3 SODELOVANJE Z AGENCIJO ZA JEDRSKO ENERGIJO 
ORGANIZACIJE ZA EKONOMSKO SODELOVANJE IN RAZVOJ  

Leto 2012 je bilo prvo polno leto članstva Slovenije v Agenciji za jedrsko energijo (NEA) 
pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Naloga agencije je, 
državam članicam pomagati pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju znanstvenih, tehničnih 
in pravnih izhodišč, potrebnih za varno, okolju prijazno in ekonomično uporabo jedrske 
energije v miroljubne namene. Agencija tesno sodeluje tudi z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo na Dunaju ter z Evropsko komisijo v Bruslju.  

Organizacijsko je Agencija razdeljena na sedem stalnih odborov, katerih delo vodi 
Upravni odbor, ki o svojem delu poroča svetu OECD. Vsak izmed odborov je sestavljen iz 
strokovnjakov vseh držav članic ter strokovnjakov držav s statusom opazovalke. Kot 
članica NEA je Slovenija dobila tudi predstavnike v upravnem odboru (steering committe) 
NEA, ki se je v letu 2012 predvsem ukvarjal z novim proračunom za obdobje do leta 
2024. Upravni odbor je najvišji organ NEA. Usmerja delo odborov NEA in tudi 
sekretariata te organizacije. 

253 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

S polnopravnim članstvom v OECD je Slovenija prešla iz tehničnega centra, ki ga za 
upravne organe financira MAAE, v evropski tehnični center. Nov status naše države 
pomeni obveznost plačevanja članarine za sodelovanje upravnega organa v ISOE. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev URSVS v letu 2012 te obveznosti ni mogla poravnati. 
Nezmožnost plačevanja članarine bi dolgoročno pomenila, da URSVS ne bo mogla več 
sodelovati v ISOE. 

Pomanjkanje finančnih sredstev omejuje tudi sodelovanje slovenskih članov pri delu 
odborov NEA, kar pomeni slabši pretok informacij o najnovejših dognanjih iz tujine v 
Slovenijo. Znašli smo se v nenavadnem položaju, da se po sprejemu Slovenije med 
redne članice OECD/NEA leta 2011 manj udeležujemo dela odborov in pododborov, kot 
pa smo se ga lahko prej, ko smo bili samo opazovalci. 

9.3.1 Odbor za ravnanje z radioaktivni odpadki (RWMC) 

Odbor za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RWMC) in forum upravnih organov (RF) sta 
imela redni letni sestanek marca.  

V forumu upravnih organov so poudarili izdelavo brošure o vlogi upravnega organa pri 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki kot koristno. Brošura bo vsebovala tudi odstavek o 
Fukušimi. Razprava na temo »Upravni pogled na dokazovanja (Retrievability)« (zmožnost 
ponovnega razpolaganja) je pokazala, da obstajajo številna vprašanja, ki jih je potrebno 
razrešiti. V okviru ožje skupine bodo izbrane teme, ki jih je potrebno še naprej 
obravnavati. Delavnica o pripravi dokumentacije za izgradnjo in obratovanje geološkega 
odlagališča je pritegnila veliko zanimanje. Forum se je strinjal, da je bila to zelo dobra 
izkušnja, zato bo ožja skupina razmislila o možnostih za prihodnje delo. Menili so, da 
obravnavanje vprašanja varnosti, v zelo dolgih časovnih obdobjih, lahko prispevajo k 
robustnosti varnostnih analiz. Sklenjeno je bilo, da se delovni skupini IGSC priporoči, da 
se v brošuro o »Varnostni dokumentaciji« doda poglavje, ki ga bo pripravila ožja skupina.  

Odbor za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RWMC) je pripravil povzetek poročil 
posameznih držav, iz katerega so vidni trendi in izzivi na področju ravnanja z RAO in IJG, 
ki so sledeči:  

- priprava nacionalnih programov ravnanja z RAO in IJG, 

- dopolnjevanje zakonodaje, 

- napredek pri odlaganju visoko radioaktivnih odpadkov in IJG v številnih državah, kot 
tudi napredek pri ravnanju in odlaganju NSRAO in razgradnji, 

- sprememba politike ravnanja z IJG po Fukušimi v nekaterih državah, 

- ravnanje z mešanimi visoko radioaktivnimi odpadki iz nesreč, 

- razgradnja in ravnanje z grafitnimi odpadki. 

9.3.2 Odbor za varstvo prebivalcev pred sevanji (CRPPH) 

Odbor za varstvo prebivalcev pred sevanji (CRPPH) se je v letu 2012 sestal marca. 
Sestanek je bil razdeljen v dva tematska dela. Prvi del je bil namenjen Fukušimi, drugi 
del pa poročanju posameznih delovnih skupin, ki delujejo v okviru CRPPH. 

Po Fukušimi je NEA zbrala vsa priporočila, ki so jih sprejele države članice ter jih poslala 
članom skupine WPNEM (Working Party on Nuclear Emergency Matters) in CRPPH. 
Predstavljeni so bili nekateri rezultati, med drugim dejstvo, da je 28 držav izdalo svojim 
prebivalcem na Japonskem enaka priporočila kot japonska vlada, 12 držav pa je področje 
razširilo na 80 km. Nobenih omejitev ni bilo glede letalskih poletov na Japonsko. V 
nadaljevanju so bile predstavljene delavnice na temo Fukušime. Septembra 2011 je 
potekal sestanek med Japonsko in ICRP, na katerega so povabili strokovnjake iz 
Belorusije, Norveške in Francije, da bi pomagali pri dekontaminaciji področij. Prvi 
sestanek je bil izveden novembra 2011 v Fukušimi, da bi vzpostavili dialog med 
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udeleženci, februarja 2012 je sledil drugi sestanek, tretji sestanek pa je potekal junija 
2012. Zanimivo je bilo predavanje, na katerem je bilo predstavljeno, da nekatere države 
niso sprejele priporočil ICRP 103 in imajo še vedno drugačne dozne omejitve (to ne velja 
za EU države). Podano je bilo tudi poročilo ICRP (program, publikacije, Fukušima, 
strateški plan ter ICRP simpoziji).  

Skupina EGBAT (Expert Group on Best Available Techniques) zbira podatke o izpustih iz 
različnih modernih reaktorjev. V januarju 2012 so organizirali delavnico »Good Practice in 
Effluent Management for New Build«. 

Skupina EGOE (Expert Group on Occupational Exposure) je naredila 3 študije na temo 
izpostavljenih delavcev. Zanimiva je bila predvsem študija o sledljivosti delavcev, ki 
delajo v tujih deželah.  

ISOE je predstavila spletno aplikacijo, kjer se nahajajo vse informacije o ISOE. Poudarili 
so še, da bo v letu 2012 izšlo 20. jubilejno poročilo ISOE. 

Novembrskega sestanka delovne skupine WPNEM se je udeležil predstavnik URSJV. Na 
sestanku je skupina obravnavala vajo INEX4, v kateri je sodelovalo 21 držav, izpolnjen 
vprašalnik pa je poslalo 17 držav. Običajno po vaji INEX sledi delavnica, vendar glede 
INEX4 ni bilo soglasja. Potekala je obsežna razprava ali imeti delavnico o INEX4 ali o 
Fukušimi ali oboje in kdaj. Na sestanku so se seznanili tudi z delom drugih organizacij na 
področju pripravljenosti na izredne dogodke, in sicer z delom MAAE, delom skupine za 
medsebojno pomoč WENRA (subgroup Mutual Assistance) in delovne skupine v okviru 
HERCA (Working Group Emergency Matters). 

9.3.3 Odbor za varnost jedrskih naprav (CSNI) 

Zasedanja Odbora za varnost jedrskih naprav (CSNI) sta potekala junija in decembra 
2012. Predstavnik Republike Slovenije v omenjenem odboru se ni udeležil junijskega 
sestanka, je pa sodeloval na decembrskem. 

Sestanka odbora CSNI sta obravnavala poročila drugih delovnih skupin, ki delujejo v 
okviru odbora za varnost jedrskih naprav. Med temi skupinami je tudi tehnična skupina, 
ki se ukvarja s fukušimsko nesrečo, ki je poudarila dve področji, s katerima se CSNI ni 
prej ukvarjala, in sicer »robustnost električnih sistemov« in »nove metode za oceno 
izgube varnostnih funkcij«. Omenili so tudi, da bo razgradnja objektov po nesreči terjala 
nova znanja, da pa so dosegli stabilne pogoje v vseh enotah, in da se radioaktivni izpusti 
zmanjšujejo. Potrebna bo tudi ponovna ocena koncepta »obrambe v globino«, kar bodo 
še obravnavali v okviru te tehnične skupine. 

Med skupnimi raziskovalnimi projekti sta za nas pomembna predvsem dva, SERENA in 
SETH-2. Kot zahtevajo pravila NEA, sodeluje IJS - Odsek za reaktorsko tehniko (R4) tudi 
s svojim finančnim prispevkom. Skupni raziskovalni projekt SERENA (Steam Explosion 
Resolution for Nuclear Applications) je usmerjen k reševanju odprtih vprašanj povezanih 
s parnimi eksplozijami in strategijami obvladovanja težkih nesreč. Projekt SETH-2 
(Senior Experts in Thermal-Hydraulics) zajema raziskave obnašanja atmosfere v 
zadrževalnem hramu v nezgodnih pogojih. Predstavljen je bil program 3. faze (2011 –
 2013) tega raziskovalnega projekta, začasno poimenovanega EDARS (Experimental Data 
Base for Reactor Safety). K sodelovanju pri tem projektu so bili izrecno povabljeni tudi 
raziskovalci IJS - Odsek za reaktorsko tehniko (R4).  

9.3.4 Odbor za jedrske upravne dejavnosti (CNRA) 

Delo Odbora za jedrske upravne dejavnosti je leta 2012 potekalo junija in decembra.  

V vsebinskem delu sestanka je odbor obravnaval poročila o delu delovnih skupin, ki jih je 
imenoval za opravljanje določenih nalog. Pomembnejše informacije in zaključki so 
naslednji: 
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- WGRNR (delovna skupina za nove elektrarne): Skupina deluje že četrto leto in je že 
pripravila nekatere dele delovnega poročila. Po načrtih naj bi bil osnutek celotnega 
poročila zaključen do konca 2013. Poročilo bo zajelo vse ključne faze, od določanja 
lokacije do projektiranja in same gradnje. Delavnica je bila predvidena med 24. in 
26. oktobrom. 

- WGIP (delovna skupina za inšpektorske prakse): Skupina se na svojih sestankih in 
delavnicah osredotoča na področja inšpekcije staranja, kvalifikacije opreme v 
pogojih hude nesreče, kompetentnosti in znanja podizvajalcev, uvajanje gostujočih 
inšpektorjev, post-fukušimske aktivnosti, protipožarnih programov, dogodkov v 
elektrarni, itd.  

- WGPC (delovna skupina za odnose z javnostmi): Skupina je pred kratkim 
organizirala odmevno delavnico, posvečeno komuniciranju z javnostmi, katere se je 
udeležilo 170 strokovnjakov. Poudarjeno je bilo, da je pomembna gradnja odnosov 
in sodelovanje z drugimi deležniki, vključno z novinarji. 

- WGOE (delovna skupina za obratovalne izkušnje): V skupini se ukvarjajo s 
predhodnimi dogodki kot so znanilci večjih nesreč/nezgod; predvsem pa z 
vprašanjem, kako prepoznati take dogodke in jih preprečiti.  

- STG-FUKU (Delovna skupina za oceno vpliva dogodka v Fukušimi na delo upravnih 
organov): V tej skupini sodeluje okoli 17 držav, problematika pa je razdeljena na 7 
področij. Japonski predstavnik je predstavil aktivnosti, ki potekajo, ter aktivnosti, ki 
so v planu, v naslednjih letih in desetletjih. Vodja skupine je predstavil delo skupine 
in njena glavna sporočila:  

⇒ smotrna je uporaba informacij iz stresnih testov, 

⇒ izboljšave v elektrarnah na osnovi fukušimskega dogodka so pomembne, 
vendar obenem ne smemo pozabiti na druge potencialne nevarnosti in 
varnostna vprašanja, 

⇒ poleg tehničnih aspektov za izboljšanje varnosti je fukušimski dogodek odkril 
pomembne in nove človeške, organizacijske in kulturne izzive, ki jih je 
potrebno prav tako opredeliti/rešiti, 

⇒ čeprav razvoj na področju težkih nesreč poteka že od nesreče na Otoku treh 
milj, je potrebno še naprej delati na tem področju, 

⇒ rezultati dela skupine so v obliki priporočil za izboljšanje varnosti, med drugim 
izdajajo priporočila, vezana na regulatorne programe in zahteve.  

Odbor in delovne skupine se v največji meri posvečajo analizam in pregledom, ki so 
povezani z dogodkom v fukušimski elektrarni, čemur je bilo posvečene tudi največ 
vsebinske razprave. Pripravljajo tudi neke vrste stresne teste za raziskovalne reaktorje. 

9.3.5 Odbor za jedrsko pravo (NLC) 

Odbor za jedrsko pravo (NLC) se je sestal v letu 2012 dvakrat, in sicer marca in 
novembra. Odbor primerja, analizira in spodbuja razvoj državnih zakonodaj v smeri 
implementacije mednarodnih načel miroljubne uporabe jedrske energije in razvoja 
sistema civilne odgovornosti. 

Jedro dnevnega reda vsakokratnega zasedanja je do neke mere nespremenjeno in se 
tudi na zasedanju v marcu in novembru 2012 ni bistveno spremenilo. Tudi na teh 
sestankih je bilo največ razprave in pozornosti posvečeno usodi obeh protokolov, s 
katerima sta bila že leta 2004 spremenjeni tako Pariška konvencija (PK) kot Bruseljska 
dopolnilna konvencija (BDK). Pregled statusa ratifikacij in sprejetja izvedbenih 
(implementacijskih) zakonov v državah članicah obeh revidiranih konvencij je bil 
ponovno opravljen preko ustnih poročil predstavnikov pogodbenic v odboru. Stanje se je 
od zadnjega poročanja (november 2011) nekoliko izboljšalo, saj po zadnjih podatkih le še 
Italija, Velika Britanija in Belgija niso zaključile potrebnih postopkov za ratifikacijo 
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protokola PK in sprejele implementacijskih zakonov, kljub temu da Odločba Sveta 
(2007/727/EC) predvideva simultano predajo ratifikacijskih listin vseh držav članic, 
pogodbenic PK. So pa udeleženci novembrskega sestanka sprejeli sklep, po katerem so 
se države, v duhu navedene Odločbe Sveta, zavezale simultano predati svoje listine o 
ratifikaciji protokola k Pariški konvenciji na dan 1. 12. 2013. 

Tudi v letu 2012 se je Odbor NLC seznanil z stanjem na področju odgovornosti za jedrsko 
škodo po katastrofalni jedrski nesreči v Fukušimi na Japonskem, poleg tega pa so ti dve 
seji zaznamovale še naslednje teme: 

- vprašanje ureditve odgovornosti za jedrsko škodo pri projektu ITER,  

- izključitev razgrajenih objektov ter odlagališč z nizko radioaktivnimi odpadki iz 
obsega PK, 

- odprta vprašanja glede geografskega področja uporabe PK in 

- postopek spremembe PK zaradi morebitne vključitve fuzijskih reaktorjev v PK. 

9.3.6 Odbor za tehnične in ekonomske raziskave razvoja jedrske 
energije in gorivnega cikla (NDC) 

Odbor za tehnične in ekonomske raziskave se sestaja dvakrat letno. Slovenski 
predstavnik se je udeležil februarskega sestanka. 

Države članice so podale svoja poročila. Japonska je poročala o začetku razgradnje 
jedrske elektrarne Fukušima I, Koreja in Poljska načrtujeta gradnjo novih jedrskih 
elektrarn. Švica je negotova glede prihodnosti jedrske energije, zato bo leta 2013 
parlament obravnaval dokument o stroških jedrske energije in razpravljal o možnosti 
zaustavitve vseh reaktorjev. Tudi v Belgiji poteka usklajevanje glede oskrbe z električno 
energijo iz jedrskih elektrarn, medtem ko v Italiji že poteka razgradnja jedrskih elektrarn 
in predelava nestandardnega goriva. 

Predstavljen je bil program dela odbora, in sicer: poročilo skupine, ki se ukvarja z 
uranom, poročilo o delu delovne skupine WPNE (Working Party on Nuclear Energy 
Economics), o stroških jedrske energije, vplivih rudnika urana na zdravje in okolje, 
podaljšanju življenjske dobe jedrskih elektrarn, ekonomiki gorivnega cikla in podpori 
drugim odborom OECD. Razpravljali so še o oskrbi z medicinskimi radioizotopi, kjer 
države izkrivljajo trg, zato bo potrebno najti ekonomsko sprejemljivo politiko proizvodnje 
radioizotopov, ter o programu dela za leti 2013/2014. 

Slovenija sicer sodeluje v podskupini »Nuclear Energy and Security of Supply«, kar je 
zelo pomembna tema z vidika današnje odvisnosti Slovenije od uvoza energentov. Redno 
se spremlja tudi dogajanje na področju zalog urana in financiranja novih gradenj, kar je 
pomembno pri razvoju jedrske energetike v Sloveniji. 

9.3.7 Odbor za jedrsko znanost (NSC) 

Odbor za jedrsko znanost se sestaja enkrat letno. V letu 2012 se je sestal junija.  

Na sestanku so bili podani napredek in načrti dela za naslednje delovne skupine NSC:  

- Working Party on Nuclear Criticality Safety (WPNCS),  

- Working Party on Scientific Issues of Reactor Systems (WPRS),  

- Working Party on Nuclear Data Evaluation Co-operation (WPEC),  

- Working Party on Scientific Issues of the Fuel Cycle (WPFC),  

- Working Party on Multi-scale Modelling of Fuels and Structural Materials for Nuclear 
Systems (WPMM) in 

- Expert Group on Integral Experiments for Minor Actinide Management. 
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Tudi ta sestanek ni minil brez obravnave zadnjih izsledkov in zaključkov o nesreči v 
Fukušimi. 

Slovenski predstavnik se je udeležil tudi sestanka podatkovne banke (NEA Data Bank). 
Na srečanju so bili predstavljeni glavni dosežki podatkovne banke v lanskem in prvi 
polovici letošnjega leta na področju zbiranja in distribucije računalniških programov, 
integralnih eksperimentov, kompilacij meritev nuklearnih podatkov in radioaktivnih 
odpadkov (baza termokemičnih podatkov). V letu 2011 so npr. v knjižnici programov 
pridobili 54 novih programov oz. verzij računalniških programov (od teh 18 iz ne-OECD 
držav) ter 35 novih kompilacij integralnih eksperimentov (SINBAD, IFPE, IRPhE in 
ICSBEP). Od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012 je prispelo 9 novih računalniških programov ter 
19 novih oz. revidiranih kompilacij integralnih eksperimentov (predvsem SINBAD - 
slovenski prispevek). V letu 2011 je bilo razposlanih 1.119 paketov računalniških 
programov, kar je za 20% več kot leto poprej, ter 1.702 seta integralnih eksperimentov, 
kar je znatno manj kot leta 2010. Organizirano je bilo več tečajev računalniških 
programov MCNP/MCNPX, SCALE, PENELOPE-2011, SCALE/TRITON in TRIPOLI.  

9.4 SODELOVANJE Z DRUGIMI ZDRUŽENJI 

9.4.1 WENRA  

WENRA je neformalno združenje predstavnikov jedrskih upravnih organov evropskih 
držav z jedrskim programom. Glavno delo WENRE obsega razvoj skupnega pristopa k 
jedrski varnosti, zagotovitev neodvisnih pregledov jedrske varnosti v državah 
kandidatkah za vstop v EU ter izmenjavo izkušenj na področju jedrske varnosti. Od leta 
2003 je v WENRA zastopanih sedemnajst držav članic. Z namenom harmonizacije 
pristopov k jedrski varnosti sta bili ustanovljeni dve delovni skupini, ena za jedrsko 
varnost in druga za razgradnjo in varnost jedrskih odpadkov.  

21. 3. 2012 je bil redni plenarni sestanek WENRA, ki se je v glavnem ukvarjal z 
izkušnjami nesreče v Fukušimi. V zvezi s tem dogodkom so poudarili pomembnost 
neodvisnosti upravnega organa za jedrsko varnost, prav tako mora biti vloga vlade, 
upravnega organa in imetnika dovoljenja jasna, tako kot odnosi med temi subjekti, ki 
morajo biti predpisani z zakonodajo. WENRA je izpostavila izvajanje obdobnih varnostnih 
pregledov kot prioriteto, vključno z zagotavljanjem medsebojne pomoči med državami v 
primeru izrednih dogodkov. Omenjeni so bili tudi kulturni aspekti in prizadevanja za 
krepitev jedrske varnosti, ki naj išče izboljšave, ne glede na to, kako visoka je jedrska 
varnost. Niso pozabili tudi na tehnične aspekte, ki obsegajo dogodke, ki izvirajo iz 
naravnih nesreč, zagotavljanje celovitosti zadrževalnega hrama in ukrepanje ob resnih 
nesrečah. Obravnavali so tudi stresne teste, ki so bili v EU ravno takrat v fazi 
zaključevanja. Ustanovili so posebne delovne skupine, da preučijo določene izkušnje, ki 
so jih obravnavali in izdelajo predloge, kako naprej.  

WENRA-RHWG (Reactor Harmonization Working Group) je dobila nalogo, da začne 
pripravljati skupna izhodišča za izbrane ključne varnostne parametre, ki se bodo 
upoštevali pri projektiranju novih jedrskih elektrarn. Izdelali so poročilo »Varnost novih 
jedrskih elektrarn« (Safety of new NPP designs), ki obravnava tudi izkušnje povezane z 
nesrečo v jedrski elektrarni Fukušima. 

WENRA-WGWD (Working Group on Waste and Decommissioning) je dokončala 
referenčne nivoje za odlagališča in jih tudi objavila. Varnostni referenčni nivoji v tem 
poročilu obravnavajo vse varnostne faktorje v celotnem obdobju odlagališča in za 
kakršnokoli vrsto odlagališča. Ker družbeni, ekonomski in politični aspekti niso bili 
upoštevani, to poročilo začne obravnavati projekt odlagališča takrat, ko je zaključen 
postopek izbire lokacije.  

258 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

9.4.2 Mednarodno združenje za jedrsko pravo (INLA) 

International Nuclear Law Association (INLA) je mednarodno združenje pravnih in drugih 
strokovnjakov za miroljubno uporabo jedrske energije, katerega temeljni namen je 
podpirati in pospeševati znanje in razvoj pravne stroke in raziskav na tem področju, 
izmenjava spoznanj med njegovimi člani ter sodelovanje s sorodnimi združenji in 
ustanovami. V združenje je včlanjenih okoli 500 strokovnjakov iz več kot 50 držav in 
mednarodnih organizacij.  

V oktobru leta 2012 je potekal kongres INLA (ki se praviloma organizira na dve leti) v 
Manchastru, Velika Britanija, ki pa se ga člana združenja iz URSJV, zaradi zaostrenih 
finančnih pogojev poslovanja, nista udeležila. 

9.4.3 CAMP (NRC) 

URSJV sodeluje na podlagi sporazuma z US NRC (Zvezno jedrsko upravno komisijo ZDA) 
v mednarodno raziskovalno-razvojnem programu CAMP (»Code Application and 
Maintenance Programme«). Program CAMP omogoča sodelovanje pri vzdrževanju in 
uporabi programske opreme na področju preprečevanja ter obvladovanja nezgod in 
nenormalnih dogodkov v jedrskih elektrarnah. Pri tem sodelujejo na podlagi pogodbe iz 
leta 2008 poleg URSJV še Nuklearna elektrarna Krško (NEK) in Inštitut »Jožef Stefan« 
(IJS). Nacionalni koordinator za program CAMP je IJS, ki redno spremlja in poroča o 
dejavnostih CAMP in s svojimi prispevki aktivno sodeluje pri razvoju in uporabi NRC 
računalniških programov. 

Pogodba CAMP zagotavlja dostop do računalniških programov, ki se razvijajo v okviru 
programa. Uporabnikom so trenutno na voljo najnovejše verzije programskih orodij in 
sicer: RELAP5/MOD3.3 Patch 4, TRACE V5.0 Patch 3, skupaj s programom PARCS in 
SNAP Version 2.2.1. Do sedaj se je v okviru CAMP večinoma uporabljal program RELAP5, 
ki omogoča enodimenzionalno obravnavo pojavov in procesov in je trenutno le še v fazi 
vzdrževanja. Za natančnejše simulacije termohidravličnih pojavov in procesov v jedrski 
tehniki in tudi pri načrtovanju varnosti novih jedrskih elektrarn tretje generacije pa so 
potrebni kompleksnejši programi, ki omogočajo 3D obravnavo. Prav to omogoča program 
TRACE, ki je v fazi intenzivnega razvoja.  

V dneh od 30. 5. do 1. 6. 2012 je IJS organiziral spomladansko srečanje »Spring 2012 
CAMP Meeting« v Ljubljani. Srečanja se je udeležilo 65 predstavnikov iz 21 držav, od 
tega 10 iz Slovenije. V dneh od 7. do. 9. 11. pa se je predstavnik IJS udeležil jesenskega 
srečanja  »Fall 2012 CAMP Meeting« v Washingtonu DC, ZDA, kjer je predstavil prispevek 
»Status of CAMP Activities in Slovenia«. Na sestanku Tehničnega programskega odbora 
srečanja je U.S. NRC odobrila predlog prispevka v naravi za leto 2013 z naslovom 
»Assessment against ACHILLES reflood experiment with TRACE V5.0 Patch3«. 

V letu 2012 je IJS pripravil v dogovoru z NEK in URSJV prispevek v naravi z naslovom 
»RELAP5 extended station blackout analyses«. IJS je v tem prispevku izvedel analizo 
zatemnitve elektrarne, v odvisnosti od velikosti puščanja primarnega sistema in 
zniževanja primarnega tlaka. V analizi je predpostavljeno, da se od varnostnih sistemov 
uporabljajo le turbinska črpalka pomožne napajalne vode in akumulatorji. Na ta način je 
bila narejena ocena, za koliko se podaljša čas preden pride do poškodbe sredice, če 
znižujemo tlak primarnega sistema s pomočjo razbremenilnih ventilov na uparjalnikih in 
koliko primarnega hladila je potrebno nadomestiti, da preprečimo poškodbo sredice. 
Analiza je bila narejena s programsko verzijo RELAP/MOD3.3, Patch 4, kot vhodni model 
pa je bil uporabljen standardni vhodni model NEK. 

Predstavniki slovenskih organizacij v CAMP so se v letu 2012 srečali avgusta na 
delovnem sestanku, kjer je nacionalni koordinator programa predstavil svoje delo in 
najnovejša dogajanja ter trende v raziskovalnem programu CAMP, skupaj z aktivnostmi 
IJS na tem področju. 
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9.5 SODELOVANJE NA PODLAGI MEDNARODNIH POGODB 

9.5.1 Dvostranski sporazumi 

Vsako leto poteka bilateralno srečanje med Slovenijo in Avstrijo. S Češko, Madžarsko in 
Slovaško poteka v okviru bilateralnih sporazumov skupni letni kvadrilateralni sestanek. 
Letno bilateralno srečanje med Slovenijo in Hrvaško v letu 2012 ni bilo realizirano, 
zadnje je bilo leta 2007 v Ljubljani. 

18. in 19. 6. je v Pragi potekal redni letni sestanek v okviru bilateralnih sporazumov med 
pogodbenicami Češko, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo – t.i. kvadrilaterala. Češka je 
poročala o spremembah jedrske zakonodaje predvsem zaradi prenosa EU Direktive o 
jedrski varnosti. Na novo so definirali odgovornost obratovalca in posodobili 14 
podzakonskih predpisov. Izpostavili so problem inšpektorjev, saj se jih bo kmalu 15 
upokojilo. Izdali so dovoljenje za suho skladiščenje izrabljenega goriva JE Temelin in 
izrekli največjo kazen v višini 4,5 milijonov kron (180 000 EUR) JE Temelin zaradi 
neustrezne kvalifikacije kablov. Madžarska je poročala, da je njihova zakonodaja 
usklajena z WENRA referenčnimi nivoji in da načrtujejo povečanje moči vseh štirih enot 
JE Paks. Slovaška je poudarila usmeritev njihove zdajšnje vlade v jedrsko energijo, 
potem pa so podrobneje poročali o misiji IRRS, ki so jo imeli konec maja. Slovenija je 
omenila spremembe zakona o jedrski in sevalni varnosti ter selitev v nove prostore. 
Podrobno je bila opisana tudi nezgoda s kabelskim mostom ob remontu v NEK in ukrepi 
po Fukušimi v NEK (modifikacija STORE).  

11. in 12. 10. je v Gradcu v Avstriji potekal redni letni bilateralni sestanek z Avstrijo. Na 
štirinajstem bilateralnem srečanju med Slovenijo in Avstrijo sta obe strani opisali glavne 
dosežke na področju zakonodaje in upravnega dela, monitoringa sevanja, pripravljenosti 
v primeru izrednega dogodka in ravnanja z odpadki. Slovenska stran je poročala o 
osnutku resolucije o sevalni in jedrski varnosti ter o preoblikovanju URSJV v javno 
agencijo. Avstrija je poročala o spremembah svoje zakonodaje zaradi transpozicije obeh 
direktiv EU (o jedrski varnosti in o RAO). Slovenija je opisala svojo mrežo za zgodnje 
obveščanje (MZO) in predstavila podatke o obremenitvi posameznika zaradi sevanja iz 
okoljskih in umetnih virov. 

Avstrija je prav tako poročala o svoji mreži za zgodnje obveščanje in njeni optimizaciji. 
Predvsem pa so poudarili ukvarjanje z radonom v bivališčih, saj znaten delež avstrijskega 
prebivalstva živi na področjih s povečano koncentracijo radona (Rn prone areas). Za 
prebivalstvo so izdali 4 brošure o radonu, ki so dostopne na naslovih: 
http://www.radon.gv.at in http://www.strahlenschutz.gv.at.  

V povezavi s pripravljenostjo na izredne dogodke je slovenska delegacija opisala vaje, ki 
so bile od zadnjega sestanka (vaja NEK novembra 2011 in vaja INEX v Slovenskih 
Konjicah). Avstrijci so posodobili svoj načrt ukrepov. Pravzaprav gre za šest načrtov za 
različne nesreče povezane s kontaminacijo, jedrskimi in/ali radiološkimi nesrečami, ki so 
dosegljivi na spletnem naslovu http://www.strahlenschutz.gv.at. Posodabljajo tudi svoj 
katalog ukrepov ob jedrski/radiološki nesreči. 

Glavna oziroma najdaljša je bila četrta točka dnevnega reda, ki je pokrivala slovenski 
jedrski program. Pri tej točki so bili predstavljeni ukrepi, ki jih je NEK izvedla v prvih 
mesecih po nesreči v Fukušimi, vključno z nabavo opreme (gasilsko vozilo, črpalke, 
kompresorji, traktor, gorivo, mobilni generatorji, priključki na opremi), predstavljen je bil 
izvleček in rezultati iz slovenskega poročila o stresnih testih po obisku pregledovalne 
misije, potek remonta NEK v letu 2012, vključno z glavnimi modifikacijami in padcem 
kabelskega mostu, program posodabljanja jedrske varnosti v NEK, preverjanje pogojev 
za podaljšanje obratovanja NEK, potek obdobnega varnostnega pregleda v NEK in 
obratovanje NEK, vključno z razlago zadnjega puščanja. Drugi dan sestanka se je začel s 
peto točko dnevnega reda, ki se je nanašala na ravnanje z RAO. Slovenija je predstavila 
diagrama, ki kažeta zasedenost skladišča NSRAO in zapolnjenost bazena za izrabljeno 
gorivo v NEK. Predstavljeno je bilo tudi stanje v skladišču institucionalnih RAO v Brinju, 
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sanacija odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt in odlagališča jamske jalovine Jazbec 
Rudnika Žirovski vrh. Avstrijska predstavitev je bila usmerjena na posodobitev skladišča 
NSRAO v Seibersdorfu, kjer razširjajo kapacitete in vzpostavljajo novo infrastrukturo za 
obdelavo NSRAO. Obenem je Avstrija aktivna tudi pri raznih iniciativah za regionalno 
odlagališče NSRAO, vendar so vsa ta prizadevanja še daleč od zgraditve kakšnega 
takšnega odlagališča. Pod točko razno je avstrijska stran sporočila, da namerava izdelati 
študijo jedrske varnosti v vseh sosednjih državah, kjer obratujejo jedrske elektrarne in 
bo o zaključkih te študije predvidoma poročala na naslednjem sestanku.  

Ob robu generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo sta 18. 
septembra 2012 direktor URSJV dr. Andrej Stritar in predsednik Državne jedrske agencije 
Republike Albanije Milo Kuneshka podpisala memorandum o soglasju o izmenjavi 
informacij med obema upravnima organoma. Na podlagi memoranduma bo olajšana 
izmenjava informacij na področju jedrske varnosti, upravnega nadzora jedrskih in 
sevalnih objektov, nadzora virov ionizirajočih sevanj ter prevoza radioaktivnih snovi in 
odpadkov.  

9.5.2 Drugi izredni sestanek po Konvenciji o jedrski varnosti 

Drugi izredni sestanek pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti (KJV) je potekal od 27. 
do 31. 8. 2012. Namen izrednega sestanka je bil izboljšanje varnosti s pregledom in 
izmenjavo izkušenj ter ukrepov sodelujočih držav kot odziv na dogodke v Fukušimi, prav 
tako pa tudi pregled učinkovitosti določil Konvencije o jedrski varnosti ter obravnava 
predlogov držav za spremembo določil konvencije oz. smernic za pregledovalni proces in 
pripravo nacionalnih poročil po konvenciji. 

Sestanek je bil organiziran v šestih tematskih skupinah: Zunanji dogodki, Projektne 
zadeve, Ukrepanje ob težki nesreči, Nacionalne organizacije, Pripravljenost na izredne 
dogodke in ukrepanje po nesreči ter Mednarodno sodelovanje. Na izrednem sestanku ni 
bilo predstavitev posameznih držav. Koordinatorji posameznih skupin so na osnovi 
pregledanih nacionalnih poročil pripravili predloge aktualnih vsebin za sestanek, 
poročevalci pa so na osnovi diskusije pripravili sezname izpostavljenih tem, o katerih naj 
bi države pogodbenice poročale na 6. pregledovalnem sestanku (2014). 

Ob izrednem sestanku so potekali še nekateri vzporedni dogodki: predstavitev ENSREG 
stresnih testov, priporočila različnih organizacij (npr. INRA, WANO itd.), skupna pobuda 
ZDA in Japonske ter predstavitev Belgije o najdbi razpok reaktorske posode v elektrarni 
Doel-3. 

URSJV bo morala pri pripravi nacionalnega poročila za šesti pregledovalni sestanek po 
KJV upoštevati vsebine iz poročil poročevalcev, ki so zbrane v zaključnem poročilu 
drugega izrednega sestanka. Pri pripravi nacionalnega poročila in za udeležbo na šestem 
pregledovalnem sestanku bo URSJV morala upoštevati morebitne potrjene spremembe 
konvencije ter dveh smernic, za nacionalno poročilo in za pregledovalni proces. URSJV bo 
morala pri izdelavi akcijskega načrta po ENSREG stresnih testih, ki ga mora pripraviti do 
konca 2012, vključiti tudi zaključke drugega izrednega sestanka po KJV. Ta akcijski načrt 
bo vseboval naloge, ki so bile ugotovljene že v procesu izvedbe stresnih testov, tako da 
je osnovni obseg akcijskega načrta s tem določen. 

Zaključki drugega izrednega sestanka so poudarili naslednje ukrepe, ki naj bi zagotovili 
izboljšave jedrske varnosti: 

- pregled ogroženosti elektrarn zaradi zunanjih dogodkov in izvedba ustreznih 
izboljšav za zaščito pred zunanjimi dogodki, 

- ukrepi za zaščito pred zunanjimi dogodki, ki presegajo projektne osnove elektrarn, 

- posodobitev ukrepov za ravnanje ob nesreči za primer izjemnih zunanjih dogodkov, 
npr. zagotovitev hlajenja jedrskega goriva v reaktorju ter v bazenu za izrabljeno 
gorivo in zagotovitev različnih virov vode za hlajenje reaktorja in bazena, 
razpoložljivost električnega napajanja, mere za zagotovitev celovitosti zadrževal-
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nega hrama, strategije za filtriranje izpusta ter ravnanje z vodikom v zadrževalnem 
hramu, razvoj verjetnostnih analiz za določitev morebitnih dodatnih ukrepov v 
primeru nesreče, 

- zagotovitev dejanske neodvisnosti upravnih organov in poročanje o izvedbi misije 
IRRS pri upravnih organih (na URSJV je bila misija IRRS v letu 2011), 

- izboljšave pripravljenosti na izredne dogodke in ukrepov za zaščito prebivalstva, 
npr. pristop in metode za oceno radioaktivnih izpustov, določitev odgovornosti na 
državnem nivoju, razvoj postopkov in skupnih ukrepov različnih upravnih organov,  

- izboljšave in krepitev mednarodnega sodelovanja, 

- upoštevanje varnostnih standardov IAEA, 

- povečanje odprtosti in transparentnosti vseh dejavnikov, ki sodelujejo pri 
zagotavljanju jedrske varnosti. 

9.5.3 Meddržavna pogodba o solastništvu Nuklearne elektrarne Krško 

Ne glede na pomembnost izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem 
v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Ur. l. RS, št. 23/03-
mednarodne pogodbe; v nadaljnjem besedilu: pogodba), za delovanje Nuklearne 
elektrarne Krško in za elektroenergetski sistem Republike Slovenije, se Meddržavna 
komisija, ki je ustanovljena na podlagi 18. člena pogodbe, kot telesa, ki nadzoruje 
izvajanje citirane pogodbe, že od leta 2010 ni sestala. 

V letu 2011 se je dvakrat sestal samo Strokovni svet za pripravo druge revizije Programa 
razgradnje NEK in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz 
NEK (v nadaljnjem besedilu: program razgradnje in odlaganja). Na sestankih 
strokovnega sveta se predstavniki slovenske in hrvaške delegacije niso uskladili o 
predlaganih scenarijih in rešitvah za pripravo in dokončanje druge revizije programa 
razgradnje in odlaganja. 

Strokovni organizaciji Agencija za radioaktivne odpadke iz Republike Slovenije in 
Agencija za posebni otpad iz Republike Hrvaške sta skladno s pogodbo izdelali drugo 
revizijo skupnega programa razgradnje in odlaganja. Zaradi ločenih mnenj predstavnikov 
Strokovnega sveta iz Republike Slovenije in iz Republike Hrvaške glede predlaganih 
scenarijev razgradnje, ni prišlo do soglasnega sprejetja programa. 

V letu 2012 so bili na novo imenovani člani slovenske delegacije Meddržavne komisije. O 
novi sestavi slovenske delegacije v Meddržavni komisiji je bila obveščena Republika 
Hrvaška. Republika Hrvaška je bila skladno s 1. členom Poslovnika o delu Meddržavne 
komisije zaprošena, da o novih članih hrvaške delegacije v Meddržavni komisiji obvesti 
Republiko Slovenijo. 

9.6 OBISKI IZ TUJINE NA URSJV 

Dne 18. 4. 2012 je URSJV obiskala štiričlanska malezijska delegacija, ki so jo sestavljali 
predstavniki upravnega organa za jedrsko in sevalno varnost, ministrstva za zdravje in 
varnost, energijskega sektorja in malezijske korporacije za jedrsko energijo. Namen 
obiska je bil, da se seznanijo z delom slovenskega upravnega organa za jedrsko varnost, 
ker v Maleziji načrtujejo gradnjo jedrske elektrarne, tako da so prišli nabirat izkušnje za 
svoje bodoče delo. Slovenski predstavniki so jim pojasnili organizacijo in delovanje 
URSJV, vključno s predstavitvijo slovenskega jedrskega programa ter izkušnje URSJV pri 
izdajanju dovoljenj in nadzoru obratovanja NEK. URSJV je predstavila inšpekcijsko 
dejavnost, obratovalne kazalce, obdobni varnostni pregledi, program staranja jedrske 
elektrarne, postopek za podaljšanje življenjske dobe in spremljanje tujih in domačih 
obratovalnih izkušenj. 
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Dne 20. 12. 2012 je japonski veleposlanik obiskal URSJV, da bi se seznanil z vtisi dr. A. 
Stritarja po ministrski konferenci v Fukušimi, ki je potekala 15. do 17. 12. 2012, in 
obvestil URSJV o načrtovanem obisku dr. Kenkichija Hiroseja, ki je eminentni japonski 
strokovnjak, saj je v svoji karieri opravljal funkcije v diplomaciji, vodil japonski organ za 
jedrsko varnost, trenutno pa je profesor na univerzi Tokai. G. Toshimitsu Ishigure je 
poudaril dobre odnose s Slovenijo, pomembnost ministrske konference v Fukušimi in 
odločenost japonske vlade, da pomaga prefekturi Fukušima, da bo življenje v njej spet 
normalno in brez omejitev, saj je to pomembno za celotno Japonsko. Dr. Stritar je strnil 
svoje vtise s konference in pohvalil kritičnost japonskega parlamentarnega poročila o 
Fukušimi. Dr. Hirose bo obiskal Slovenijo od 11. do 13. marca 2013. Predvideno je 
srečanje dr. Hiroseja s predstavniki državnih institucij, ki se ukvarjajo z jedrsko varnostjo 
in jedrsko energijo, in tudi javno predavanje za vse jedrske strokovnjake oziroma širšo 
strokovno javnost. 

9.7 MEDNARODNO SODELOVANJE URSVS 

URSVS je v letu 2012 sodelovala pri procesu prenove evropske Direktive 
96/29/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev 
in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (BSS). Besedilo osnutka 
direktive je bilo obravnavano na sestankih Delovne skupine Sveta za atomska vprašanja 
(ATO). Običajno se je pred sestankom ATO sestala posebna tehnična skupina, ki je 
pripravila prenovljen osnutek besedila glede na že podane pripombe držav članic. V letu 
2012 so se predstavniki URSVS udeležili 9 sestankov tehnične skupine in 9 sestankov 
ATO.  

URSVS že vrsto let sodeluje pri projektu European Study of Occupational Radiation 
Exposure - ESOREX, ki je namenjen zbiranju, obdelavi in primerjavi podatkov o dozah 
ionizirajočega sevanja, ki jih prejmejo izpostavljeni delavci, na meddržavnem nivoju. V 
okviru projekta države izmenjujejo izkušnje tudi na področju organizacije osebne 
dozimetrije in vodenja nacionalnih dozimetričnih registrov. Projekt financira Evropska 
Komisija, vendar ni omejen le na države članice EU. V letu 2012 so sodelujoče institucije 
nadaljevale z zbiranjem in izmenjavo podatkov.  

URSVS sodeluje pri International System of Occupational Exposure - ISOE. ISOE je 
informacijski sistem o poklicni izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem v jedrskih 
elektrarnah, ki ga podpirata Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj - Agencija 
za nuklearno energijo (OECD/NEA) ter MAAE. Informacijski sistem vzdržujejo tehnični 
centri ob podpori navedenih organizacij in ob sodelovanju jedrskih elektrarn in upravnih 
organov. Upravni odbor ISOE se je sestal novembra 2012 na svojem rednem letnem 
srečanju. 

Slovenija kot ena od dvajsetih evropskih držav sodeluje v Evropskem omrežju ALARA 
(European ALARA Network - EAN), ki se ukvarja z optimizacijo varstva pred sevanjem ter 
olajšuje razširjanje dobre ALARA prakse v industrijskem, raziskovalnem in zdravstvenem 
sektorju po Evropi. Omrežje organizira redne mednarodne delavnice, od katerih je vsaka 
posvečena specifičnemu področju varstva pred sevanji. Poleg tega EAN izdaja glasilo, ki 
predstavlja praktične primere implementacije principa ALARA, primere dobre prakse in 
ostale novice s področja varstva pred sevanji, ima aktivno vlogo pri študijah Evropske 
komisije in ostalih mednarodnih organizacijah s področja varstva pred sevanji ter deluje 
na ostalih področjih implementacije principa ALARA v prakso. Pod okriljem EAN deluje 
tudi več pod-omrežij, pri čemer URSVS aktivno sodeluje še v omrežju upravnih organov 
ERPAN (European Radioprotection Authorities Network), namenjenem operativni 
izmenjavi informacij s področja zakonodaje in nazora nad izvajanjem ukrepov varstva 
pred sevanji. V letu 2012 je EAN organiziral delavnico z naslovom »ALARA in existing 
exposure situations«, ki je potekala v Dublinu na Irskem. 

V letu 2012 se je zaključil projekt MAAE s področja optimizacije uporabe ionizirajočega 
sevanja v zdravstvu (zaporedna projekta z oznakama RER-9-080 in RER-9-093), v 
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katerem je URSVS sodelovala od leta 2005. V prvi fazi se je URSVS ob podpori MAAE 
aktivno posvetila področju varstva pred sevanji pri interventnih posegih s poudarkom na 
interventni kardiologiji in v nekaj letih vzpostavila dober pregled nad razmerami v 
Sloveniji, ter sprožila ukrepe za optimizacijo posegov, kjer je bilo to potrebno. V zadnjem 
obdobju pa se je v okviru omenjenega projekta URSVS aktivno posvečala optimizaciji 
preiskav z računalniško tomografijo (CT) s poudarkom na preiskavah pediatričnih 
pacientov. Zaradi izjemno dobrih rezultatov je Slovenija z uradno podporo še sedmih 
držav podala uradno pobudo za nadaljevanje regionalnega projekta MAAE v obdobju 
2014-2017.   

V letu 2012 je URSVS izvajala zaključne aktivnosti v okviru projekta Evropske komisije 
»Dose Datamed 2«, v katerem je Slovenija sodelovala kot »testna država« in prejela 
ekspertno pomoč. V okviru navedenega projekta je URSVS izvedla prvo sistematično 
ocenjevanje izpostavljenosti prebivalstva zaradi medicinske uporabe ionizirajočega 
sevanja. Šlo je za izjemno zahteven projekt, ki je vključeval tako oceno števila izvedenih 
radioloških posegov po posameznih vrstah posegov kot oceno izpostavljenosti pacientov 
pri teh posegih. Obsežnost projekta naj ilustrira dejstvo, da so po oceni poročila 
Evropske komisije RP No. 154 za njegovo izvedbo potrebna sredstva nekaj 100.000 
evrov. Glede na zelo omejena razpoložljiva sredstva je URSVS izbrala najpreprostejši 
pristop. Ta temelji na oceni izpostavljenosti zaradi dvajsetih radioloških preiskav, ki 
predstavljajo največji prispevek k skupni izpostavljenosti prebivalstva, ter oceno 
izpostavljenosti zaradi diagnostičnih posegov v nuklearni medicini. Število izvedenih 
posegov je bilo ocenjeno na podlagi vprašalnika, poslanega vsem slovenskim 
institucijam, ki te posege izvajajo, obsevanost pacientov pri posameznih vrstah posegov 
pa na podlagi podatkov iz programov radioloških posegov. Rezultati projekta kažejo, da v 
povprečju prebivalec Slovenije zaradi diagnostičnih medicinskih posegov prejme 
efektivno dozo približno 0,7 mSv, k čemer okoli 60% prispeva računalniška tomografija, 
približno 10% pa preiskave v nuklearni medicini.  

V letu 2012 je URSVS v sodelovanju z Združenjem radiologov Slovenije pričelo z 
aktivnostmi za vpeljavo napotnih kriterijev za radiološke preiskave v Sloveniji. 
Zagotavljanje napotnih kriterijev v 6. členu predpisuje tudi Direktiva EK 97/43 EURATOM, 
v slovenski pravni red pa je navedena zahteva prenesena preko 19. člena Pravilnika o 
pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu, ki določa, da mora imetnik 
dovoljenja napotnim zdravnikom zagotoviti merila za napotitve s postopki načrtovanja 
radioloških posegov. Izkušnje iz razvitih držav pa kažejo, da je smiselna uporaba enotnih 
napotnih kriterijev, razvitih na podlagi sistematičnega pregleda strokovne literature in 
uveljavljene prakse. Vendar razvoj lastnih napotnih kriterijev znatno presega sredstva in 
zmožnosti, ki so na razpolago v Sloveniji, zato je bila sprejeta odločitev, da se prenesejo 
in prilagodijo napotni kriteriji, ki se uporabljajo v tujini. Po pregledu le teh so bili izbrani 
napotni kriteriji iz Velike Britanije, saj imajo več kot desetletje dolgo tradicijo, strokovno 
združenje radiologov (The Royal College of Radiologists, RCR) pa jih redno posodablja v 
skladu z razvojem tehnoloških možnosti in z novimi dognanji. Trenutno poteka pridobi-
vanje soglasja RCR za prilagoditev in uporabo njihovih napotnih kriterijev v Sloveniji. 
Vzporedno se v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije pripravlja tudi usposabljanja 
za napotne zdravnike, saj je za uspešen prenos napotnih kriterijev v prakso bistvenega 
pomena njihova uporaba med napotnimi zdravniki.  

Predstavnik URSVS je član Združenja direktorjev upravnih organov s področja varstva 
pred sevanji (Association of the Heads of European Radiological Protection Competent 
Authorities - HERCA). V letu 2012 je združenje obravnavalo ukrepe varstva pred sevanji 
in njihovo poenotenje v primeru izrednega dogodka, pripravilo vsebine usposabljanja 
inšpektorjev iz kliničnih vidikov radioloških posegov ter poglobilo sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami na področju varstva pred sevanji in proizvajalci radiološke 
opreme. 
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10 POOBLAŠČENI IZVEDENCI ZA SEVALNO IN JEDRSKO 
VARNOST 

Na osnovi 59. člena ZVISJV je URSJV v letu 2012 podaljšala pooblastilo petim osebam za 
izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost na posameznih 
področjih sevalne in jedrske varnosti ali na več področjih sevalne in jedrske varnosti. V 
letu 2012 je imelo pooblastilo skupaj sedemnajst pravnih in ena fizična oseba. 

Pregled področij, za katera so bile organizacije in posamezniki pooblaščeni, je objavljen 
na spletnih straneh URSJV, na naslovu: 

http://www.ursjv.gov.si/si/info/za_stranke/pooblasceni_izvedenci_za_sevalno_in_jedrsk
o_varnost/ 

10.1 APOSS d.o.o. 

10.1.1 Pooblastilo 

APOSS je pooblaščen z odločbo številka 3571-3/2010/19 z dne 17. 2. 2011, ki jo je 
izdala URSJV v skladu z ZVISJV.  

10.1.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti  

V podjetju sta dva zaposlena. V času od izdaje pooblastila ni bilo sprememb glede kadrov 
in opreme.  

Glede zagotavljanja kakovosti v letu 2012 ni bilo sprememb, ki bi bile pomembne za 
izvajanje strokovnih nalog na področjih pooblastitve. V letu 2012 je družba Qnorma iz 
Zagreba pripravljala revizijo APOSS-ovega QA plana zaradi pridobitve ISO standarda v 
letu 2013. 

10.1.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja  

APOSS je sodeloval pri izdelavi strokovnega mnenja za RVHR kot podizvajalec IMT 
Ljubljana (poročilo IMT-NEK-RVHR-041). 

APOSS je preko pogodbe z GenEnerijo sodeloval kot član ekipe za pregled in spremembe 
EUR (European Utility Requirement), revizija D. 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

APOSS je v letu 2012 v sklopu konzorcija LSC sodeloval na projektu periodičnega 
varnostnega pregleda NEK (Periodic Safety Review) na področju varnostnih faktorjev: 3. 
Equipment Qualification, 4. Aging Management, 11. Procedures in 13. Emergency 
Planning. 

10.1.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

APOSSovi inženirji so sodelovali v več misijah mednarodne atomske agencije (IAEA) kot 
eksperti ali predavatelji na mednarodnih in regionalnih delavnicah IAEA na temo PSA in 
DSA analiz v Mehiki, Pakistanu, Avstriji, Indoneziji in Italiji, na Nizozemskem, Kitajskem 
in Tajskem. Sodelovali so tudi pri izdelavi več tehničnih poročil na temo PSA in DSA za 
jedrsko elektrarno Krško v Sloveniji in več inženirskih hiš iz Slovenije in drugih držav 
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(ENCONET Austria, ENCONET Hrvaška, INETEC Hrvaška, IBE Krško, SIPRO Krško, 
Savaprojekt Krško, etc.) 

Sodelovali so na mednarodni konferenci »9th International Conference on Nuclear Option 
in Countries with Small and Medium Electricity Grids« (Zadar, Hrvaška, 3. - 6. 6. 2012) s 
člankom »Risk Impact of Maintenance and Other Activities with Regard to Plant Areas«.  

Objavili so tudi članek v strokovni reviji RiskSpectrum (junij 2012) na temo »Simplified 
Risk Assessment for Scheduled Activities«. 

10.2 EKONERG – Inštitut za energetiko in varstvo okolja 

10.2.1 Pooblastilo 

Podjetje EKONERG d.o.o., Institut za energetiku i zaštitu okoliša, je pooblaščen z odločbo 
št. 3571-4/2008/13 z dne 6. 4. 2009, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV. 

10.2.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti / Laboratorij 

Kadrovska struktura ostaja nespremenjena. Strokovni kadri se stalno usposabljajo na 
tečajih in seminarjih, preko literature ter s sodelovanjem z MAAE na področju varstva 
okolja. 

Za izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi uporablja merilno opremo in opremo 
za kalibracijo in umerjanje inštrumentov za merjenje. 

Od leta 1995 ima EKONERG vzpostavljen sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 
9001. Certifikacijski organ TŰV Croatia (TŰV NORD) preverja delovanje sistema 
kakovosti enkrat na leto in izvaja recertifikacijo vsaka 3 leta. 

Posebnega pomena je vzpostavitev neodvisnega Laboratorija za zrak, katerega glavna 
dejavnost je merjenje emisije onesnaževalcev zraka iz nepremičnih virov in spremljanje 
kakovosti zraka. Od leta 2009 je Laboratorij akreditiran s strani hrvaške agencije za 
akreditacijo v skladu z hrvaškim standardom HRN EN ISO 17025 za štirinajst izbranih 
metod. 

Od leta 2010 ima EKONERG vzpostavljen sistem zaščite okolja v skladu z standardom 
ISO 14001. Certifikacijski organ TŰV Croatia (TŰV NORD) preverja delovanje sistema 
kakovosti enkrat na leto in izvaja recertifikacijo vsaka 3 leta; 

EKONERG »Laboratorij za zrak« je s strani Hrvaške agencije za akreditacijo akreditiran v 
skladu z hrvaškim standardom HRN EN ISO/IEC 17025 za 20 izbranih metod, od teh je 
14 metod za merjenje emisij škodljivih snovi v zraku in 6 metod za merjenje kakovosti 
zraka. Od januarja 2013 je v skladu z standardom HRN EN ISO/IEC 17043 EKONERG 
»Laboratorij za zrak« akreditiran za organiziranje preskušanja strokovnosti laboratorijev 
za medlaboratorijske meritve na področju spremljanja kakovosti zraka, preskusov 
strokovne usposobljenosti in laboratorijskih meritev za spremljanje kakovosti zraka. Vse 
informacije o laboratoriju so na spletni strani http://www.ekonerg-laboratorij.com. 

10.2.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja  

Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti v NEK za SKV.QA: sodelovanje pri izvajanju 
notranjih presoj in presoj dobaviteljev v skladu z letnim planom, priprava poročil o 
presojah ter spremljanje izvajanja korektivnih ukrepov, izvajanje aktivnosti zagotavljanja 
kvalitete v sklopu procesa modifikacij (sodelovanje v skupinah za pripravo modifikacij, 
pregledovanje in procesiranje dokumentacije, izdelava planov nadzora, nadzor izdelave 
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in testiranja opreme, spremljanje izvajanja ter dokumentiranje modifikacij, itd.), pregled 
delovnih in predremontnih paketov, planov kontrol ter ostale dokumentacije posameznih 
izvajalcev del, izvajanje opazovanj aktivnosti TO.VZST in ING.MOD, pregledovanje ter 
procesiranje postopkov in programov posameznih oddelkov elektrarne, pregledovanje ter 
procesiranje nabavne dokumentacije v skladu s procesi eBS (zahtevki, specifikacije, 
ponudbe, itd.). 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

Ob koncu 25. gorivnega cikla v NEK je pri rednem remontu EKONERG opravil nadzor nad 
remontom strojne opreme, ventilov in opreme prezračevanja in klimatizacije (HVAC), in 
to na naslednji opremi: motorji dizelskih agregatov, dizelski motor protipožarne črpalke, 
kompresorji za zrak za inštrumentacijo in regulacijo, črpalke primarnega kroga in del 
črpalk sekundarnega kroga, ventili primarnega kroga in del ventilov sekundarnega kroga, 
del opreme prezračevanja in klimatizacije (HVAC), oprema protipožarne zaščite ter 
glavna kondenzatna črpalka. Na osnovi opravljenega nadzora je izdelal »Strokovne ocene 
remontnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo NE Krško zaradi remonta in 
menjave goriva ob koncu 25. gorivnega cikla«. Strokovna ocena predstavlja podlago 
Elektroinštitutu Milan Vidmar za izdelavo »Zbirne strokovne ocene«. 

10.2.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Sodelovanje na tečaju Osnove jedrske tehnologije na sedežu QTechna v Krškem in v 
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča v Ljubljani od 18. 6. do 
22. 6. 2012, na tečaju Varstvo pred sevanji za minimalno izpostavljene delavce v 
jedrskih elektrarnah in jedrskih reaktorjih dne 22. 6. 2012 in na tečaju Osnove 
tehnologije jedrskih elektrarn – Sistemi (OTJE) v Izobraževalnem centru za jedrsko 
tehnologijo Milana Čopiča v Ljubljani od 11. 10. do 9. 11. 2012. 

Dejavnosti na področju konvencionalnih energetskih objektov 

Projektiranje 

- Jadranski naftovod (JANAF) 

Izdelava glavnega projekta za linije izdelkov terminal Slavonski Brod – terminal Bosanski 
Brod. 

- HEP 

Glavni in izvedbeni projekt magistralnega vrelovoda za Dubravo. 

Glavni projekt akumulatorja toplote 750 MWh za TE-TO Zagreb. 

- PLIVA HRVATSKA 

Izvedbeni projekt rekonstrukcije obrata sinteza SM1 v Plivi Savski Marof. 

Izvedbeni projekt obrata za obdelavo odpadnih voda v Plivi Savski Marof. 

- INA 

Idejni, glavni in izvedbeni projekt rekonstrukcije sestava kondenzata v celotni rafineriji 
INA RN Rijeka. 

Idejni, glavni in izvedbeni projekt rekonstrukcije hladilnega sestava (rekonstrukcija 
hladilnih stolpov RU1 in RU2 in izgradnja novega hladilnega sestava) v INA RN Sisak. 

- PLINACRO 

Idejni projekt magistralnega plinovoda Donji Miholjac - Osijek DN 800/75 bar. 

Idejni projekt plinske kombi termoelektrarne moči 580 MWe, Slavonski Brod.  

Vzdrževanje objektov 
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EKONERG izvaja aktivnosti vzpostavitve, organizacije in implementacije programske 
podpore v sistemih za upravljanje vzdrževalnih del. V letu 2012 so bile izvajane 
naslednje aktivnosti: 

- Svetovanje pri uporabi sistema upravljanja vzdrževalnih del v proizvodnih objektih 
(termoelektrarne in hidroelektrarne) HEP Proizvodnje d.o.o. in centraliziranih 
sistemih za prenos toplote HEP Toplinarstva d.o.o. 

- Revizija podatkov in dokumentacije potrebne za upravljanje vzdrževanja 
hidroelektrarn HE Varaždin, HE Čakovec, HE Dobrava, HE Gojak, HE Lešće. 

- Revizija podatkov in dokumentacije potrebne za upravljanje vzdrževanja 
termoelektrarn TE Sisak in TE Rijeka. 

- Revizija podatkov in dokumentacije potrebne za upravljanje vzdrževanja 
centraliziranega sistema za prenos toplote HEP Toplinarstva d.o.o. na območju mest 
Zagreb in Osijek. 

- Izdelava Pravilnika o rednem vzdrževanju stavb, obratov in opreme v elektrarnah 
HEP Proizvodnje d.o.o. 

Zaščita okolja  

- Plan zaščite zraka, ozonskega plašča in blažitev podnebnih sprememb v Republiki 
Hrvaški za obdobje 2013-2017. Naročnik: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. 

- National Greenhouse Gas Inventory Report 2012 under the UNFCCC and the Kyoto 
Protocol. Naročnik: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. 

- Poročilo o stanju kakovosti zraka, izbrana poglavja. Naročnik: Agencija za zaštitu 
okoliša. 

- Študija vpliva na okolje termoelektrarne-toplarne v Slavonskem Brodu. Naročnik: 
Crodux. 

- Izdelava zahteve za okoljsko dovoljenje v skladu z IPPC Direktivo. Naročnik: HEP, 
Scott Bader, Uljanik, farma Dubravica, Holcim, Calucem, Girk Kalun. 

- Načrt končne izjave o okoljskem sprejetju projekta Rekonstrukcija termoelektrarne 
Plomin – zamenjava obstoječe Plomin 1 s Plomin C z namenom modernizacije in 
razširitve svojih zmogljivosti 2012. Naročnik: Hrvatska elektroprivreda. 

- Integrirano preprečevanje onesnaževanja in nadzor dokumentacije za izdajo licenc 
za Termoelektrarno Plomin C-500, 2012. Naročnik: Hrvatska elektroprivreda. 

- Študija popravkov projekcij emisij SO2, NOx and NMVOC v Republiki Hrvaški za leto 
2020. Opredeljeno v programu za postopno zmanjšanje emisij nekaterih 
onesnaževalcev v Republiki Hrvaški (Uradni list 152/09) - Göteborg protokol 
"zgornje meje''.  

- Elaborat zaščite okolja za kogeneracijski obrat na lesno biomaso 1 MWe – Pana – 
Turopolje, 2012. Naročnik: Pana energy. 

Študije energetike  

V letu 2012 so bile narejene pomembnejše energetske študije: 

- Študija izvedljivosti centralizirane oskrbe s toplotno energijo iz biomase naselja 
Otočac. 

- Študija izvedljivosti centralizirane oskrbe s toplotno energijo iz biomase naselja 
Jelenje in Dražice. 

- Študija izvedljivosti za izgradnjo kogeneracijskega obrata na biomaso, električne 
moči 1 MW v FAMI. 
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- Načrt sporazumov med energetskimi podjetji HEP-Proizvodnja d.o.o. in HEP-
Toplinarstvo d.o.o. in aplikacije za izračun tarifnih postavk za proizvodnjo energije, 
distribucijo in dobavo toplotne energije na podlagi TARIFNEGA SESTAVA, 1. 
preliminarno poročilo. 

Aktivnosti nadzora/zagotavljanja kakovosti 

EKONERG izvaja aktivnosti zagotavljanja kakovosti tudi v konvencionalnih energetskih 
objektih. V letu 2012 so bile izvajane aktivnosti zagotovitve kakovosti na naslednjih 
objektih: 

- Zagotavljanje in nadzor kakovosti izvedbe strojnih del pri izgradnji kombi 
kogeneracijskega Bloka C, 240 MWe in 50 MWt v Termolektrarni Sisak. 

- Rekonstrukcija večnamenskega biofarmacevtskega obrata Hospira: rekonstrukcija 
kotlovnice, protipožarnega sestava, jeklene konstrukcije cevnega mosta, 
protipožarnega spremnika. 

- Zagotavljanje in nadzor kakovosti pri izvajanju kapitalnega remonta parne turbine 
in generatorja TA 30 ter plinske turbine in generatorja PTA1 v EL-TO Zagreb. 

- Strokovni nadzor in zagotavljanje/nadzor kakovosti pri izgradnji predizoliranega 
vrelovodnega omrežja v Zagrebu, V. Gorici, Zaprešiću, Samoboru in Osijeku. 

- Strokovni nadzor in zagotavljanje/nadzor kakovosti pri izgradnji parnega cevovoda v 
Sisku. 

10.3 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR 

10.3.1 Pooblastilo 

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) je pooblaščen z odločbo št. 3571-2/2012/5 z dne 
4. 3. 2012, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV. 

10.3.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V okviru Oddelka za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL) deluje delovna skupina za 
nuklearno področje. Glede na predhodno leto v skupini ni kadrovskih sprememb. 

Merilno in preskusno opremo ter metode za izvajanje električnih meritev in preskusov 
določajo predpisi in standardi za meritve v elektroenergetiki, ki jih EIMV stalno spremlja 
in svoje postopke ustrezno dopolnjuje, ter merilno in preizkusno opremo umerja in 
kalibrira v predpisanih intervalih. V letu 2012 je EIMV za potrebe Laboratorija za visoke 
napetosti (LVN) in mobilnega laboratorija nabavil termovizijsko kamero FLIR T640 pri 
podjetju MICOM. Kupljena je bila z namenom širitve akreditiranih meritev v laboratoriju 
in tudi za termovizijske preglede visokonapetostnih naprav na terenu. 

EIMV ima certifikat (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) reg. št. 12 100/104 23886 TMS 
za področje razvojno-raziskovalne dejavnosti, inženiring, svetovanje, strokovno 
ocenjevanje ter preizkušanje na področju elektroenergetike in splošne energetike. EIMV 
ima tudi akreditacijske listine za preizkuševalne laboratorije: Laboratorij OVENO 
(Oddelek za vplive elektroenergetskih naprav na okolje), Laboratorij OOK (Oddelek za 
okolje), Laboratorij OKEM (Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev in 
laboratorij LVN (Laboratorij za visoke napetosti — meritve v Laboratoriju in terenske 
meritve). 
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10.3.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja  

Končno strokovno mnenje vplivov HE Brežice na jedrsko in sevalno varnost NE 
Krško, Ref. št. 2132/2012, EIMV, Revizija 0, februar 2012 

Končno strokovno mnenje podaja neodvisni pregled in oceno možnih vplivov HE Brežice 
na jedrsko in sevalno varnost NEK. V sklopu naloge so bile pregledane in ocenjene 
projektne rešitve HE Brežice, v delu, ki se nanaša na rešitve povezane z obratovanjem 
NEK. Kot vodilo pri pripravi strokovnega mnenja so služile »Smernice za načrtovanje 
prostorske ureditve k osnutku DPN za HE Brežice«, št. 381-1/2006/51 z dne 13. 6. 2008, 
ki jih je na zahtevo MOP DzP, izdala URSJV.  

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

Meritve v času remonta in menjave goriva 2012 v NE Krško 

- Testiranje sistema vzbujanja in avtomatskega sinhronizatorja na MG1 in MG2, št. 
poročila: 1735/12, junij 2012. 

- Triletna kontrola regulatorja napetosti in sistema vzbujanja na DG2, št. poročila: 
1733/12, junij 2012. 

- Triletna kontrola regulatorja napetosti in sistema vzbujanja na DG 1, št. poročila: 
1732/12, junij 2012. 

- Remontno testiranje WTA Regulatorja napetosti, št. poročila: 1734/12, junij 2012. 

Zbirna strokovna ocena remonta in menjave goriva 2012 v NE Krško 

V letu 2012 je EIMV skupaj z ostalimi pooblaščenimi organizacijami spremljal in nadziral 
remontne aktivnosti in menjavo goriva ter izdal »Zbirno izjavo za prehod na ponovno 
kritičnost reaktorja« (št. 1348/2012-inž. IZ), »Zbirno izjavo za ponovno obratovanje na 
moči« (št. 1438/2012-inž. IZ) ter »Zbirno strokovno oceno remontnih del, posegov in 
preizkusov med zaustavitvijo nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 
petindvajsetega gorivnega cikla« (št. ocene 1577/2012). 

10.3.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Dodatek k PVO za HE Brežice - vidik NE Krško, Ref. št. 2164, Revizija 2, februar 
2013 

V sklopu izdelave Poročila o vplivih na okolje za HE Brežice je EIMV izdelal dodatek k 
PVO, ki posebej obravnava tematiko NEK in sicer: 

- vpliv HE Brežice na NEK (vpliv bodočega stanja na sevalno varnost in obratovalno 
učinkovitost NEK v novo nastalih razmerah) in 

- vpliv delovanja NEK v novih razmerah (vpliv na podeljeno okoljevarstveno 
dovoljenje in vodno dovoljenje NEK). 

Study of Relay Protection Settings for MD3 Bus in NPP Krško, Study No. 2124, 
Rev. 1, Januar 2012 

Študija obravnava izračun nastavitev električnih zaščit DG3, MD3, 0,4 kV lastne porabe 
DG3 ter kabelskih povezav med MD3-MD2 in MD3-MD1. 

Impact of the Rebuilt 400 kV Switchyard on the Generator and Transformers 
Protection in Nuclear Power Plant Krško, Study No. 2140, February 2012 
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Študija obravnava vpliv spremenjene topologije omrežja (vključitev daljnovoda 
Beričevo - Krško) na obratovalno zanesljivost NEK ter vpliv na nastavitve električnih 
zaščit v NEK. 

10.4 ENCONET Consulting Ges.m.b.H. 

10.4.1 Pooblastilo 

ENCONET Consulting Ges.m.b.H. (ENCO) je pooblaščen z odločbo št. 3906-5/2006/13 z 
dne 29. 5. 2007, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV. 

10.4.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

ENCO vlaga v razvoj metod in pristopov ter izboljšanje znanja zaposlenih o vprašanjih, ki 
so pomembna za jedrsko in radiološko varnost, nadzor in varovanje jedrskih objektov, 
kot tudi na drugih področjih, kjer ENCO deluje. To so npr. varnost skladišč in odlagališč 
radioaktivnih odpadkov, obdelava radioaktivnih odpadkov, itd. Zaposleni v podjetju ENCO 
sodelujejo tudi na mednarodnih konferencah (predstavnik ENCO je imel vabljeno 
predavanje na konferenci »Nuclear Power Asia Conference«), pa tudi na številnih 
dogodkih v organizaciji MAEE. 

ENCO strokovnjaki so sodelovali tudi pri vseh dejavnostih v zvezi z izvajanjem evropskih 
post Fukušimskih stresnih testov. S tem so pridobili poglobljeno razumevanje o 
vprašanjih in elementih, ki so namenjeni izboljšanju jedrske varnosti. 

V letu 2012 je ENCO zaposlil enega novega sodelavca (izkušen strokovnjak na področju 
varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, s praktičnimi izkušnjami v razvoju, pregledu 
in izvajanju varnostnih vprašanj). ENCO je tako z novim sodelavcem razširil področje 
dela tudi na znanje o nadzoru in varovanju jedrskih objektov, kot tudi na posebno znanje 
umeščanja jedrskega objekta v prostor in obravnavanje težkih nesreč. Druga posebna 
znanja, ki jih je ENCO pridobil v letu 2012, se nanašajo na odgovornost za jedrsko škodo 
in področje jedrskega prava. 

Razen nenehnega posodabljanja računalniške infrastrukture, ENCO ne potrebuje nove 
opreme za opravljanje svoje dejavnosti. 

V letu 2010 je ENCO pridobil certifikat skladnosti s standardom ISO 9000:2008. V letu 
2012 je certifikacijski organ KEMA, opravil kontrolno presojo. Neskladij ni bilo 
ugotovljenih, predlagan je bil le en predlog za izboljšavo. 

ENCO je v letu 2012 izvedel certifikacijski postopek za pridobitev certifikata skladnosti s 
standardom ISO 14000 (Sistem ravnanja z okoljem). Certifikacijska presoja je bila 
uspešna (brez ugotovljenih neskladnosti) in dne 1. 10. 2012 je ENCO pridobil certifikat 
ISO 14000:2004. 

ENCO je na seznamu odobrenih dobaviteljev NEK. 

10.4.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

V letu 2012 ENCO ni opravljal strokovnih nalog za URSJV ali druge naročnike, prav tako 
pa ni opravljal del v zvezi z nadzorom obratovanja in vzdrževanja NEK. 

10.4.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

ENCO dosega visok ugled in prepoznavnost na področju jedrske in sevalne varnosti v 
Evropi in izven. ENCO je tudi v letu 2012 zagotavljal podporo svojim strankam v državah 
EU, kot tudi v Aziji, Latinski Ameriki in Kanadi. Ukvarja se z razvojem celotnega 
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upravnega okvirja za jedrsko energijo v Maleziji, kjer so uspešno zaključili razvoj 
zakonodaje z nacionalnim zakonom o jedrski varnosti, skupaj z 18 pravilniki in 
smernicami. Sodelovanje s Kanadskim upravnim organom CNCS se nadaljuje s posebnim 
tehničnim projektom. V okviru dejavnosti ENCO je tudi podpora Slovaškemu upravnemu 
organu, razvoj nove jedrske zakonodaje v Kuvajtu, pa tudi posebne dejavnosti povezane 
z nadzorom nad viri sevanja za EU DG HOME, kot tudi v nekaterih državah Zahodnega 
Balkana. 

ENCO ima visoko prepoznavnost tudi pri strokovnem pregledu evropskih post 
Fukušimskih stresnih testov. Predstavnik ENCO, gospod Bojan Tomić, je bil v vodstvu 
strokovnega pregleda, kjer mu je bilo dodeljeno mesto namestnika vodje za Poglavje #2 
(Varnostni sistemi). Bil je tudi vodja nacionalnih pregledov v Nemčiji, Švici in na 
Madžarskem. 

V okviru stresnih testov je Evropska komisija sklenila pogodbo z ENCO za pregled 
pripravljenosti na izredne dogodke in odziv v EU in sosednjih državah. Projekt bo imel 
velik vpliv na organizacijo pripravljenosti na izredne dogodke, predvsem glede na 
čezmejno sodelovanje in usklajevanje. 

10.5 ENCONET International d.o.o 

10.5.1 Pooblastilo 

Enconet International d.o.o. (Enconet d.o.o.) je pooblaščen z odločbo št. 3906-
2/2007/12 z dne 7. 9. 2007, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV, v letu 2012 pa je 
bilo pooblastilo podaljšano (odločba št. 3571-9/2012/7, z dne 22. 11. 2012). 

10.5.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Enconet d.o.o. zaposluje 25 delavcev. Pet delavcev ima naslov doktor ali magister 
znanosti, 16 delavcev ima visoko, 2 delavca višjo, ter 2 delavca srednjo strokovno 
izobrazbo. V različnih oddelkih v NEK dela 15 delavcev, na ostalih projektih pa 8 
delavcev. Dva delavca delata v skupnih službah podjetja. Enconet izvaja kontinuirano 
usposabljanje delavcev glede na letni plan, v letu 2012 pa so med drugim obiskovali 
naslednje tečaje: Training Course on Pressurized Water Reactors Available for Near-Term 
Development, Daejeon, Korea; Workshop on Defence in Depth and Severe Accidents: 
Lessons from Fukushima, Dubrovnik, Croatia; Regional Workshop on Severe Accidents 
and Introduction to Analytical Methods for Assessment of In-Vessel Phenomena, Warsaw, 
Poland; National Workshop on Radioactive Waste Management, Zagreb, Croatia; 
Regional Training Course on the Safety Assessment of NPPs to Assist Decision Making, 
Argonne, USA; Workshop on Protective Actions for Severe Ractor Accidents, Vienna, 
Austria; Medium-Voltage Cable Testing and Condition Assessment, Denver, USA; Valve 
Technition Course, Marshalltown, USA; Introduction to Process Control, Marshalltown, 
USA in Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, Ljubljana, Slovenija.  

Enconet d.o.o. je tako tehnično kakor tudi z opremo, napravami, sredstvi in podatki 
ustrezno opremljen za dela, za katera je pridobil pooblastilo. Tehnična sredstva so 
pravilno vzdrževana, kvalificirana oziroma umerjena. Za svoje redne aktivnosti Enconet 
d.o.o. nima potrebe po merilni opremi in opremi za testiranje. V primeru pojava te 
potrebe bo Enconet d.o.o. angažiral pooblaščeno organizacijo. 

Od leta 2000 ima Enconet d.o.o. vzpostavljen sistem kakovosti v skladu s standardom 
ISO 9001. Certifikacijski organ podjetja SGS preverja delovanje sistema kakovosti enkrat 
letno (nadzorni audit) in izvaja recertifikacijo vsaka 3 leta. Zadnje recertifikacijsko 
preverjanje je bilo izvedeno 4. 12. 2009, zadnji nadzorni audit pa 29. 11. 2012. Redno 
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preverjanje, ki ga izvaja NEK (SA11-02) je bilo izvedeno dne 18. 4. 2011. Interni auditi 
se izvajajo po letnemu planu. 

Enconet je na seznamu odobrenih dobaviteljev NEK. 

10.5.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

Delavci Enconet d.o.o. so sodelovali v različnih projektih, ki jih izvaja NEK, kot so EQ, 
MOV in program staranja kablov, priprava AOV programa, zagotovitev in kontrola 
kakovosti različnih modifikacij, reševanje PSR zadetkov in podobno: 

- kontinuirane storitve zagotavljanja kakovosti in kontrole kvalitete za potrebe SKV, 

- vzdrževanje in obdelava podatkov MECL ter podpora projektom, 

- sodelovanje na projektih DCM in QRM, 

- inženirska podpora pri izvajanju EQ programa (ED12), 

- revizije opisov sistemov, 

- podpora determinističnim in verjetnostnim varnostim analizam, 

- podpora pri razvoju AOV Programa, 

- pregled pri izvajanju MOV projekta oz. programa ED-13, 

- izdelava tridimenzionalnih modelov in izometričnih načrtov za potrebe TO in 

- sodelovanje v procesu klasifikacije kritičnih komponent. 

Prav tako je Enconet d.o.o. kot član konzorcija LSC, sodeloval v izdelavi občasnega 
varnostnega pregleda (Periodic Safety Review) na naslednjih področjih: kvalifikacija 
opreme, staranje objekta, obratovalne izkušnje, obratovalne izkušnje iz drugih objektov, 
sistemi vodenja, varnostna kultura, pisni postopki, človeški dejavnik, načrt zaščite in 
reševanja (safety factors 3, 4, 8, 9, 10a, 10b, 11, 12 in 13). 

10.5.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Dejavnosti pri MAAE 

Delavec Enconet d.o.o. je v letu 2012 sodeloval kot ekspert pri izvajanju naslednjih 
tečajev: 

- IAEA SET Workshop on Defence in Depth and Severe Accidents: Lessons from 
Fukushima, Dubrovnik, Croatia. 

- Joint IAEA-JRC-GRS-HAEA Regional Workshop on Safety Assessment of Advanced 
and Innovative (GEN III+ and GEN IV) Nuclear Power Plants, Budapest, Hungary. 

- IAEA Workshop on Deterministic Safety Assessment Applications, Cairo, Egypt. 

- IAEA JNRC - WORKSHOP 2: Introduction to Deterministic Safety Analysis DB 
Analysis, Vienna, Austria. 

- IAEA Safety Assessment Essential Knowledge Workshop: Review of Safety Case 
Documents 3, Kuala Lumpur, Malaysia. 

- IAEA Regional Workshop on Advanced Safety Assessment Methods (BEPU, CFD, 
Coupled Codes, etc.), National Atomic Energy Agency (PAA), Warsaw, Poland. 

Delavec Enconet d.o.o. je bil tudi član MAAE ekspertne skupine za GRSR pregled novega 
dizajna reaktorja AES-2006. 
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Dejavnosti pri Evropski komisiji 

V letu 2012 je delavec Enconet d.o.o., kot član uradne skupine pri Evropski komisiji za 
razvoj sistema ECURIE in EURDEP, sodeloval na rednih sestankih v Ispri in pri testiranju 
WEB ECURIE sistema. 

Strokovna srečanja 

Delavec Enconet d.o.o. je v letu 2012 sodeloval na delovnem srečanju o izzivih jedrske 
varnosti v Brinju, Ljubljana. 

Ostalo 

Delavci Enconet d.o.o. so v letu 2012 kot eksperti sodelovali pri izvedbi tečaja »Seminar 
and training on Scaling, Uncertainty and 3D Coupled Code Calculation in Nuclear 
Technology«, Dubrovnik. 

10.6 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 
UNIVERZE V ZAGREBU 

10.6.1 Pooblastilo 

Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo (FER) Univerze v Zagrebu je pooblaščena z 
odločbo št. 3571-1/2008/13 z dne 14. 11. 2008, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV. 

10.6.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 ni bilo pomembnih kadrovskih sprememb. En sodelavec se je po izteku 
specializacije v Franciji vrnil v FER. 

V letu 2012 ni bilo pomembnih sprememb v opremi. Redno vzdrževanje obstoječe in 
nabava nove strojne in programske opreme se izvajata v skladu z letnim planom 
fakultete. 

Trenutno je v veljavi revizija 4 obstoječega QA programa. Manjše pomanjkljivosti, ki jih 
je NEK ugotovil pri QA pregledu št. SA11-006, so bile popravljene v letu 2012.  

FER je na seznamu odobrenih dobaviteljev NEK. 

10.6.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja  

Independent Evaluation Report of RCS Temperature Measurement Optimization 
(RTDBE) Modification 716-RC-L (v teku) 

Independent Evaluation Review of SUP Inputs and Design Basis, Concept of 
USAR Chapter 19, Concept of TRM, Mod. 1002-GH-L (PAR) and Mod. 1008-VA-L 
(PCFV) (NEK Safety Upgrade Program - SUP) (v teku) 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

V letu 2012 je FER skupaj z drugimi pooblaščenimi institucijami sodeloval pri nadzoru  
remonta NEK pod vodstvom EIMV. 
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10.6.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Aktivnosti na področju jedrske varnosti 

FER je v letu 2012 nadaljeval delo na razvoju programskih orodij in analiz vezanih na 
NEK.  

FER je za NEK nadaljeval delo na integriranju nevtronskih, termohidravličnih analiz in 
analiz goriva s programi, ki so dostopni v okviru CAMP programa.  

Dopolnjena je nova revizija NEK modela zadrževalnega hrama za program GOTHIC. 
Narejene so Thermal Lag analize izbranih omaric z varnostno opremo kot del programa 
EQ za IB zgradbo. 

Za NEK je FER izdelal realistični SGTR izračun s programom RELAP5 mod3.3 patch03 s 
predpostavljenimi akcijami operaterja do prehoda na hlajenje s sistemom RHR. V pripravi 
je radiološka analiza s programom RADTRAD. Standardna NEK RELAP5 nodalizacija je 
dopolnjena zaradi projektne spremembe RTDBE. Pripravljeni so pogoji za analizo hot leg 
streaming pojavov. V RELAP5 je dodana nova kontrolna komponenta tipa RATE-LAG. 
Izdelan je 3D Monte Carlo model za analizo nevtronskega in gama toka v zadrževalnem 
hramu, za sredico v reaktorski posodi in volumni izvor primarnega hladila. Pripravljen je 
program za izračun in grafični prikaz zakasnele toplote vsakega gorivnega elementa v 
bazenu za izrabljeno gorivo na osnovi ANS standarda za časovno nedoločen trenutek 
odstranitve goriva iz rektorja. Narejen je skupni RELAP5-PARCS izračun Rod Drop 
nezgode za NEK. 

Do sedaj uporabljani računalniški programi so bili v letu 2012 dopolnjeni z novo verzijo 
programa Autodesk Simulation Multiphysics 2013 in ANSYS v. 14. GOTHIC program je v 
vzdrževanju, trenutna verzija je 8. Za nevtronske izračune se standardno uporabljajo 
naslednji programi: SCALE 6.1, spektralni program DRAGON 4.0.6, Monte Carlo program 
SERPENT v 1.1.17, in nodalni program PARCS v. 3.1. Pridobljene so bile nove verzije 
programov: RELAP5, RELAP5-SCDAPSIM, TRACE, FRAPCON, FRAPTRAN, ASTEC, in 
ATHLET. 

V letu 2012 je FER nadaljeval večletno sodelovanje z MAAE v obliki strokovne pomoči v 
organiziranju tečajev in ekspertnih misij. 

Mednarodne konference in tečaji 

Delavci FER so sodelovali na naslednjih mednarodnih strokovnih srečanjih: 

- RER9126/9002/01, Regional Technical Meeting on Harmonizing Safety Assessments 
and Creating Synergy between DSA and PSA, 26 – 30 March, 2012, Dubrovnik, 
Croatia, Organiser, IAEA workshop. 

- Workshop REMOO (Regional Energy Mix with Outlook Options) with theme of 
»Regional Co-Operation With Focus On CO2–Free Energy Options«, 3 – 4 April, 
2012, Zagreb, Croatia. 

- Workshop REMOO (Regional Energy Mix with Outlook Options) with the 2012 theme 
»Nuclear Energy Development and New Build Expansion«, 15 - 16 October, 2012, 
Ljubljana, Slovenia. 

- European Nuclear Society TOPSAFE Conference, Helsinki, Finland, 22 – 25 April 
2012. 

- Regional Training Course on Safety Assessment to Assist Decision Making – 
RER/9/126, ANL, Argonne, Ill, USA, 15 – 26 October 2012, IAEA expert-lecturer. 

- 2012 Spring CAMP meeting, 30. 5. - 1. 6. 2012, Ljubljana, Slovenia. 

- 2012 Fall CAMP meeting, 7. 11. - 9. 11. 2012, Washington D.C., USA. 

- 3D S.UN.COP Seminar, 5 – 23 November 2012, Dubrovnik, Croatia (organized in 
coop. with GRNSPG Pisa, ETSEIB Barcelona). 
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- 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering ICONE20, 30 July - 3 
August, 2012, Anaheim, CA, USA. 

- 21st International Conference Nuclear Energy for New Europe 2012, 5 - 7 September 
2012, Ljubljana, Slovenija. 

- 2012 ANS Annual Meeting, 24 - 28 June, 2012, Chicago IL, 2012. 

- 9th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium 
Electricity Grids, June 3 - 6, 2012, Zadar, Croatia. 

- RER/0/029/9022, »Technical Meeting/Workshop on Topical Issues on Infrastructure 
Development: Managing the Development of a National Infrastructure for Nuclear 
Power Plants«, 24 – 27 January 2012, Vienna, Austria. 

- C7-INT2013-001, Technical Aspects on Feasibility, Contracting and construction of 
Nuclear Power Plant, 16 - 27 April 2012, Daejeon, South Korea, Trainning Course.  

- IAEA-TM-43481, Building a National Position on Nuclear Power, 10 - 13 July 2012, 
Vienna, Austria, Technical Meeting. 

- IAEA-TM-42869, Evaluation Methodology of the Status or National Infrastructure 
Development and Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR), 18 - 20 June 
2012, Vienna, Austria, Technical Meeting. 

- INT/2/017, INPRO Dialogue Forum on Drivers and Impediments for Regional 
Cooperation on the Way to Sustainable Nuclear Energy Systems, 30 July - 4 August 
2012, Vienna, Austria, Dialogue Forum. 

- RER/2/007/9001, New Nuclear Power Programmes: Becoming a Knowledgeable 
Customer, 5 - 9 November 2012, Paris, France, Workshop.  

- INT/2/013, Nuclear Power Plant (NPP): Contracting, Pre-Construction and 
Management, 26 - 30 November 2012, Peking, China, Trainning Course. 

Mednarodne publikacije 

- Achilli, Andrea; Congiu, Cinzia; Ferri, Roberta; Bianchi, Fosco; Meloni, Paride; Grgić, 
Davor; Dzodzo, Milorad, SPES3 Facility RELAP5 Sensitivity Analyses on the 
Containment System for Design Review, Science and Technology of Nuclear 
Installations. Volume 2012 (2012); Article ID 173637, pages 19. 

- Grgić, Davor; Ječmenica, Radomir; Pevec, Dubravko, Lattice Codes Pin Power 
Prediction Comparison, Nuclear engineering and design. 246 (2012); 27-40. 

- Petrović, Bojan; Ricotti, Marco; Monti, Stefano; Čavlina, Nikola; Ninokata, Hisashi, 
The Pioneering Role of IRIS in Resurgence of Small Modular Reactors, Nuclear 
Technology, Volume 178, Number 2, May 2012, Pages 126-152. 

- Bajs, Tomislav; Petruzzi, Alessandro; Grgić, Davor, Uncertainty Evaluation of the 
Rod Withdrawal at Power Accident Analysis including 3D Neutron Kinetics, 
Proceedings of the 20th International Conference on Nuclear Engineering ICONE20, 
Anaheim, CA, USA, 2012.  

- Benčik, Vesna; Čavlina, Nikola; Grgić, Davor, Analysis of Rod Withdrawal at Power 
(RWAP) Accident using ATHLET Mod 2.2 Cycle A and RELAP5/mod 3.3 Codes, 
Proceedings of the 9th International Conference on Nuclear Option in Countries with 
Small and Medium Electricity Grids, Zadar, Croatia, Croatian Nuclear Society, 2012, 
S9-100.1-S9-100. 

- Benčik, Vesna; Grgić, Davor; Čavlina, Nikola, Analysis of Steam Generator Tube 
Rupture (SGTR) Accident for NPP Krško, Proceedings of the International Conference 
Nuclear Energy for New Europe 2012, Ljubljana, Slovenija, Nuclear Society of 
Slovenia, 2012. 521.1-521.9. 
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- Grganić, Hrvoje; Šimić, Zdenko, On the Estimation and Reduction of the Frequency 
of the Loss of Offsite Power Event, Proceedings of the 9th International Conference 
on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, Zadar, 
Croatia, Croatian Nuclear Society, 2012, S6-192.1-S6-192.11. 

- Grgić, Davor; Ječmenica, Radomir; Pevec, Dubravko, Xenon Correction in 
Homogenized Neutron Cross Sections, Proceedings of the 20th International 
Conference on Nuclear Engineering ICONE20, Anaheim, CA, USA, 2012. 

- Grgić, Davor; Šimić, Zdenko; Glaser, Bruno, Prediction of Local Hydrogen 
Concentrations in PWR Containment Using GOTHIC Code, Proceedings of the 2012 
ANS Annual Meeting, Chicago IL, 2012. 

- Gros, Emilien; Petrović, Bojan; Grgić, Davor, Liquid-salt-cooled Reactor Start-up 
with Natural Circulation Proceedings of the 9th International Conference on Nuclear 
Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, Zadar, Croatia, 
Croatian Nuclear Society, 2012, S9-156.1-S9-156.18. 

- Šimić, Zdenko; Mikuličić, Vladimir; Šterc, Davor, Total Risk Management for Low 
Dose Radiation Exposures Proceedings of the 9th International Conference on 
Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, Zadar, Croatia, 
Croatian Nuclear Society, 2012, S6-191.1-S6-191.7. 

10.7 FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V LJUBLJANI 

10.7.1 Pooblastilo 

Fakulteta za strojništvo je pooblaščena z odločbo št. 3571-4/2010/9 z dne 18. 2. 2010, 
ki jo je izdala URSJV skladno z ZVISJV. 

10.7.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Fakulteta za strojništvo v svojem osnovnem poslanstvu skrbi za izobraževanje kadrov, 
predvsem v okviru dveh dodiplomskih študijskih programov I. stopnje (Projektno 
aplikativni – PA program, in Razvojno raziskovalni – RR program) in študijskega RR 
programa II. stopnje ter doktorskega študijskega programa III. stopnje.  

Fakulteta za strojništvo, njene katedre in laboratoriji, ki sodelujejo z NEK, stalno 
razvijajo in izpopolnjujejo svoje znanje ter posodabljajo svojo raziskovalno 
infrastrukturo. 

Fakulteta za strojništvo ima sprejet Poslovnik za zagotavljanje kakovosti z dne 19. 6. 
2008. Poslovnik za zagotavljanje kakovosti kot glavni dokument sistema kakovosti 
Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo: 

- podaja pregleden opis sistema kakovosti; 

- sistematizira vse obstoječe predpise in navodila za postopke ter 

- uvaja poenotenje postopkov za zagotavljanje kakovosti. 

10.7.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja  

Fakulteta za strojništvo je v letu 2012 opravljala strokovna mnenja v skladu s 
pooblastilom pri naslednjih nalogah: 

- KOC, Pino, HALILOVIČ, Miroslav, MOLE, Nikolaj, ŠTOK, Boris. Strokovno mnenje o 
mehanskih analizah RVHVS, ICCMS in izolacije na reaktorski glavi NE Krško: 
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neodvisno strokovno mnenje o nabavi in zamenjavi reaktorske glave ter pripadajoče 
opreme: modifikacijski paket 615-RC-L. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 
Laboratorij za numerično modeliranje in simulacije v mehaniki, 2012. 5 f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 12456987]. 

- CELIN, Roman, KOC, Pino, ŠTOK, Boris, MOLE, Nikolaj, HALILOVIČ, Miroslav. 
Independent evaluation report of design specification and design report documents 
for NEK modification 615-RC-L: reactor vessel closure head (RVCH). Ljubljana: 
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2012. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 
12274203]. 

- KROMAR, Marjan, GLUMAC, Bogdan, KOC, Pino, ŠTOK, Boris, CELIN, Roman. 
Independent evaluation report of design specification and design report documents 
for NEK modification 615-RC-L: RVCH flange and dome thermal insulation (INSUL). 
Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2012. 15 f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 12274459]. 

- CELIN, Roman, ŠTOK, Boris, KOC, Pino, MOLE, Nikolaj, HALILOVIČ, Miroslav, 
GLUMAC, Bogdan, KROMAR, Marjan, FAJFAR, Peter, BATINIĆ, Zlatko, BAŠIČ, Ivica. 
NEK modification 615-RC-L: final independent evaluation report of the modification 
related documents. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2012. 
II, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12274971]. 

- CELIN, Roman, ŠTOK, Boris, KOC, Pino, MOLE, Nikolaj, HALILOVIČ, Miroslav, 
GLUMAC, Bogdan, KROMAR, Marjan, FAJFAR, Peter, BATINIĆ, Zlatko, BAŠIČ, Ivica. 
NEK modification 615-RC-L: preliminary independent evaluation report of the design 
specifications, calculation reports and design analysis reports. Ljubljana: Inštitut za 
kovinske materiale in tehnologije, 2012. III, 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12274715]. 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

Fakulteta za strojništvo je v letu 2012 opravljala naslednje naloge: 

- SEKAVČNIK, Mihael. Izjava za ponovno kritičnost reaktorja po remontu 2012 in 
menjavi goriva po zaključenem 25. gorivnem ciklu v Nuklearni elektrarni Krško. 
Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 7 f. [COBISS.SI-ID 12314139]. 

- SEKAVČNIK, Mihael. Izjava za ponovno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško na 
moči po remontu 2012 in menjavi goriva po zaključenem 25. gorivnem ciklu. 
Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 7 f. [COBISS.SI-ID 12320539]. 

- SEKAVČNIK, Mihael. Strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med 
zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 
petindvajsetega gorivnega cikla. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za 
termoenergetiko, 2012. 13 f. [COBISS.SI-ID 12332059]. 

10.7.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

V letu 2012 je Fakulteta opravila več strokovnih mnenj na podlagi meritev in ekspertiz 
za: 

- Termoelektrarno Šoštanj (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, MORI, Mitja. 
Preizkusi in analiza obratovanja bloka 5 : učinki rednega letnega remonta 2011 : 
Termoelektrarna Šoštanj (april 2012). Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 
Laboratorij za termoenergetiko, 2012. 93 f., 20 f., ilustr. [COBISS.SI-
ID 12332315]). 

- Termoelektrarno Trbovlje (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, SENEGAČNIK, 
Andrej, MORI, Mitja. Preizkusi ustreznosti premoga iz rudnikov Kamengrad in 
Banovići za trajno kurjenje v kotlu 125 MW bloka : končno poročilo. Ljubljana: 
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za termoenergetiko, 2012. 65 f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 12194331]). 

278 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12274203
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12274459
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12274971
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12274715
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12314139
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12320539
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12332059
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12332315
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12194331


Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

- Termoelektrarno Trbovlje (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, MORI, Mitja. 
Identifikacija in ovrednotenje učinkov uporabe aditiva Sotin UN 1479 na delovanje 
kotla na premogov prah 125 MW bloka : Termoelektrarna Trbovlje (november, 
december 2012). Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za 
termoenergetiko, 2013. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12597019]). 

- RCE Šoštanj (KUŠTRIN, Igor, SENEGAČNIK, Andrej, SEKAVČNIK, Mihael. Analiza 
tehnoloških možnosti uporabe prazračevalnega zraka iz rudnika Premogovnik 
Velenje v kuriščih Termoelektrarne Šoštanj : končno poročilo (avgust 2012). 
Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za termoenergetiko, 2012. 31 f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 12402203]). 

- RCE Šoštanj (KUŠTRIN, Igor, SENEGAČNIK, Andrej, SEKAVČNIK, Mihael. Analiza 
tehnoloških možnosti uporabe prazračevalnega zraka iz rudnika Premogovnik 
Velenje v kuriščih Termoelektrarne Šoštanj : zasnova študije (maj 2012). Ljubljana: 
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za termoenergetiko, 2012. 4 f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 12294427]). 

- Termoelektrarno Brestanica (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, MORI, Mitja. TE 
Brestanica PB1, PB2 in PB3 : enostaven odprt plinski proces (december 2012) : 
interno poročilo o preizkusu zmogljivosti : moč in izkoristek. Ljubljana: Fakulteta za 
strojništvo, Laboratorij za termoenergetiko, 2012. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-
ID 12580635]). 

- Termoelektrarno Brestanica (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, MORI, Mitja. TE 
Brestanica PB4 : enostaven odprt plinski proces (avgust 2012) : poročilo o 
preizkusu zmogljivosti - pred 1. C-inšpekcijo, moč in izkoristek. Ljubljana: Fakulteta 
za strojništvo, Laboratorij za termoenergetiko, 2012. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 12443163]). 

- Termoelektrarno Brestanica (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, MORI, Mitja. TE 
Brestanica PB4 : enostaven odprt plinski proces (november 2012) : poročilo o 
preizkusu zmogljivosti - po 1. C-inšpekciji, moč in izkoristek. Ljubljana: Fakulteta za 
strojništvo, Laboratorij za termoenergetiko, 2012. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. 
[COBISS.SI-ID 12551451]). 

- Termoelektrarno Brestanica (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, MORI, Mitja. TE 
Brestanica PB4 : simple cycle power plant (August 2012) : performance test report - 
before 1st C-inspection for net output & net thermal efficiency. Ljubljana: Faculty of 
Mechanical Engineering, Laboratory for Heat and Power, 2012. 1 zv. (loč. pag.), 
ilustr. [COBISS.SI-ID 12442907]). 

- Termoelektrarno Brestanica (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, MORI, Mitja. TE 
Brestanica PB4 : simple cycle power plant (November 2012) : performance test 
report - after 1st C-inspection, net output & net thermal efficiency. Ljubljana: 
Faculty of Mechanical Engineering, Laboratory for Heat and Power, 2012. 1 zv. (loč. 
pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12551707]). 

- Termoelektrarno Trbovlje (KUŠTRIN, Igor, SEKAVČNIK, Mihael, SENEGAČNIK, 
Andrej, MORI, Mitja. Termoenergetski preizkusi 125 MW bloka : optimiranje 
obratovanja: Termoelektrarna Trbovlje (december 2011). Ljubljana: Fakulteta za 
strojništvo, 2012. 31 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12169499]). 

- Tanin Sevnica: SEKAVČNIK, Mihael, KUŠTRIN, Igor. Termoenergetski preizkusi 
parnega kotla Galleri : (tovarniška številka 1284) : Tanin Sevnica d.d. (junij 2012). 
Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 16 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-
ID 12401947]. 
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10.8 IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring 

10.8.1 Pooblastilo 

IBE, d.d. Svetovanje, projektiranje in inženiring (IBE), je pooblaščen z odločbo št. 3906-
1/2006/8 z dne 9. 3. 2007, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV, v letu 2012 pa je bilo 
pooblastilo podaljšano (odločba št. 3571-4/2012/4, z dne 13. 3. 2012). 

10.8.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 v družbi ni prišlo do pomembnih sprememb glede kadrovskih in drugih 
zmogljivosti. V družbi je 190 zaposlenih, od tega dva doktorja znanosti, 13 magistrov 
znanosti, 67 z univerzitetno izobrazbo, 20 z visoko strokovno izobrazbo, 17 z višjo 
izobrazbo, 61 s srednjo šolo ter 10 s poklicno ali nižjo stopnjo izobrazbe. 79 zaposlenih je 
članov v IZS oziroma ZAPS, 11 zaposlenih ima opravljene Osnove tehnologije jedrskih 
elektrarn, v družbi je 6 presojevalcev sistema zagotavljanja kakovosti, trije izdelovalci 
presoje vplivov na okolje (pooblastilo ni več zahtevano), en izvajalec usposabljanj, dva 
izdelovalca požarnih študij in trije izdelovalci strokovnih nalog varnosti in zdravja pri 
delu. 

V letu 2012 so se na področju strojne in programske računalniške opreme poleg 
neprestanega posodabljanja obstoječe opreme (obnova licenc, naročnine, vzdrževalne 
pogodbe za strojno opremo ipd.) izvajali tudi večji projekti vlaganja v novo IT 
infrastrukturo in njeno uporabo. Med pomembnejše sodi razširitev virtualizacijskega 
strežniškega okolja, prenova/zamenjava protivirusne zaščite sistema, implementacija 
rešitve za upravljanje in nadzor celotnega informacijskega sistema, nakup treh novih 
sodobnih sistemov za širokoformatno tiskanje, zlaganje in razmnoževanje, nadgradnja 
programa za evidentiranje delovnega časa in pristopno kontrolo ter posodobitve in 
razširitev funkcionalnosti programske rešitve za razvoj in spremljanje projektov. 

Družba IBE ima od leta 1995 vzpostavljen in dokumentiran sistem vodenja kakovosti, ki 
ga vzdržuje in stalno izboljšuje v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 9001:2008. 
Osnovni dokument vodenja kakovosti je Poslovnik kakovosti QM, Izdaja 11. Za potrebe 
izvajanja storitev za NEK s področja objektov in naprav, ki so razvrščene v razreda 
»safety related« (jedrska varnost) ali »augmented quality« (povečana kakovost), ima 
IBE izdelan dodatek k splošnemu poslovniku kakovosti (Dodatek QM-JV). Dodatek se 
lahko uporablja tudi za vse druge sevalne in jedrske objekte in je usklajen z zahtevami 
NEK specifikacije QS 610 – Generic quality assurance program specification, z zahtevami 
Dodatka B k ameriškemu zveznemu zakonu 10CFR50 - Domestic Licensing of Production 
and Utilization Facilities in z zahtevami standarda ASME NQA-1 – Quality Assurance 
Requirements for Nuclear Facility Applications. Ustrezno vodenje kakovosti pri 
podpogodbenikih se zagotavlja z vključitvijo podpogodbenikov v sistem vodenja 
kakovosti IBE oziroma s presojanjem sistema vodenja kakovosti podpogodbenikov. 
Presoje podpogodbenikov vodi in izvaja vodilni presojevalec, ki ima v skladu z ASME 
NQA-1, Part I, Req. 2, Par. 400, ustrezno kvalifikacijo. 

10.8.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

NEK – Modifikacija 745-EE-L »Second Undervoltage Protection for Class 1E 
buses« 

Izdelano je bilo strokovno mnenje za modifikacijo. 

 

280 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

Tehnično - geodetsko opazovanje objektov 

Na ključnih objektih se je izvajalo:  

- geodetsko opazovanje: meritve vertikalnih in horizontalnih pomikov (IBE z FGG), 

- meritve delovanja dilatacij in razpok (IBE z ZAG), in 

- opazovanja stanja gradbenih konstrukcij. 

Monitoring podzemne vode 

Po vzpostavitvi sistema opazovanja (v letu 2009) se izvaja monitoring podzemne vode. 
Sodelovanje z ZAG Ljubljana. 

Neodvisni sistem detekcije sevanja v okolici NEK, Mod št. 1014-RM-L 

Modifikacija zagotavlja neodvisen in samozadosten sistem za merjenje sevanja v 
normalnih okoliščinah in v primeru izrednega dogodka. Sistem bo izvajal meritve sevanja 
znotraj ograje in ob ograji elektrarne ter znotraj tehnoloških zgradb (pomožna zgradba, 
RZ kontrolna točka). Izdelan je bil DMP. 

Nadgradnja varnostnega napajanja, Mod. št. 599-EE-L 

Za projekt nadgradnje varnostnega napajanja s postavitvijo tretjega dizel agregata 
(DG3) je bil izdelan (v sodelovanju s Sipro) projekt izvedenih del in druga 
dokumentacija, potrebna za tehnični pregled. Projekt št. NEKDG3-B056/178. 

Zamenjava reaktorske glave, Dopolnitve DMP in As build za mod. št. 615-RC-L  

Modifikacija zajema zamenjavo reaktorske glave, prilagoditev sistemov novi konstrukciji 
glave ter skladiščenje stare glave v zgradbi za dekontaminacijo.  

Zamenjava potujočih rotacijskih sit v črpališču nujne vode, DMP in As build za 
mod. št. 741-SW-L 

Modifikacija zajema zamenjavo rotacijskih sit na progi A v črpališču nujne vode NEK ter 
zamenjavo dela cevovoda za izpiralno vodo. V sodelovanju z MOR d.o.o. je bil izdelan 
gradbeni in strojni del modifikacije. 

Varnostna nadgradnja ponora toplote (SU-UHS) - Priprava idejnih zasnov in 
izdelava CDP - Številka modifikacije 1024-SW-L 

V okviru izdelave CDP je bila izdelana »Študija variant ponorov toplote« (proj. 056/217A-
30). 

Rekonstrukcija transformatorskega polja in izgradnja redundantnega 
transformatorskega polja v stikališču NEK, As build za mod. št. 746-SY-L  

Modifikacija zajema rekonstrukcijo transformatorskega polja in izgradnjo redundantnega 
transformatorskega polja v stikališču NEK. 

DMP za mod. št. 798-SY-L (Obnova 400 kV DV polj TUMBRI I in II ter izgradnja 
400 kV DV polj BERIČEVO I in II) 

Predmet modifikacije je obnova 400 kV DV polj Tumbri I (CA04) in Tumbri II (CA03) v 
stikališču NEK-a in izgradnja DV polj Beričevo I (CA08) in II (CA09) v RTP Krško. 

DMP za mod. št. 1012-NA-L - Center za nadzor dokumentov s stopnjo tajnosti 
ter predprostor 
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S to modifikacijo/projektom se obstoječi sistem tehničnega varovanja GAC-a (VNC) 
razširi na dodatno novo lokacijo – center za nadzor dokumentov s stopnjo tajnosti ter 
predprostor (CND).  

NEK - Geološke in hidrogeološke raziskave lokacije – Študija hidravličnih 
parametrov 

V sodelovanju z GEORAZ d.o.o. je bila izdelana študija »Določitev hidravličnih 
parametrov Save za model podtalnice ob sušnih pretokih«. Ob tem se je izvajalo 
svetovanje pri načrtovanju sistema vodnjakov za zniževanje podzemne vode na območju 
NEK. 

Dela v zvezi z drugimi jedrskimi in sevalnimi objekti ter objekti, ki vplivajo na NEK 

RŽV 

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec – Dopolnitev varnostnega poročila, Rev. A 

Kot priloga k vlogi za dovoljenje za zaprtje je bila izdelana revizija dopolnitve 
varnostnega poročila za odlagališče rudarske jalovine Jazbec. Projekt št. UZVJ-B103/048.  

ARAO 

Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, Investicijski program, Rev. B 

Za projektno rešitev, ki je bila v Študiji variant in v Predinvesticijski zasnovi opredeljena 
kot najprimernejša je bil izdelan izhodiščni investicijski program. V dokumentu so bile 
obravnavane različne možnosti optimizacije projekta in nakazana optimalna varianta 
projektne rešitve. Projekt št. NRVB---4X/01B. 

Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, Varnostne analize, merila sprejemljivosti, funkcionalna 
analiza 

Dejavnosti v zvezi z varnostno analizo in merili sprejemljivosti za odlaganje so potekale v 
obliki priprave strokovnih podlag ter s sodelovanjem v recenzijskem postopku (proj. št. 
B052/069J). Za potrebe funkcionalne analize so bila izdelana strokovna mnenja (proj. št. 
B052/069K). 

HESS 

Idejni projekt HE Brežice - Potrebni tehnični ukrepi za sanacijo vplivov HE na NEK – 
Dopolnitev elaborata 

Izdelana je bila dopolnitev elaborata, ki obravnava vplive bodoče HE Brežice na sisteme 
NEK. V zvezi z obravnavano problematiko so bile izvedene tudi dejavnosti: dodatne 
analize seizmotektonike v smislu dopolnjevanja stališč in dokazov, vezanih na možno 
inducirano seizmičnost področja; večkratno sodelovanje pri interpretaciji rezultatov 
Hibridnih hidravličnih modelov z vidika gladin PMF pred in po izgradnji HE Brežice; ter 
sodelovanje pri izdelavi obnovljenega modela podzemne vode bodočega stanja po 
izgradnji HE Brežice v okviru katerega je bil dan poseben poudarek na vplive HE Brežice 
na podzemno vodo v območju NEK ter načrtovanju dodatnih ukrepov za reguliranje 
njenega nivoja.  

Hidroelektrarne na spodnji Savi - HE Brežice; študija Medsebojni vplivi energetskih 
objektov ob in na reki Savi z vidika toplotne obremenitve Save - Faza II 

Izdelana je bila novelacija študije.  

Hidroelektrarne na spodnji Savi - HE Brežice; študija Določitev točke mešanja hladilne 
vode NEK s savsko vodo po izgradnji HE Brežice 

Izdelana je bila študija.  
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GEN Energija 

Predpriprava ureditve lokacije za JEK 2 - Študija 

Študija predpriprave lokacije zajema: preveritev možnosti ureditev in aktivnosti za 
podporo projektu, JEK 2, vezano na širše območje; analizo vpliva projekta JEK 2 na 
načrtovane prostorske ureditve in identifikacija morebitnih omejitev v prostoru; 
preveritev prostorskih možnosti za ureditev gradbišča JEK 2 na ožjem območju obeh 
mikrolokacij ter groba oceno stroškov načrtovanih ureditev. 

10.8.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Usposabljanje 

- Usposabljanja za potrebe dostopa v NEK (NEK) 

- NEK - Usposabljanja za potrebe uporabe Sharepoint (NEK) 

- Usposabljanja za potrebe izdelave SES/SE (v skladu z 10CFR50.59, NEK) 

- Radiološka zaščita RZ-2 (NEK) 

Strokovna srečanja 

Organizacija gradnje in pristop h gradnji JE Olkiluoto 3 (Olkiluoto, Finska). 

10.9 INKO svetovanje, d.o.o. 

10.9.1 Pooblastilo 

Družba INKO svetovanje, d.o.o. je pooblaščena z odločbo št. 3906-1/2008/20 z dne 
20. 4. 2009, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV.  

10.9.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Družba INKO svetovanje, d.o.o. izvaja dejavnosti s področja jedrske in sevalne varnosti 
samostojno in z drugimi pooblaščenimi organizacijami in posamezniki. Po potrebi 
angažira zunanje strokovnjake za specifična področja dela, ki jih predhodno preveri v 
skladu z internim postopkom DN 7.4-01 »Ocenjevanje dobaviteljev«. V letu 2012 v 
družbi ni prišlo do kadrovskih sprememb. 

Družba INKO svetovanje, d.o.o. ima na voljo strojno (računalnik KIT INTEL, računalnik 
iMac (2011), prenosni računalnik HP Elite Book 8440p (2010), laserski tiskalnik HP CLJ 
CM1017 MFP in HP Color Laser Jet CP 1515n (2010)) in programsko opremo (Windows 
XP, Microsoft Office 2007 in najeta programska oprema). Za specifične projekte družba 
po potrebi najema certificirano programsko opremo. 

Družba INKO svetovanje, d.o.o. ima vpeljan in certificiran sistem vodenja kakovosti v 
skladu s standardom ISO 9001:2008 za svetovanje in tehnični inženiring na področju 
elektroenergetike, certifikat št. 230991 z dne 12. 4. 2010. Pri svojem delu družba 
uporablja tudi druge standarde zagotavljanja kakovosti (NRC 10 CFR App.B, IAEA GS-R-
3, GS-G-3.1), če to narekuje delo.  

10.9.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

V letu 2012 je družba INKO svetovanje, d.o.o. kot podpogodbenik opravila pregled vpliva 
HE Brežice na jedrsko in sevalno varnost  NEK. 
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Družba INKO svetovanje, d.o.o. je v letu 2012 začela z izvajanjem izdelave dodatka (ki 
se nanaša na NE Krško) k Presoji vpliva na okolje HE Brežice.  

V letu 2012 je družba INKO svetovanje, d.o.o., kot del konzorcija, sodelovala v drugem 
Periodičnem varnostnem pregledu NEK in sicer na varnostnih faktorjih: Varnostna 
kultura, Človeški faktor, Obratovalne izkušnje, Postopki, Sistem kakovosti. 

10.9.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

V letu 2012 je družba INKO svetovanje, d.o.o. za Mednarodno Agencijo za Atomsko 
Energijo opravila: 

- vodenje šole za regulativo s področja jedrske in sevalne varnosti,  

- pregled regulatorne infrastrukture Nigerijskega regulatornega organa glede gradnje 
jedrskih elektrarn in 

- pregled regulatorne infrastrukture glede jedrske in sevalne varnosti Irana. 

Poročila so bila izdana kot: 

- End– of- mission report – IRA/9/018: »Review of regulatory heirarchy in Islamic 
Republic of Iran«. 

- End –of- mission report – NIR9010: »Review the current status of regulatory 
infrastructure for safety of NPP at NNRA«. 

- Technical Report – RER9111: »Workshop – School for drafting regulations on 
Nuclaer and Radiation Safety«. 

- »Report on Working Meeting under RER0032 with the purpose to re-assess 
regulatory infrastructure in the area of radiation and nuclear safety in Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Kosovo, Montenegro and Serbia«. 

- Končna PSR poročila za NEK. 

Sodelovanje pri izdelavi »Neodvisnega strokovnega mnenja vplivov HE Brežice 
na jedrsko in sevalno varnost NE Krško« 

Družba INKO svetovanje, d.o.o. je v letu 2012 nadaljevala z izdelavo neodvisnega 
pregleda in oceno možnih vplivov HE Brežice na jedrsko in sevalno varnost NEK. V sklopu 
poročila so pregledane in ocenjene projektne rešitve HE Brežice in sicer v delu, ki se 
nanaša na jedrsko in sevalno varnost in rešitve povezane z obratovanjem NEK. 

Sodelovanje pri izdelavi »Dodatka k Presoji vplivov na okolje za HE Brežice-
vidik NE Krško« 

Družba INKO svetovanje, d.o.o. je v letu 2012 začela z izdelavo Dodatka k PVO za HE 
Brežice, ki obravnava možne vplive izgradnje HE Brežice na obratovanje NEK in posredno 
na okolje. V sklopu poročila so ocenjene morebitne spremembe radiološkega in 
neradiološkega monitoringa NEK zaradi izgradnje HE Brežice, ter spremenjen vpliv na 
okolje zaradi obratovanja NEK. 

Izvedba akcijskega načrta iz tehničnega poročila za Mednarodno Agencijo za 
Atomsko Energijo - »Report on Working Meeting under RER0032 with the 
purpose to re-assess regulatory infrastructure in the area of radiation and 
nuclear safety in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav 
FYR of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99), Montenegro and Serbia« 

Na osnovi pregleda zakonodajne infrastrukture držav Zahodnega Balkana je bilo izdano 
poročilo glede usklajenosti zakonodaje držav Zahodnega Balkana z EU zakonodajo. 
Poročilo zajema tudi pregled izboljšanj v infrastrukturi posameznih držav na področju 
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jedrske in sevalne varnosti v preteklih dveh letih. Na osnovi poročila so pripravljeni 
akcijski načrti kako izboljšati regulatorno infrastrukturo. Implementacija je v izvajanju. 

Izvedba projekta »Strengthening Administrative Capacity of the State Office for 
Radiological and Nuclear Safety, Regulatory Body for Nuclear Safety and 
Security« 

INKO svetovanje, d.o.o. je skupaj z ENCONET, d.o.o., in Corporate Risk Associates Ltd, 
ter češkim regulatornim organom kot podpornim članom, začel z izvajanjem pregleda 
kompetenc hrvaškega regulatornega organa na področju inšpekcije, »safeguard«, 
dekomisije in ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. V sklopu projekta 
bo organizirano potrebno šolanje za izboljšanje kompetenc osebja regulatornega organa 
na navedenih področjih. 

Strokovna srečanja 

Sodelovanje na mednarodnih konferencah:  

- »Nuclear Energy for New Europe 2012«, Ljubljana, Slovenia, 5. - 7. 9. 2012 in  

- »Workshop REMOO (Regional Energy Mix and Outlook Options) with the 2012 theme 
of Nuclear Energy Development and New Build Prospects«, Ljubljana, 15. -16. 11. 
2012. 

10.10 INSTITUT »JOŽEF STEFAN« 

10.10.1 Pooblastilo 

Institut »Jožef Stefan« (v nadaljevanju IJS), je pooblaščen z odločbo št. 3906-1/2007/8 
z dne 9. 3. 2007, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV, v letu 2012 pa je bilo 
pooblastilo podaljšano (odločba št. 3571-3/2012/6, z dne 13. 3. 2012). 

10.10.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Kadrovske spremembe in spremembe v opremi so podrobno podane v podpoglavjih 
posameznih organizacijskih enot IJS. 

IJS si prizadeva za stalno uvajanje izboljšav na osnovi programa zagotovitve kakovosti 
izdelanega po ISO 9001 ob upoštevanju specifičnih zahtev za jedrsko tehnologijo. Večina 
izvedenih izboljšav je osnovana na rezultatih presoj. V teku je izdelava 6. izdaje 
»Priročnika programa zagotovitve kakovosti« (PPZK-6) , ki bo izdana marca 2013. 

10.10.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

Izdelana strokovna mnenja povezana s področjem pooblastitve so opisana v podpoglavjih 
posameznih organizacijskih enot IJS. 

10.10.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Raziskovalna, aplikativna, pedagoška in izobraževalna dejavnost IJS, ki je povezana s 
področjem pooblastitve, je opisana v podpoglavjih posameznih organizacijskih enot IJS. 
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10.10.5 Mobilna enota ekološkega laboratorija (ELME) 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 je dr. Tinkara Bučar postala nova članica ekipe ELME. Kupljen je bil nov 
merilnik hitrosti doze (Victoreen 451P) ter nov sistem za meritve hitrosti doze Rounte 
Monitoring za Android.  

V okviru ELME je bila dokončana širitev obsega akreditacije na meritve dozimetričnih 
količin v koristnem snopu rentgenskih aparatov. Novo prilogo k akreditacijski listini LP-
022 s potrjeno širitvijo je ELME prejel 31. 5. 2012. 

Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

V letu 2012 je ELME izdal strokovno mnenje za Institut za varovanje zdravja iz Ljubljane. 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

V letu 2012 je bil v skladu s pogodbo POG-3435 z NEK opravljen en obhod mobilne enote 
v okolici NEK. Vse podrobnosti so opisane v poročilu ROMENEK 1/2012 – Poročilo o 
meritvah po programu vzdrževanja pripravljenosti za primer izrednega dogodka v NEK 
(IJS-DP-11141, november 2012). 

Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

- Dežurstvo ELME – zagotavljanje stalne pripravljenosti ELME za zaščito, reševanje in 
pomoč ob radioloških, kemijskih ali bioloških nesrečah za URSZR. 

- Udeležba na mednarodnih primerjalnih meritvah hitrosti doze 12. 6.–14. 6. 2012 v 
Ronneburgu v Nemčiji, ki jih je organiziral Bundesamt für Strahlenschutz. 

- Udeležba na vaji MKSID, ki jo je organiziral CORS, URSZR 12. 6. 2012. 

- Udeležba na vaji Potres 2012 v Ljubljani 6. 10. 2012. 

- Udeležba na vaji NUID na Reaktorskem centru IJS 16. 10. 2012. 

- Redno usposabljanje članov ELME na vaji RUME 2012 – Redno usposabljanje 
mobilne enote na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani (meritve in-situ s 
spektrometrijo gama, hitrosti doze in površinske kontaminacije), 18. 10. 2012. 

10.10.6 Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT) 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Na ICJT je 12 redno zaposlenih (vodja, 3 starejši predavatelji, 3 mlajši predavatelji in 5 
administrativno-tehničnih sodelavcev). Pri izvedbi usposabljanj poleg redno zaposlenih po 
potrebi sodelujejo tudi sodelavci NEK in drugi zunanji predavatelji. V letu 2012 so trije 
mladi predavatelji končali usposabljanje v NEK (dva sta opravila tečaj sistemov NEK in 
usposabljanje ob delu, eden pa poleg tega tudi usposabljanje na simulatorju). V letu 
2012 je ICJT zaposlil še eno mlajšo sodelavko z univerzitetno izobrazbo industrijskega 
oblikovanja, ki jo je želel usposobiti tudi na jedrskem področju, vendar pri tem ni bila 
najbolj uspešna, zato verjetno dolgoročno ne bo ostala v ICJT. 

V letu 2012 ni bilo večjih sprememb v opremljenosti učnih prostorov in/ali pripomočkov. 

ICJT je v letu 2006 pridobil certifikat kakovosti ISO 9001:2000, in sicer za usposabljanje 
in strokovne ocene na področju jedrske tehnologije in varstva pred sevanji. Ob 
vsakoletnih zunanjih presojah v obdobju 2007 – 2012 je bil ta certifikat obnovljen, leta 
2009 je bil tudi posodobljen v ISO 9001:2008. 
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Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

V letu 2012 je ICJT izvedel: 

- 2 tečaja TJE (Tehnologija jedrskih elektrarn, začetno usposabljanje operaterjev 
NEK), 

- 1 tečaj OTJE (Osnove tehnologije jedrskih elektrarn v dveh delih: teorija in sistemi), 

- 1 tečaj OJT (Osnove jedrske tehnologije – razvoj in izvedba novega enotedenskega 
tečaja), 

- 1 tečaj uporabe programov za analizo sredice, 

- 17 tečajev varstva pred sevanji za medicinsko, industrijsko in raziskovalno uporabo 
virov ionizirajočega sevanja in 

- 8 mednarodnih tečajev. 

Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Informiranje javnosti 

ICJT je obiskalo 164 skupin oziroma 7.264 obiskovalcev. Od odprtja informacijskega 
centra leta 1993 je ICJT imel skupno 142.680 obiskovalcev. 

ICJT je v 54,4 tednih skupno izvedel 31 tečajev, na katerih je sodelovalo skupaj 304 
tečajnikov in 167 predavateljev. 

10.10.7 Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2) 

LABORATORIJ ZA DOZIMETRIČNE STANDARDE (NDS) 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Vodenje laboratorija in celotno dejavnost od leta 2009 dalje opravlja mag. Matjaž 
Mihelič, ki je član laboratorija od ustanovitve dalje. Toni Petrovič, dipl. inž. fiz. je 
preverjal certifikate in poročila ter sodeloval pri validacijah Excelovih datotek do oktobra 
2012, nato pa je ta dela prevzel Boštjan Črnič, dipl. inž. fiz. 

V letu 2012 ni bilo sprememb glede opreme. 

NDS je v letu 2011 širil obseg akreditacije na kalibracije merilnikov rentgenskega sevanja 
na področju kvalitet RQA. 12. in 13. 12. 2011 je Slovenska Akreditacija opravila 
ocenjevanje, novo prilogo k akreditacijski listini LK-017 s potrjeno širitvijo pa je NDS 
prejel 26. 4. 2012. 

Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

V letu 2012 je NDS kalibriral 179 merilnikov doze, hitrosti doze in kontaminacije ter izdal 
153 certifikatov o kalibraciji, poleg tega je opravil 220 obsevanj in izdal 45 poročil o 
obsevanjih.  

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

V letu 2012 je NDS za NEK izvajal redna mesečna kalibracijska obsevanja osebnih 
dozimetrov za potrebe kalibracije TLD in OSL dozimetričnega sistema. 

Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Raziskovalno - razvojno delo na področju dozimetrije sevanja gama in rentgenskega 
sevanja, vzdrževanja etalonov in preskušanja merilnih sistemov, ki se uporabljajo na 
področju varstva pred sevanji. V letih 2011 in 2012 je bila glavnina razvoja realizacija 
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RQR in RQA diagnostičnih rentgenskih spektrov in razvoj programske opreme za 
ovrednotenje rezultatov kalibracij merilnikov sevanja. 

Od februarja do aprila 2012 je NDS organiziral interkomparacijo osebnih dozimetrov za 
veličino Hp(10). Sodelovali so IJS (Laboratorij za TLD), ZVD, NEK, IMI iz Hrvaške in JU 
Centar za toksikološka ispitivanja Crne Gore iz Črne gore. 

LABORATORIJ ZA RADIOLOŠKE MERILNE SISTEME IN MERITVE 
RADIOAKTIVNOSTI (LMR), LABORATORIJ ZA TERMOLUMINISCENČNO 
DOZIMETRIJO (TLD) IN LABORATORIJ ZA TEKOČINSKOSCINTILACIJSKO 
SPEKTROMETRIJO (LSC)  

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 ni bilo bistvenih sprememb. 

Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Meritve koncentracij sevalcev gama v vzorcih iz delovnega, življenjskega in naravnega 
okolja, vzorcih iz tehnoloških procesov, vzorcih vode za pitje, vzorcih hrane in krme 

V letu 2012 je bilo izdanih 44 poročil o opravljenih meritvah sevalcev gama, od tega 15 
letnih oziroma čez daljše časovno obdobje; v okviru monitoringa radioaktivnosti v okolici 
NEK, monitoringa radioaktivnosti v življenjskem okolju v Republiki Sloveniji, monitoringa 
radioaktivnosti krme v Republiki Sloveniji, neodvisnega nadzora obratovalnega 
monitoringa NEK, meritve plinastih efluentov, monitoringa radioaktivnosti pitne vode v 
Republiki Sloveniji in monitoring radioaktivnosti v okolici Centralnega skladišča RAO v 
Brinju za ARAO, je bilo opravljenih 578 meritev, za sporadične zunanje naročnike pa 30 
meritev.  

Meritve koncentracij tritija v vzorcih vode 

V letu 2012 je bilo v okviru monitoringov radioaktivnosti v okolici NEK in v Republiki 
Sloveniji opravljenih 107 meritev vsebnosti tritija v vodnih vzorcih. Za sporadične 
zunanje naročnike so ugotavljali vsebnost tritija v 57 vzorcih, v raziskovalne namene je 
bilo pomerjenih 211 vzorcev. Izdano je bilo 10 samostojnih poročil za tritij v vzorcih 
vode. 

Meritve osebnih doz s termoluminiscenčnimi dozimetri 

V letu 2012 so bile opravljene meritve osebnih doz s TL-dozimetri pri 650 izpostavljenih 
delavcih, od tega na IJS pri 120 delavcih. Podatki se redno pošiljajo na Upravo RS za 
varstvo pred sevanji, ki vodi centralni register prejetih doz sevanja. Po delni statistiki 
letnih efektivnih doz so bile v letu 2012 izmerjene naslednje doze: nič (0) doz v območju 
nad 5,01 mSv, 4 doze v območju 1,01–5,00 mSv, 10 doz v območju 0,21–1,00 mSv, 19 
doz v območju 0,10–0,20 mSv, vse ostale doze pa so bile manj kot 0,10 mSv. 

Meritve doz v okolju s termoluminiscenčnimi dozimetri 

V letu 2012 so opravili meritve okoljskih doz s TL-dozimetri na 120 različnih lokacijah. 

Strokovna mnenja opravljena za URSJV 

- Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa NEK za leto 2012 in 

- Monitoring radioaktivnosti v življenjskem okolju v RS za leto 2012. 

Strokovna mnenja opravljena za druge naročnike 

- Monitoring radioaktivnosti v krmi za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 

- Monitoring radioaktivnosti v okolici Centralnega skladišča RAO v Brinju za ARAO in 

- Monitoring radioaktivnosti pitne vode v Republiki Sloveniji za leto 2012. 

 

288 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

- Izvajanje programa monitoringa radioaktivnosti v okolici NEK, 

- Meritve plinastih efluentov s spektrometrijo gama in 

- Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa NEK. 

Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Raziskovalno razvojno delo 

Raziskave in razvoj na področju merskih in analiznih metod v spektrometriji gama, v 
termoluminiscenčni dozimetriji in pri tekočinskoscintilacijski spektrometriji: 

- EMRP 2010 – MetroMetal - Ionizing Radiation Metrology for Metallurgical Industry, 

- EMRP 2010 – MetroRWM - Metrology for radioactive waste management, 

- EMRP 2012 – MetroNORM - Metrologija materialov s povišano naravno radioaktiv-
nostjo, 

- bilaterala LSC metode za ugotavljanje 3H in 14C v okoljskih vzorcih, ICSI Romunija, 

- PR-04251 Tekočinskoscintilacijska spektrometrija, 

- L1-4280 Datacija podzemnih vod v globokih vodonosnikih Slovenije in 

- J7-0363 Naravni in antropogeni sevalci gama in beta v podzemnih vodah Slovenije. 

Sodelovanje na strokovnih srečanjih in konferencah 

Sodelavci Odseka F-2 so se v letu 2012 udeležili naslednjih strokovnih srečanj in 
konferenc, povezanih z delom na področju pooblastitve: 

- mednarodni tečaj International Radiological Assistance Programme Training for 
Emergency Response (I RAPTER), IAEA in URSJV, Izobraževalni center za zaščito in 
reševanje RS, Ig, 19. – 22. 3. 2012, 

- konferenca ICRM LLRMT 2012, 6th International Conference on Radionuclide 
Metrology Low-Level Radioactivity Measurement Techniques, Jeju, Koreja, 17. – 21. 
9. 2012, 

- Tečaj RER/0/033 Regional Training Course on Managerial and Technical 
Requirements for Compliance with the ISO 17025 Standard (RER/0/033), Veszprem, 
Madžarska, 12. – 16. 11. 2012, 

- EURAMET TC-IR, Ionizing radiation contact person meeting, Bukarešta, Romunija, 
24. – 26. 10. 2012, 

- First Technical Meeting (TM) on Modelling Data for Radiological Impact Assessments 
MODARIA, IAEA Headquarters, Dunaj, Avstrija, 18. – 23. 11. 2012, 

- IAEA Technical Meeting on the Coordination of the ALMERA Network, Ankara, 
Turčija, 5.–10. 11. 2012, 

- ALMERA tehnično srečanje (Measurement Results Uncertainty Estimation and 
Method Validation), 12. – 16. 11. 2012, Antalya, Turčija in 

- 17th Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, Calimanesti – 
Caciulata, Valcea, 26. – 28. 10. 2012, Romunija. 

10.10.8 Odsek za reaktorsko fiziko (F-8) 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 sta se upokojila prof. dr. Bruno Cvikl (področje dela Fizika polprevodnikov) in 
prof. dr. Milan Čerček (področje dela Fizika plazme). Za področje dela prof. Cvikla v 
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okviru odseka F-8 ni nadomestila, področje dela prof. Čerčka pa je prevzel izr. prof. dr. 
Tomaž Gyergyek. V planu za delo na področju fuzije je še Jernej Kovačič, ki bo v začetku 
leta 2013 zagovarjal svojo doktorsko disertacijo. 

V letu 2012 ni bilo večjih nabav opreme. Prav tako ni bilo sprememb na področju 
zagotavljanja kakovosti. 

Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

Izdelava strokovnega mnenja za modifikacijo 615-RC-L »Supply and Reactor Vessel 
Closure Head Replacement and Associated Equipment Modification«, katere naročnik je 
bil NEK, glavni izvajalec IMT in podizvajalec IJS, ki je sodeloval pri pripravi naslednjih 
strokovnih ocen:  

- Independent evaluation report of design specification and design report documents 
for NEK Modification 615-RC-L: Simplified Head Assembly (SHA). 

- Independent evaluation report of design specification and design report documents 
for NEK Modification 615-RC-L: RVCH Flange and dome Thermal Insulation (INSUL). 

- Independent evaluation report of NEK modification 615-RC-L documents: Safety 
Evaluation Screening (08-042), Safety Evaluation (08-040), USAR change package 
(11-21) and TS change package (05/11). 

- Independent evaluation report of the Impact of change in RV lower radial key 
stiffness on Krško RESM. 

Ocene od 1 do 3 so bile zaključene v letu 2012. Ocena iz četrte alineje je še v 
preliminarni fazi in bo predvidoma zaključena leta 2013. 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

Dne 24. 5. 2012 so sodelavci odseka F-8 priklopili merilnik reaktivnosti, dne 26. 5. pa so 
izvajali fizikalne teste po menjavi goriva v NEK. 

Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Na področju reaktorske fizike so nadaljevali z razvojem metod za analizo termičnih 
reaktorjev, ki so jih preverjali s primerjavo z meritvami na reaktorju TRIGA, nekatere pa 
so direktno aplicirali pri analizah za potrebe NEK. Poleg analiz za zunanje naročnike so 
raziskave potekale pretežno v okviru Evropskih projektov in bilateralnih mednarodnih 
projektov, saj podpore za financiranje domačih projektov (razen programske skupine za 
reaktorsko fiziko) ni bilo. V okviru mednarodnih projektov so sodelovali tudi na projektih 
nevtronike in dozimetrije fuzijskih naprav, saj so osnovni principi enaki kot pri fuzijskih 
reaktorjih in so komplementarni raziskavam diagnostike plazme v fuzijskih napravah. 
Izpopolnjevali so znanje pri modeliranju referenčnih testnih primerov, ki služijo za 
preveritev tako računskih modelov transporta nevtronov in fotonov, kot jedrskih 
podatkov. Tudi ta dela so potekala v okviru mednarodnih projektov. Rezultate raziskav 
so objavili v znanstvenih člankih ter prispevkih v zbornikih mednarodnih konferenc.  

10.10.9 Odsek za reaktorsko tehniko (R-4) 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Na novo so se v letu 2012 zaposlili štirje sodelavci, in sicer trije asistenti in ena projektna 
sodelavka V. En sodelavec z znanstvenim nazivom se je upokojil. 

Usposabljanje kadrov s področja jedrske in sevalne varnosti je bilo izvedeno na osnovi 
naslednjih aktivnosti: 

- sodelovanje na IAEA delovnih sestankih (2 sodelavca), 
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- sodelovanje na konferencah in strokovnih sestankih po mednarodnih projektih 
navedenih v nadaljevanju,  

- zagovor doktorske teme »Multi-objective optimization of testing and maintenance in 
nuclear power plants considering component ageing«, Duško Kančev, 

- podoktorski sodelavec Mitja Uršič, je v Franciji na »Institut de Radioprotection et de 
Surete Nucleaire« v času od oktobra 2011 do julija 2012 opravil znanstveno 
izpopolnjevanje. Tema znanstvenega izpopolnjevanja je bila jedrska varnost 
inovativnih jedrskih reaktorjev. 

V letu 2012 so na Odseku za Reaktorsko tehniko IJS nadgradili računalniško gručo s 400 
na 600 dvonitnih procesorskih jeder, s skupno približno 1.5 TB spomina in okoli 30 TB 
diskovnim poljem. 

V okviru IJS programa zagotovitve kakovosti, osnovanega na ISO 9001, si Odsek za 
reaktorsko tehniko IJS prizadeva za uvajanje izboljšav. Vzpostavljen je bil sistem za 
elektronsko upravljanje z dokumenti na R-4 intranetu. V tem smislu se prilagajajo  
postopki o vodenju dokumentacije.  

Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

Izdelava neodvisnega strokovnega mnenja »Modifikacija 599-EE-L, Enhancement of the 
Emergency Power Supply« 

Poročilo Final Independent Expert Opinion by the Authorized Radiation and Nuclear 
Safety Expert, »Modifikacija 599-EE-L, Enhancement of the Emergency Power Supply«, 
IJS-DP-10785, Rev. 0, Ljubljana, March 2012. Avtorji: L. Fabjan, L. Cizelj, B. Gjorgiev, 
D. Kančev, A. Prošek, A. Volkanovski. 

Strokovno mnenje se nanaša na spremembo projekta NEK v delu, ki opredeljuje zasilno 
izmenično električno napajanje elektrarne. NEK je povečala zmogljivost zasilnega 
električnega napajanja s postavitvijo tretjega dizel agregata (DG 3) električne moči 4 
MWe. Spremembo projekta je NEK utemeljila z verjetnostnimi varnostnimi analizami, ki 
kažejo, da začetna dogodka z izgubo zunanjega električnega napajanja in popolno izgubo 
izmeničnega električnega napajanja (zatemnitev elektrarne) predstavljata dominanten 
prispevek k taljenju sredice. DG 3 bo pretežni del časa na razpolago kot alternativni vir 
izmeničnega napajanja v primeru zatemnitve elektrarne (station black-out, SBO). Med 
normalnim obratovanjem elektrarne je DG 3 lahko priključen na katerokoli od dveh 6.3 
kV varnostnih zbiralk kot nadomestni vir za DG 1 ali DG 2. DG 3 je nameščen v posebni 
zgradbi ločeno od zgradb DG 1 in DG 2. Priključitev DG 3 v funkciji zasilnega vira 
napajanja varnostnega razreda 1E predstavlja v splošnem izboljšavo jedrske in sevalne 
varnosti NEK. Priključitev DG 3 je povzročila spremembo obratovalnih pogojev in 
omejitev ter zahtev za nadzor v Tehničnih specifikacijah NEK. Uporaba DG 3 bo 
omogočila tudi večje časovno okno za vzdrževanje odklopljenih DG 1 ali DG 2 ter izvedbo 
24-urnega funkcionalnega preskusa med obratovanjem NEK. 

Pregled predloženih dokumentov za spremembo NEK je bil izveden po postopku, ki ga 
uporablja upravni organ v ZDA (U.S. Nuclear Regulatory Commission). 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NE Krško 

Strokovna ocena remontnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo Nuklearne 
elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 25. gorivnega cikla. 

Poročilo »Strokovna ocena remontnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo 
Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 25. gorivnega cikla«, IJS-
DP-11060, Izd. 0, Ljubljana, julij 2012. Avtorji: L. Fabjan, L. Cizelj, O. A. Berar, O. Costa 
Garrido, M. Draksler, B. Gjorgiev, D. Kančev, D. Kavšek, I. Kljenak, M. Matkovič,  B. 
Mavko, A. Prošek, S. El Shawish, I. Tiselj, A. Trkov, A. Volkanovski. 
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IJS je spremljal in ocenil remontne aktivnosti, ki so bile izvedene po zaključenem 25. 
gorivnem ciklu v NEK. Spremljanje remontnih aktivnosti je bilo razdeljeno na naslednja 
področja: 

- preskusi varnostnih struktur, sistemov in komponent (SSK) ter SSK pomembnih za 
varnost, 

- izpiranje cevne stene uparjalnikov, 

- premeščanje goriva, 

- priprave za ponovno kritičnost reaktorja, 

- fizikalni preskusi na ničelni moči, 

- zagonski preskusi in 

- modifikacija 599-EE-L, zagonski preskusi DG 3 po NEK postopkih za obratovalni 
nadzor (»Operating Surveillance Procedure«, OSP). 

Ocena IJS je bila izdelana s stališča jedrske varnosti in je bila osnovana na neposrednem 
spremljanju remontnih aktivnosti ter analizi rezultatov posegov in preskusov. Pri oceni so 
bila upoštevana domača merila sprejemljivosti, merila sprejemljivosti Združenih držav 
Amerike, kakor tudi dobra praksa. Ocenjeno je bilo, da so bile remontne aktivnosti po 
zaključenem 25. gorivnem ciklu, ki so predmet strokovne ocene, izvedene večinoma v 
skladu z merili sprejemljivosti in so kot take sprejemljive. Pri priključitvi DG 3 so bile 
identificirane pomanjkljivosti in odstopanje. 

»Support for NEK PSR2 Project Task-Safety Analysis« 

Vsebina naloge je obdobni varnostni pregled NEK v skladu z 81. in 82. čl. ZVISJV. IJS 
projektne naloge obdobnega varnostnega pregleda NEK so omejene na naslednje tri 
varnostne faktorje (VF): deterministične analize (VF 5), verjetnostne varnostne analize 
(VF 6) in analize ogroženosti NEK (VF 7). Delo na projektu še poteka in bo zaključeno v 
letu 2013. 

Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko IJS so v letu 2012 aktivno sodelovali v 
naslednjih delovnih telesih in mednarodnih projektih: 

- Projektna naloga za družbo GEN energija, d.o.o.: »Obvladovanje resnih nezgod v 
potencialnih reaktorjih za JEK 2«. V okviru priprav na morebitno izgradnjo drugega 
bloka jedrske elektrarne Krško (JEK 2) so pripravili obsežen pregled in opis 
obvladovanja resnih nezgod v potencialnih reaktorjih za JEK 2. Obravnavali so 
sledeče napredne tlačnovodne reaktorje tretje generacije: AP1000, EPR, APWR in 
ATMEA1. 

- Mednarodni program »Code Applications and Maintenance Program (CAMP)«, ki 
poteka pod pokroviteljstvom Zvezne jedrske upravne komisije ZDA (U.S. NRC). 
Udeležili so se spomladanskega in jesenskega srečanja CAMP 2012 in o tem poročali 
ostalim zainteresiranim organizacijam v Sloveniji. Organizirali so srečanje CAMP v 
Ljubljani, ki se ga je udeležilo okrog 70 udeležencev iz 20 držav (Severne in Južne 
Amerike, Azije in Evrope). Visoka udeležba (praviloma se srečanj udeleži okrog 50 
udeležencev) kaže na veliko zanimanje za tovrstne računalniške programe in za 
slovenske prispevke v skupno zakladnico znanja. Skupno je bilo predstavljenih 34 
prispevkov, kar je največ doslej na CAMP srečanjih. Raziskave so osredotočili na 
uporabo računalniškega programa TRACE (TRAC/RELAP Advanced Computational 
Engine), ki je najnovejši v seriji naprednih sistemskih realističnih programov ter je 
bil razvit pod okriljem jedrske zvezne upravne komisije U.S. NRC. Na podlagi že 
razvitega enodimenzionalnega TRACE vhodnega modela za eksperimentalno 
napravo BETHSY so razvili tridimenzionalni TRACE vhodni model s tridimenzionalno 
reaktorsko posodo, medtem ko so ostale komponente ostale enodimenzionalne. 
Prve simulacije z večrazsežnim modelom so opravili za poskusa BETHSY 9.1b in 
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6.2TC (2-palčni in 6-palčni zlom hladne veje brez visokotlačnega varnostnega 
vbrizgavanja). Rezultati simulacij so primerljivi tistim, doseženim z enorazsežnim 
vhodnim modelom. Ocenjena točnost preračunov s pomočjo metode na podlagi hitre 
Fourierjeve transformacije (FFTBM) je za poskus BETHSY 6.2TC pokazala, da sta 
tako enodimenzionalni kot tridimenzionalni izračun odlična. V sklopu preverjanja 
jedrske varnosti v primeru izgube električnega napajanja so bile izvedene simulacije 
nezgodnih primerov v tlačnovodni jedrski elektrarni v odvisnosti od velikosti 
puščanja in zniževanja primarnega tlaka. Študija bo objavljena kot NUREG/IA-0424 
z naslovom »RELAP5 extended station blackout analyses«. 

- Sodelovanje v evropskem projektu TRASNUSAFE (Training Schemes on Nuclear 
Safety Culture). Projekt se je pričel 1. 11. 2010 in bo trajal 4 leta. Dne 10. 2. 2012 
je bila v Ljubljani organizirana TRASNUSAFE delavnica o izobraževalnih programih 
na področju varnostne kulture za podonavsko regijo. Delavnico je organiziral Odsek 
za reaktorsko tehniko iz Instituta »Jožef Stefan« (IJS), ki kot edina slovenska 
organizacija sodeluje pri projektu TRASNUSAFE. Delavnice se je udeležilo 16 
udeležencev, nekaj tudi iz tujine. Iz Slovenije so bili prisotni predstavniki ARAO, 
GEN energije, IJS, NEK in URSJV. V okviru projekta IJS sodeluje pri razvoju 
izobraževalnega modula z naslovom »Setting up a management system« za 
medicinski sektor. 

- Dvostranski projekt CEA, IJS – R4, »Simulacije poskusov porušitve razslojevanja 
atmosfere zadrževalnega hrama z nič-razsežnimi programi« se je pričel 1. 10. 2011 
in traja 2 leti. 

- Dvostranski projekt CEA, IJS – R4, »Analiza interakcije staljene sredice s hladilom 
izven reaktorske posode«, ki je povezan z OECD projektom SERENA (Steam 
Explosion Resolution for Nuclear Applications). Projekt se je pričel 1. 10. 2010 in je 
trajal dve leti. Projekt so uspešno zaključili. 

- Dvostranski projekt IRSN, IJS – R4, »Računalniški program MC3D«, v okviru 
katerega se sodeluje pri razvoju naprednega računalniškega programa MC3D za 
simulacijo interakcije taline in hladila, ki se uporablja za varnostne analize v 
jedrskih elektrarnah. 

- Dvostranski projekt KAERI, IJS – R4, »Interakcija taline in hladila povezana s 
pojavom parne eksplozije«, v okviru katerega imajo dostop do eksperimentalnih 
podatkov na napravi TROI. 

- Dvostranski projekt CEA, IJS – R4, »Uporaba in validacija sklopitvene metode za 
analize dvofaznih tokov v jedrskih reaktorjih«. V projektu sta predvidena razvoj in 
uporaba metod za večnivojsko modeliranje termo-hidravličnih pojavov v sistemih 
jedrskih reaktorjev. 

- Članstvo v tehnološki platformi Sustainable Nuclear Energy (Trajnostna jedrska 
energija). Namen tehnološke platforme, v kateri sodelujejo raziskovalne ustanove, 
podjetja in druge organizacije iz EU, je usmerjati raziskave na naslednjih področjih 
jedrske energije: razvoj materialov in goriv, simulacijska orodja za načrtovanje in 
varnost reaktorjev, termični in hitri reaktorji, gorivni cikli, procesi v radioaktivnih 
odpadkih, infrastrukture za izobraževanje ter raziskave in razvoj, lahkovodni 
reaktorji, ter visokotemperaturni reaktorji in procesi.  

- Članstvo v organizaciji NUGENIA. NUGENIA je bila ustanovljena kot zasnova za 
ambiciozno in enotno skupno organizacijo za napredek varnega, zanesljivega in 
učinkovitega upravljanja z jedrskimi elektrarnami. NUGENIA bo vzpostavila, na 
viden in transparenten način, znanstveno in tehnično osnovo tako, da bo inicirala in 
podpirala mednarodne razvojne in raziskovalne projekte in programe. NUGENIA bo 
prispevala k inovacijam ter olajšala uporabo in razširjanje rezultatov razvoja in 
raziskav. 

- Članstvo v organizaciji ETSON. ETSON združuje Evropske tehnično-varnostne 
organizacije. Cilj ETSON-a je razvoj in promocija najboljše prakse v jedrskih 
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varnostnih ocenah. Na osnovi izkušenj svojih članic, ETSON prispeva k harmonizaciji 
prakse na področju jedrske varnosti. ETSON med drugim nudi tudi primerni forum 
za izmenjavo analiz in rezultatov raziskav in razvoja. Potrebna pogoja, ki jo mora 
neka organizacija izpolnjevati za članstvo v ETSON-u, sta med drugim, da mora biti 
organizacija neprofitna in mora imeti lastno raziskovalno dejavnost. IJS je edina 
izmed slovenskih pooblaščenih organizacij, ki je članica ETSON-a. 

- Sodelovanje v mreži odličnosti SARNET2 (Network of Excellence for a Sustainable 
Integration of European Research on Severe Accident Phenomenology), ki je bila 
ustanovljena v okviru 6. okvirnega programa EU in se nadaljuje v okviru 7. 
okvirnega programa EU, tematsko področje EURATOM. Namen mreže je povezati 
evropske raziskave na področju resnih nezgod v jedrskih elektrarnah. Mrežo vodi 
francoski IRSN. 

- Sodelovanje v evropski mreži odličnosti NULIFE (Nuclear Plant Life Prediction, 6. 
okvirni program, 2006 – 2012). Cilj mreže, ki je pričela z delovanjem v novembru 
2006, je združiti evropske akterje na področju napovedovanja uporabne dobe 
jedrskih objektov v obliki virtualnega instituta. 

- Sodelovanje v evropskem projektu ENEN-III (ENEN Training Schemes), 7. okvirni 
program, 2009 – 2012. Cilj projekta, ki je pričel z delovanjem v maju 2009, je 
okrepiti evropsko združenje podiplomskih šol jedrske tehnike (ENEN) pri pripravi 
programov usposabljanja za kadre, ki bodo sodelovali pri razvoju, načrtovanju in 
gradnji tretje in četrte generacije jedrskih elektrarn. 

- Sodelovanje v projektu NURISP (NUclear Reactor Integrated Simulation Platform), 
ki je del 7. okvirnega programa EU, tematsko področje EURATOM. Glavna tema 
projekta je razvoj modernega računalniškega programa NEPTUNE_CFD za 3D 
simulacije dvofaznih tokov v reaktorskih sistemih in sklopitev reaktorske fizike in 
termohidravlike. Projekt, ki ga vodi francoska CEA in predstavlja nadaljevanje 
projekta NURESIM (6. okvirni program EURATOM), se je začel v letu 2009 in končal 
v prvi polovici leta 2012. 

- Projekt »Modelling of High Flux Helium Coolling – Divertor Design«, poteka v okviru 
sporazuma European Fusion Development Agreement (EFDA), ki je del 7. okvirnega 
programa EU, tematsko področje EUROATOM – Fuzija. V projektu s pomočjo 
termohidravličnih in termo-mehanskih analiz razvijamo učinkovito zasnovo s helijem 
hlajenega divertorja v konceptualni fuzijski elektrarni. 

- Fuzijski projekt WP12-DAS02-T06 »He-cooled divertor alternative concepts: 
thermal-hydraulic analyses« v okviru EFDA (7. OP EU) je potekal v letu 2012. V 
projektu so s pomočjo numeričnih simulacij analizirali različne geometrije ter 
materiale hladilnih elementov diverterja. 

- Fuzijski projekt WP12-DTM01-T03 »Assessment of ANSYS WP hybrid platform« v 
okviru EFDA (7. OP EU) je potekal v letu 2012. V projektu so izvajali računalniške 
simulacije hlajenja obloge fuzijskega reaktorja in analizirali možnost sklopitve CFD 
programa ANSYS CFX ter programa za nevtroniko MCNP. 

- Sodelovanje v projektu THINS (THermal Hydraulics of Innovative Nuclear Systems), 
ki je del 7. okvirnega programa EU, tematsko področje EURATOM. Tema programa 
so raziskave na področju termohidravlike reaktorjev IV generacije. IJS-R4 v okviru 
projekta sodeluje na področju simulacij prenosa toplote v reaktorju hlajenem s 
tekočim natrijem. 

- Sodelovanje v OECD projektu SERENA (Steam Explosion Resolution for Nuclear 
Applications), v okviru katerega raziskovalci iz Francije, Koreje, Kanade, Belgije, 
Finske, Nemčije, Japonske, Švedske, Švice, ZDA in Slovenije raziskujejo značilnosti 
parnih eksplozij. Projekt obsega eksperimentalne in analitične aktivnosti. 
Eksperimente izvajajo na komplementarnih napravah KROTOS, CEA, Cadarache, 
Francija in TROI, KAERI (Korean Atomic Energy Research Institute), Daejeon, 
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Koreja. Na vsaki napravi bodo izvedli po šest eksperimentov parnih eksplozij. 
Analitične aktivnosti je vodil IJS – R4. Projekt so uspešno zaključili. 

- Sodelovanje v OECD/NEA projektu (CFD Benchmark Exercise: Turbulent Flow in a 
Rod Bundle with Spacers). V okviru projekta so v letu 2012 izvajali simulacije 
MATIS-H eksperimenta turbulentnega toka v vodoravnem snopu palic z distančnimi 
rešetkami. Eksperiment je bil izveden marca 2011, na institutu KAERI (Korean 
Atomic Energy Research Institute). Rezultate simulacij t.i. slepega eksperimenta so 
predstavili na zaključnem sestanku junija 2012. V okviru projekta, je poleg IJS 
sodelovalo še preko 20 evropskih organizacij. 

- Dvostranski ameriško-slovenski projekt »Raziskave mehanizmov tokovnega vrenja v 
jedrski tehniki« poteka v sodelovanju med Texas A&M univerzo in IJS-R4. Namen 
projekta je razvoj lokalnih CFD modelov vrenja in njihova verifikacija z eksperimenti 
univerze v Texasu. 

- »Modeliranje vpliva snovskih lastnosti na parno eksplozijo« je projekt, katerega 
namen je razvoj naprednih modelov vpliva snovskih lastnosti na parno eksplozijo. 
Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). 

- Evropski projekt NEWLANCER – spodbujanje raziskovalnih institucij iz novih članic 
EU k sodelovanju v raziskovalnih projektih EURATOM – Fission v sklopu 7. okvirnega 
programa Evropske Komisije. 

10.10.10 Služba za varstvo pred sevanji (SVPIS) 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V preteklem letu ni bilo sprememb v kadrovski strukturi SVPIS.  

Trenutno SVPIS razpolaga s sledečo merilno opremo: 

- 5 merilnikov hitrosti doze žarkov gama, 

- 2 merilnika hitrosti doze nevtronov, 

- 5 merilnikov površinske kontaminacije,  

- 2 prenosna spektrometra NaI(Tl) in 

- 2 visokoločljivostna spektrometra gama HPGe. 

Ustrezno delovanje opreme se redno preverja. 

V sklopu radioloških pregledov reaktorja, laboratorijev na IJS in zunanjih naročnikov, 
SVPIS izvaja meritve hitrosti doze, kontaminacije in spektrometrije gama po akreditirani 
metodi (EN ISO/IEC 17025). Mednarodne primerjalne meritve dokazujejo 
usposobljenost. 

Izdelava strokovnih mnenj in izvajanje radioloških meritev 

V letu 2012 je SVPIS izvedel več nadzornih pregledov in izdelal nekaj strokovnih mnenj 
pri zunanjih naročnikih v industriji, medicini in znanstvenih organizacijah: 

- Radiološki pregled virov sevanja - ZVD d.d. 

- Radiološki pregled virov sevanja - Ames d.o.o. 

- Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji – Pikas d.o.o. 

- Radiološki pregled virov sevanja – Temat d.o.o. 

- Meritve hitrosti doze na deponiji pepela, žlindre in sadre Prapretno (RC Enem 
d.o.o.). 
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- Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, prevoz obsevanega jedrskega 
goriva na raziskovalni reaktor Vienna TRIGA MARK II (University of Tehnology – 
Atominstitut). 

- Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, prevoz obsevanega jedrskega 
goriva in nevtronskega vira Pu-Be iz raziskovalnega reaktorja Vienna TRIGA MARK 
II (University of Tehnology). 

- Ocena vplivov na okolje pri prevozu obsevanega jedrskega goriva na raziskovalni 
reaktor Vienna TRIGA MARK II. 

- Ocena vplivov na okolje pri prevozu obsevanega jedrskega goriva in nevtronskega 
vira Pu-Be iz raziskovalnega reaktorja Vienna TRIGA MARK II. 

- Radiološke meritve pri prevozu jedrskega goriva v raziskovalni reaktor na Dunaju 
ter izrabljenega jedrskega goriva in Pu-Be vira iz raziskovalnega reaktorja na 
Dunaju (Relacija Luka Koper –Šentilj, Šentilj – Luka Koper). 

- Radiološki pregled virov sevanja, Anton Blaj s.p. 

- Radiološke meritve in strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca iz varstva pred 
sevanji pri popravilu merilnika gostote, Acroni d.o.o. 

- Radiološki pregled zaprtih virov sevanja, Onkološki inštitut Ljubljana, Sektor 
radioterapije – Oddelek radiofizike. 

- Radiološki pregled zaprtih virov sevanja, Onkološki inštitut Ljubljana, Enota za 
varstvo pred ionizirajočim sevanjem. 

- Radiološki pregled virov sevanja, Remats, d.o.o. 

- Radiološki pregled virov sevanja in prevzem vira - Nacionalni inštitut za biologijo, 
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo. 

Sodelavci SVPIS so sodelovali tudi pri evaluacijah vpliva jedrskih objektov na okolje: 

- Meritve radioaktivnost v okolici Reaktorskega centra IJS - Poročilo za leto 2011 
(IJS-DP, 10689, avtorji: dr. Tinkara Bučar, mag. Bogdan Pucelj, mag. Matjaž 
Stepišnik). 

- Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško 2011, Primerjava 
imisijskih meritev radioaktivnosti v okolici NEK in po Sloveniji - Poglavje Površinske 
vode (avtor: mag. Matjaž Stepišnik). 

- Nadzor radioaktivnosti Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju - 
Poročilo za leto 2011 (avtor: mag. Matjaž Stepišnik). 

Ostale dejavnosti 

Varstvo pred sevanji na IJS 

Osebna dozimetrija 

V letu 2012 so z osebnimi termoluminiscenčnimi dozimetri (TLD CaF2:Mn) nadzirali 130 
delavcev, ki poklicno redno ali občasno prihajajo v stik z viri ionizirajočega sevanja. 
Najvišja letna izmerjena doza je znašala 0,05 mSv, kar je 0,3 % letne dozne omejitve za 
poklicnega delavca z viri sevanja (20 mSv na leto) oziroma 5 % letne dozne omejitve za 
prebivalstvo (1 mSv na leto). Kolektivna letna doza pri vseh delih na IJS je bila 0,41 
človek mSv. Na IJS dodatno izvajajo tudi nevtronsko dozimetrijo za manjšo skupino 
zaposlenih, ki dela na reaktorju in pospeševalniku TANDETRON. Vsi rezultati meritev so 
bili pod mejo detekcije za nevtrone (< 60 µSv).  

Nadzorne meritve Reaktorskem infrastrukturnem centru (RIC) 

Redne preglede nadzorovanega območje Reaktorja TRIGA, Objekta vročih celic (OVC) in 
Odseka za znanosti o okolju so izvajali tedensko. Pri nekaterih radiološko zahtevnih delih 
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je bila potrebna stalna prisotnost sodelavcev SVPIS (odpiranje aktiviranih vzorcev, delo z 
radioaktivnimi odpadki ali karakterizacija RAO). 

V okviru nadzora so izvajali meritve hitrosti doze, kontaminacije površin, predmetov in 
osebne kontaminacije. Rezultati rednega nadzora kontaminiranosti prostorov so pokazali 
večinoma nemerljivo ali zanemarljivo kontaminiranost. 

S spektrometrijo gama so izvajali kontrolne meritve trdnih, tekočinskih, partikulatnih in 
plinastih vzorcev ter radioaktivnih odpadkov. Pri rednem tedenskem nadzoru primarnega 
hladila reaktorja niso zaznali prisotnosti fisijskih produktov, zato sklepajo, da je gorivo 
nepoškodovano. 

Poleg rednega nadzora so v okviru občasnega varnostnega pregleda izvedli tudi 
podrobnejše nerutinske meritve doznega polja, radioaktivnosti v zraku in tekočinah. 
Namen meritev je bil ovrednotenje biološkega ščita, tesnosti goriva, »argonskega« 
sistema in sistema za nadzor tekočinskih in zračnih efluentov. Pregled ni evidentiral 
pomanjkljivosti, ki bi lahko bistveno vplivale na sevalno varnost. 

Nadzor okolja RIC 

Nadzor Reaktorskega centra so izvajali z meritvami zunanjega sevanja v okolici 
reaktorja, z meritvami emisij (plinastih izpustov v ozračje in tekočinskih izpustov v reko 
Savo) in meritvami imisij (radioaktivnih snovi v okolju). 

Z okoljskimi termoluminiscenčnimi dozimetri so nadzirali zunanje sevanje na različnih 
mestih znotraj ograje Reaktorskega centra (prostori glavne stavbe, prostori Odseka za 
znanosti o okolju, vratarnica, zgradba ICJT, zgradba Tandetrona). Povsod izven 
nadzorovanega območja je bilo merljivo zgolj naravno ozadje. 

Na podlagi emisijskih meritev in konservativnih predpostavk prenosa radioaktivnih snovi 
preliminarno ocenjujejo, da je letna efektivna doza prebivalstva v okolici Reaktorskega 
centra ocenjena na manj kot mikro Sievert. Sevalna obremenitev prebivalstva zaradi 
dejavnosti Reaktorskega centra je bila v letu 2012 zanemarljiva.  

Radioaktivni odpadki 

SVPIS zbira izrabljene radioaktivne snovi v začasni hrambi v OVC. Letno nastane na IJS v 
povprečju: 

- 40 l izrabljenih ionskih smol, 

- 200 l aktivirane ali kontaminirane eksperimentalne opreme in zaščitnih sredstev ter  

- 100 l aluminijastih obsevalnih kontejnerjev. 

Po prepakiranju, obdelavi (stiskanju) in podrobnejši karakterizaciji, se jih opredeli kot 
radioaktivni odpadek. Skupna letna količina radioaktivnih odpadkov je tako manjša od 
0,5 m3. 

Pregledi laboratorijev na IJS 

Trenutno je na IJS v uporabi 97 radioaktivnih virov sevanja (odprtih in zaprtih) in 10 
naprav (rentgenske naprave in pospeševalnik TANDETRON), za katere je potreben 
upravni nadzor. Dodatno pa se na IJS uporablja še 384 radioaktivnih virov z nižjo 
aktivnostjo. 

Za vse laboratorije IJS, v katerih se izvaja sevalna dejavnost, je izdelana ocena varstva 
izpostavljenih delavcev pred sevanji (OVIDS). V ocenah so postavljene zahteve in 
omejitve za varno delo z viri ionizirajočega sevanja ter razporeditev zaposlenih v 
ustrezne kategorije delavcev glede na naravo dela. 

V letu 2012 so pod nadzorom neodvisne pooblaščene organizacije opravili 20 radioloških 
pregledov laboratorijev IJS in 8 ponovnih pregledov ocen varstva izpostavljenih delavcev 
pred sevanji. 
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Neodvisna pooblaščena organizacija je opravila dodaten nadzor nad delom SVPIS in 
dvema laboratorijema na IJS. Pri pregledu ni zaznala pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale 
na sevalno varnost zaposlenih. 

Vzdrževanje pripravljenosti 

IJS ima izdelan načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka (NUID), ki je namenjen 
učinkovitemu, organiziranemu in varnemu odzivu v jedrskem objektu raziskovalnega 
reaktorja TRIGA in v ostalih laboratorijih ali objektih IJS, kjer se uporabljajo viri sevanja. 
Namenjen je tudi drugim laboratorijem in pisarnam, kjer sicer ni virov sevanja, vendar 
so lokacijsko umeščeni znotraj Reaktorskega centra. NUID vsebuje seznam izrednih 
dogodkov, določitev stopnje nevarnosti, organizacijo odziva, pripravljenost na odziv in 
tudi kratka navodila za ukrepanje v obliki opomnikov. 

V oktobru so organizirali in izvedli vajo, s katero so preizkusili odziv aktivnih udeležencev 
v primeru izrednega dogodka na reaktorju TRIGA: operaterjev reaktorja, SVPIS, 
varnostnikov, mobilne enote ELME in direktorjeve pisarne. Na vaji so preverjali, ali 
udeleženci skladno s svojimi opomniki ustrezno ovrednotijo stanje, ukrepajo, alarmirajo, 
aktivirajo in obveščajo. Neodvisno od same vaje so dne 22. 9. 2012 opravili testiranje 
slišnosti alarmov na RC. 

10.10.11 Odsek za znanosti o okolju (O-2) 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 je pet sodelavcev sodelovalo pri dodiplomskem in podiplomskem študiju na 
različnih fakultetah. Sodelovanje na IAEA delovnih sestankih je potekalo v skladu s 
planom (1 sodelavka dvakrat, 1 sodelavec enkrat). Izvajalo se je sodelovanje na 
konferencah in strokovnih sestankih po mednarodnih projektih navedenih v nadaljevanju. 
Višji znanstveni sodelavec sodeluje pri usposabljanju delavcev na začetnem ali 
obnovitvenem tečaju »Varstvo pred sevanji za področje industrije in ostalih dejavnosti«, 
ki poteka na ICJT. V sodelovanju z EC-JRC-IRMM so bili organizirani trije štirinajst dnevni 
in dva enotedenska tečaja iz radiokemije za raziskovalce iz Evrope. Opravljeno je bilo 
izobraževanje dveh študentov iz tujine (Gana in Kazahstan) v okviru IAEA sandwich 
programa (1x3 mesece in 2x3 mesece) ter izobraževanje sodelavca z Instituta Rudjer 
Bošković iz Zagreba z metodami za določanje 3H in 90Sr.  

V letu 2012 sta bila nabavljena nova sušilnika. 

Od 10. - 11. 10. 2012 je Slovenska akreditacija opravila redni nadzor za akreditirane 
metode (LP-090). Vse zabeležene neskladnosti so bile v roku odpravljene. Zunanji 
presojevalci naročnika analiz 89/90Sr, 3H in 14C v vzorcih okolja in v plinskih izpustih so 
8. 11. 2012 opravili presojo akreditiranih metod, in predlagali, da skupina ostane na listi 
odobrenih dobaviteljev za zgoraj navedene preizkuševalne metode.  

V okviru nacionalnega meroslovnega sistema je O-2 nosilec etalona za množino snovi/tla.  

Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

- Sodelovanje pri monitoringu radioaktivnosti v okolju v okolici NEK in v življenjskem 
okolju ter določanje radionuklidov 89/90Sr in tritija v vzorcih iz okolja; sodelovanje pri 
neodvisnem nadzoru obratovalnega monitoringa NEK za leto 2012, določanje tritija.  

- Določanje 89/90Sr v vzorcih krme. 

- Monitoring radioaktivnosti na območju bivšega rudnika urana Žirovski vrh. 

- Monitoring radioaktivnosti plinastih in tekočih efluentov. 
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Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Raziskovalno razvojno delo 

- Raziskovalno-razvojno delo na področju razvoja metod za določanje sledov naravnih 
in umetnih radionuklidov. 

- Raziskovalno delo na področju migracije naravnih radionuklidov in njihovega 
prenosa po prehranski verigi. 

- Raziskovalno delo na področju določanja americijevih in plutonijevih radioizotopov v 
kvarčnih in polipropilenskih filtrih. 

- Raziskovalno delo na področju kroženja 129I v kopenskem in morskem okolju. 

- Priprava in uporaba 197Hg radioaktivnega sledilca pri okoljskih raziskavah. 

- Raziskave elektrodepozicijskih nanosov naravnih in umetnih radionuklidov na 
različne kovinske katode. 

- Raziskave določanja tritija v različnih vzorcih vod. 

- Sodelovanje pri certifikaciji referenčnih materialov z akreditirano k0-.INAA:  

⇒ EU, JRC, IRMM, Geel, Belgium, ERM-EF411 hard coal, ERM-EF412 brown coal 
and ERM-EF413 furnace cake. Determination of As, Co, Cr, Hg, Mn, Sb, Se, V, 
Zn, Ca, Mg, Na, K and Cl. 

⇒ EU, JRC, IRMM, Geel, Belgium, BCR-100 Beech Leaves. The stability study for 
Al, Ca, Cl, Cr, K and Mg.  

⇒ EU, JRC, IRMM, Geel, Belgium, ERM-BD150 and ERM-BD151 Skimmed milk. 
Determination of Ca, Cl, Co, Fe, K, Mg, Mn, Na, Se and Zn. 

⇒ EU, JRC, IRMM, Geel, Belgium, Ag in Chicken paste and Ag suspension. 
Determination of Ag. 

- Od 19. do 30. 3. 2012 je ena sodelavka na EC-JRC-IRMM v Geel-u, Belgija, kot 
gostujoča znanstvenica sodelovala pri projektu ERINDA (European Research 
Infrastrucutres for Nuclear data Applications). 

- Od 12. do 31. 8. 2012 je bil en sodelavec na ekspertnem obisku v Laboratoriju za 
nevtronsko aktivacijsko analizo Instituta za jedrske in energijske raziskave IPEN-
CNEN/SP (Nuclear and Energy Research Institute - Brazilian Commission for Nuclear 
Energy, Sao Paulo) v Sao Paulu, Brazilija. Obisk je sponzorirala Agencija za 
raziskave iz Sao Paula (FAPESP). 

- Od 1. do 9. 9. 2012 je bil en sodelavec na ekspertnem obisku v Radiokemijskem 
laboratoriju reaktorskega centra CDTN/CNEN (Nuclear Technology Development 
Centre/Brazilian Commission for Nuclear Energy) v Belo Horizonte-ju, Brazilija. 
Obisk je sponzoriral CNEN iz Brazilije. 

- Od 5. 11. do 15. 12. 2012 je ena sodelavka na EC-JRC-IRMM v Geel-u, Belgija, kot 
gostujoča znanstvenica sodelovala pri projektu ERINDA (European Research 
Infrastrucutres for Nuclear data Applications). 

- Sodelovanje na mednarodnem projektu IAEA-BRA-14798 »Contribution of Analytical 
Nuclear Techniques in the Reconstruction of the Brazilian Prehistory Analyzing 
Archaeological Ceramics of Tupiguarani Tradition«. 

- BI-BR/10-12-002 »Neutron activation analysis on the assessment of arsenic 
resistant plants from Santa Bárbara Region, Iron Quadrangle, Brazil«, bilaterala 
Slovenija - Brazilija. 

- BI-HR/12-13-043 »Doping of semiconductor nanocrystals by neutron transmutation 
method (NTD)«, bilaterala Slovenija - Hrvaška. 
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- RER4032 (later RER1007) »Enhancing the Sustainability of Research Reactors and 
Their Safe Operation Through Regional Cooperation, Networking and Coalitions« 
(approved by IAEA in 2009). 

- Sodelovanje na mednarodnem projektu SCOPES »Eradication of lung cancer caused 
by radon gas in Azerbaijan and Slovenia«, v okviru katerega smo izmerili polletne 
koncentracije radona v pritličju 400 domov po Sloveniji znotraj pravilne mreže 7 km 
× 7 km v hladni in topli polovici leta. 

- IAEA 16199/R0 »Use of environmental isotopes in investigations of influence of 
snow on stream runoff in the area of Julian Alps, NW Slovenia«.  

Sodelovanje pri medlaboratorijskih primerjavah 

- CCQM-K30.1 Analysis of Pb in Wine; CCQM-P12.2 Analysis of Pb, Fe, Cu and Cd in 
Wine. 

- WEPAL IPE period 2012.1 (4 plant samples). 

- WEPAL ISE period 2012.1 (4 soil samples). 

- WEPAL IPE period 2011.4 (4 plant samples), re-investigation on IAEA request. 

- WEPAL ISE period 2011.4 (4 soil samples), re-investigation on IAEA request. 

- IAEA-TEL-2011-03 world wide open proficiency test on the determination of 
radionuclides in soil and water (3 water samples and soil sample). 

- IAEA-461 Marine biota: Trace Elements and Methyl Mercury in Biota. 

- PT-SED2, JSI-O2 organization of interlaboratory comparison for Sediment. 

- RIM, Radon Intercomparison Measurements at Radon Reference Sites, Praga, 
Češka, 17. 9. 2012 (radon v talnem zraku smo izmerili na 20 točkah znotraj dveh 
različnih geoloških podlag). 

- NPL Environmental radioactivity proficiency test exercise 2011. 

- Ringversuch Trinkwasser 4/2012.  

- Procorad 2012. 

Udeležba na znanstvenih srečanjih in zborovanjih 

- 10th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences 
(NAMLS-10), Bangkok, Tajska, 15. – 20. 1. 2012. 

- Udeležba na delavnici »Predstavitev rezultatov medlaboratorijske primerjave na 
področju odpadnih vod« v okviru projekta TrainMIC, ki jo je organiziral Kemijski 
inštitut v Ljubljani dne 18. 1. 2012 (dva sodelavca). 

- 17. strokovno srečanje slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 
Slovenija, 26. 1. 2012. 

- Dan mladih raziskovalcev KMBO, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, 27. – 28. 2. 
2012. 

- International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose 
Radiation (NARE 2012), Hirosaki, Japonska, 1. – 3. 3. 2012. 

- 9th International Conference on Methods and Applications of Radioanalytical 
Chemistry (MARC IX), Kona, ZDA, 25. – 30. 3. 2012. 

- European Geoscience Union (EGU 2012), General Assembly, Dunaj, Avstrija, 22. – 
27. 4. 2012. 

- International Conference on Environmental Protection: III. Terrestrial Radioisotopes 
in Environment, Veszprém, Madžarska, 16. – 18. 5. 2012. 
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- 4. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana = 4th Jožef 
Stefan International Postgraduate School Students Conference, Ljubljana, Slovenija, 
25. 5. 2012.  

- Udeležba na BALWOIS Conference, 28. 5. - 2. 6. 2012, Ohrid, Makedonija. 

- Udeležba na Mednarodnem simpoziju »Biological and Environmental Reference 
Materials« (BERM-13), ki je potekal od 25. -29. 6. 2012 na mednarodni Agenciji za 
atomsko energijo (IAEA) na Dunaju in je bil namenjen proizvajalcem in 
uporabnikom referenčnih materialov (RM). 

- International Symposium EU-NORM I, Tallinn, Estonija, 5. – 8. 6. 2012. 

- Yisac 2012, 27. - 30. 6., 2012, Nova Gorica, Slovenija.  

- First East European Radon Symposium, Cluj-Napoca, Romunia, 2. – 5. 9. 2012. 

- 21th International Conference Nuclear Energy for New Europe, 5. -7. 9. 2012, 
Ljubljana, Slovenija. 

- EuCheMS International Conference on Nuclear and Radiochemistry (NRC-8), Como, 
Italija, 16. – 21. 9. 2012. 

- International Congress on »Scientific Research in Show Caves«, Postojna, Slovenija, 
13. – 15. 9. 2012.  

- 6th International Conference on Radionuclide Metrology Low-Level-Radioactivity 
Measurmente Techniques, 17. - 21. 9. 2012, Jeju, Koreja. 

- 11th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 
Praga, Češka, 18. – 20. 9. 2012. 

- IAEA Technical Meeting on Modelling and Data for Radiological Impact Assessments 
(MODARIA), Dunaj, Avstrija, 19. – 22. 11. 2012. 

10.11 INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU D.D. 

10.11.1 Pooblastilo 

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. je pooblaščen z odločbo št. 3571-6/2010/12 
z dne 17. 2. 2011, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV. 

10.11.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 pri kadrih in opremi ni bilo pomembnih sprememb.  

ISO 9001:2008: Obseg dejavnosti: znanstveno raziskovalna dejavnost v področju 
energetike. Kontrolni pregled je dne 27. 1. 2012 opravil Bureau Veritas. Neskladnosti ni 
bilo. 

HRN EN ISO/IEC 17025: Obseg dejavnosti: visokonapetostna testiranja elektroener-
getske opreme, električna testiranja zaščitne opreme za delo v elektroenergetskih 
objektih in preizkus porasta temperature električne opreme. Kontrolni pregled je bil 
opravljen 2. 4. in 5. 4. 2012. Ugotovljenih je bilo šest neskladij, ki so bile odpravljene do 
14. 6. 2012.  

ISO 14001:2004 + Cor 1:2009: Obseg certifikacije: znanstveno raziskovanje na področju 
energetike. Kontrolni pregled je dne 24. 4. 2011 opravil DQS. Neskladnosti ni bilo. 
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10.11.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

Neodvisno strokovno mnenje o konstrukciji novega transformatorja GT2 v NEK. 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

Remont 2012 v NE Krško  

Inštitut je nadziral umerjanje in kontrolo opreme za merjenje in regulacijo (I&C, remont 
2012) na naslednjih sistemih: pomožna napajalna voda, AMSAC, hlajenje komponent, 
regulacija in pozicioniranje kontrolnih palic, volumen in kemična kontrola, dizel 
generatorji, električni sistem, protipožarna zaščita, glavna napajalna voda, pomožni 
sistemi glavnega generatorja, sistem za nadzor vodika, jedrska inštrumentacija znotraj 
jedra, glavni parovod, jedrska inštrumentacija zunaj jedra, primarno hlajenje, sistem za 
odvajanje zaostale toplote, seizmični sistem, varnostno vbrizganje, sistem turbine in 
pomožni sistemi. 

Inštitut je spremljal tudi izvajanje naslednjih modifikacij:  

- Modifikacija 689-FP-L: »Posodobitev in razširitev sistema detekcije požara v 
tehnološkem delu NEK«. 

- Modifikacija 715-FW-L: »Zamenjava aktuatorjev FW izolacijskih ventilov in ožičenje 
pozicije FW kontrolnih ventilov na PIS«.  

- Modifikacija 753-RH-L: »Zamenjava regulacijskih ventilov FCV851, HCV864, FCV852 
in HCV865«. 

- Modifikacija 773-RC-L: »Digital Metal Impact Monitoring System (DMIMS-DX) 
Upgrade«. 

V strokovni oceni je naveden celoten obseg spremljanih dejavnosti (popis delovnih 
nalogov in modifikacij), podanih pa je bilo tudi 5 priporočil in 13 komentarjev.  

Izvedena dela in analize dobljenih rezultatov kažejo, da so bila remontna dela in 
zamenjava goriva v letu 2012 opravljena v skladu s tehničnimi specifikacijami NEK, 
veljavnimi postopki in dobro inženirsko prakso, s čimer so z vidika jedrske varnosti 
zagotovljeni vsi pogoji za varno delovanje elektrarne. 

Nadzor pri izdelavi novega rotorja glavnega generatorja za NEK (leto 
2011/2012)  

Obseg dejavnosti: nadzor pri izdelavi, montaži in testiranju rotorja glavnega generatorja, 
električni del. 

Aktivnosti se izvajajo v tovarnah Siemens, Fort Payne, AL, USA ter Siemens, Charlotte, 
NC, USA.  

Narejeni sta bili dve poročili, ki vsebujeta programe kakovosti, zapise o neusklajenosti, 
zapisnike sestanka ter QA poročila: 

- Končno poročilo 958/12 - »ROTOR - Rotor Winding Coils, Damper Bars, Insulation 
Components, Axial and Radial Leas, Rotor Complete« in 

- Končno poročilo 961/12 - »Zamjena rotora glavnog generatora i popravak 
uzbudnika«, NEK modifikacija 800-GN-L. 

Končna ugotovitev je, da so izpolnjene vse zahteve, predpisane v NEK specifikaciji, ter da 
so dela narejena skladno s specifikacijami NEK in QA programom proizvajalca. 
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Izvajanje aktivnosti zagotovitve kakovosti za področje I&C v NEK (inženirske 
storitve)  

Obseg dejavnosti: spremljanje modifikacij, neodvisni nadzor izvedbe del, spremljanje in 
presoja izvajalcev ter preverjanje proizvajalcev opreme in izvajalcev storitev. 

Delavec Inštituta (Natko Sorić, univ. dipl. ing. el.) je trajno angažiran za QA dejavnosti 
na področju inštrumentacije in regulacije (I&C) od leta 2007. Dela, ki jih opravlja, so v 
skladu s »QA Specifikacija, Izvođenje aktivnosti osiguranja kvalitete u NE Krško, QAS-
005, rev. 1, SKV.QA, NE Krško«. 

10.11.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Tovrstnih dejavnosti v letu 2012 ni bilo. 

10.12 INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o 

10.12.1 Pooblastilo 

Institut za varilstvo, d.o.o. je pooblaščen z odločbo številka 3906-2/2007/11 z dne 7. 9. 
2007, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV.  

10.12.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V kadrovski zasedbi Instituta za varilstvo ni bilo pomembnih sprememb. Izvajala so se 
planirana izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, kot tudi programi uvajanja novo 
zaposlenih sodelavcev. 

Institut za varilstvo je nabavil nekaj nove opreme za delovanje laboratorijev in 
kontrolnega organa. Na novi in obstoječi opremi so se izvajala redna vzdrževalna in 
kalibracijska dela. 

V mesecu februarju je bil s strani Slovenske akreditacije izveden redni nadzorni obisk v 
zvezi z akreditacijo laboratorijev Instituta za varilstvo, skladno s SIST EN ISO/IEC 17025, 
v mesecu juniju pa s strani Slovaške akreditacije, v zvezi z akreditacijo kontrolnega 
organa Instituta za varilstvo, skladno z ISO/IEC 17020 in certifikacijskega organa, 
skladno z ISO/IEC 17024. Ugotovljena neskladja so bila odpravljena, zato Institut za 
varilstvo še naprej poseduje vse tri omenjene akreditacije.  

10.12.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

Institut za varilstvo je izdelal »Strokovno oceno remontnih del, posegov in preskusov 
med zaustavitvijo NEK zaradi menjave goriva ob koncu petindvajsetega gorivnega cikla«. 
V okviru remonta 2012 je nadziral varilska dela pri modifikacijah in rednih vzdrževalnih 
delih. Strokovna ocena (št. 36705/12) je bila podana v mesecu juniju. 

10.12.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Tovrstnih dejavnosti v preteklem letu ni bilo. 
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10.13 INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

10.13.1 Pooblastilo 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (v nadaljevanju IMT) je pooblaščen z 
odločbo št. 3906-4-2006-16 z dne 29. 5. 2007 in odločbo št. 3571-7/2010/11 z dne 29. 
12. 2010, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV. 

10.13.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Upokojil se je vodja laboratorija za mehanske preiskave Boris Arzenšek, univ. dipl. inž. 
Zamenjal ga je Borut Žužek, univ. dipl. inž. 

IMT je nabavil prenosni analizator kovin XRF Niton, ki je v začetku leta 2013 v postopku 
za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja. 

Na področju zagotavljanja kakovosti s področja pooblastitve ni prišlo do bistvenih 
sprememb. 

10.13.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja  

Mehanske preiskave 

Laboratorij je usposobljen za izvajanje mehanskih in tehnoloških preskusov kovinskih in 
nekovinskih materialov v skladu z veljavnimi standardi SIST, EN, DIN in ISO. Laboratorij 
izvaja tudi raziskave in ekspertize kovinskih materialov ter izdelkov.  

Laboratorij za mehanske preiskave IMT (LMP) je v letu 2012 obnovil akreditacijo po 
standardu EN ISO/IEC 17025, kot preskusni laboratorij, za natezni preskus pri 
temperaturi okolice po novem standardu SIST EN ISO 6892-1:2009, po metodi B in 
ugotavljanje žilavosti z udarnim preskusom po Charpyju tudi po novem standardu ISO 
148-1:2010. Akreditacija za merjenje trdote po Brinellu, Vickersu in Rockwellu je ostala 
nespremenjena. (Slovenska akreditacija, št. akred. listine LP-088). LMP ima s strani 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj RS akreditacijo, tudi pooblastilo za 
preskušanje in izdajanje certifikatov o skladnosti in poročil o preskusu za obvezno 
atestiranje verig in sestavnih delov verig (odločba št. 619-54/99-2, identifikacijska št. 
004). Dva sodelavca v LMP sta se udeležila izobraževanja »Metrologija v praksi«, ki ga 
vsako leto organizira ZAG Ljubljana, Borut Žužek pa tudi tečaja »Izračun merilne 
negotovosti«, ki ga je izvedel SIQ. 

V letu 2012 je LMP izdelal 37 poročil o preiskavah materialov za 22 naročnikov iz 
industrije. Opravljenih je bilo tudi 5 kalibracij preizkuševalnih naprav za merjenje sile in 
trdote za 4 naročnike. 

Metalografske preiskave 

Laboratorij za metalografijo poleg osnovnih klasičnih metalografskih postopkov priprave 
vzorcev izvaja tudi novejše postopke namenjene predvsem elektronski mikroskopiji pri 
velikih povečavah in elektronski mikroskopiji neprevodnih vzorcev. V ta namen je 
laboratorij opremljen z napravo za precizno ionsko jedkanje in naprševanje različnih 
nano tankih prevodnih plasti. Najpomembnejše dejavnosti laboratorija za metalografijo 
so priprava metalografskih obrusov, kvalitativna in kvantitativna metalografska analiza z 
uporabo analySIS računalniškega programa za analizo slike, analiza mikrostruktur in 
prelomnih površin z vrstičnim elektronskim mikroskopom, kvantitativna analiza po 
elementih z EDS in WDS spektrometrom, določanje orientacij kristalnih zrn in analiza faz 
in precipitatov z EBSD metodo in izdelava ekspertiz za zunanje naročnike. 
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Laboratorij je v letu 2012 izvedel metalografsko analizo na 1.718 pripravljenih vzorcih in 
izdal 43 poročil s področja karakterizacije mikrostrukture komponent, za katera je 
laboratorij akreditiran.  

Kemijske preiskave 

Dejavnosti laboratorija za analizno kemijo so: določanje osnovnih elementov v različnih 
kovinskih materialih z metodo atomske emisijske spektrometrije z induktivno sklopljeno 
plazmo, določanje spremljajočih elementov v različnih kovinskih materialih z metodo 
atomske absorpcijske spektrometrije, določanje sledov elementov v različnih materialih z 
različnimi metodami, po predhodni ločbi in predkoncentriranju v koncentraciji do 1µg/g, 
hitre analize različnih jekel z optično emisijsko spektrometrijo, določanje vsebnosti 
ogljika in žvepla z metodo infrardeče absorpcije po sežigu v indukcijski peči, določanje 
kisika z metodo infrardeče absorpcije po sežigu v inertnem plinu in določanje dušika z 
metodo termične prevodnosti po sežigu v inertnem plinu. 

Z uporabo zgoraj omenjenih metod je bila v letu 2012 v kemijskem laboratoriju 
opravljena analiza 260 vzorcev in izdanih je bilo 90 poročil. Naročniki storitev kemijskega 
laboratorija so bili Institut »Jožef Stefan«, Inštitut za metalne konstrukcije, 
Naravoslovnotehniška fakulteta in ostali naročniki iz industrije. 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

Modifikacija 615-RC-L 

V letu 2011 je IMT sodeloval z NEK pri modifikaciji 615-RC-L – »Zamenjava reaktorske 
glave in pripadajoče opreme«. Delo je bilo zaključeno do marca 2012. Obseg dela pred 
remontom je bil pregled tako imenovanih specifikacij za izdelavo posameznih komponent 
(Design Specifications), pregled dokumentacije povezane s spremembo NEK Updated 
Safety Analysis Report in NEK Technical Specifications, izdelava delnih in končnih poročil, 
ter zagovor posameznih poročil na sestankih s predstavniki URSJV. Poleg IMT so kot 
podizvajalci za posamezna področja vključeni še: 

- Fakulteta za strojništvo, za področje preverjanja trdnostnih izračunov komponent, ki 
so bili predloženi v dokumentih ENSE ali Westinghouse. 

- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, za področje upoštevanja seizmičnih 
podatkov. 

- Institut »Jožef Stefan« za področje radiološke zaščite (sevanje gama in nevtroni), 
ter za pregled »Safety Evaluation Screening« in SE »Safety Evaluation« poročil 
povezanih s projektom zamenjave reaktorske glave. 

- Ekonerg, za pregled poročil povezanih z elektroinštalacijo. 

Izdano je bilo končno poročilo o opravljenem delu in pregledu dokumentov štev. IMT 
NCRI 482/2012, NEK Modification 615-RC-L: »Final Independent Evaluation Report of the 
modification related documents«, Rev. 0. Iz končnega poročila je razvidno, da so bili 
dokumenti, ki so bili predmet pregleda, ocenjeni kot sprejemljivi. 

Ekspertno mnenje o predlogu alternativne izvedbe testa na neprepustnost SR 
Class 1 ob koncu tretjega 10-letnega ISI intervala, Rev. 0, poročilo št. IMT RC 
486/2012 

Zahteve za izvedbo tlačnih preizkusov komponent varnostnega razreda 1, 2 in 3 v NEK 
so podane v ISI programu TD2E/3, dodatku 8.1 točka 1.10. Zahteve za tlačne preizkuse 
so povzete po ASME Section XI, členih IWA/IWB/IWC/IWD-5000 in v tabeli IWB-2500-1, 
(kategorija B-P), tabeli IWC-2500-1 (kategorija C-H) in tabeli IWD-2500-1 (kategorija D-
B). V skladu z ASME XI členi IWA/IWB/IWC/IWD-5220 morajo vse komponente znotraj 
meje sistema, ki so med normalnim obratovanjem pod tlakom, biti med tlačnim 
preizkusom sistema obremenjene s preizkusnim tlakom.  
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Pri izvedbi tlačnega preizkusa pri ali blizu konca desetletnega inšpekcijskega intervala 
morajo biti zajete vse komponente varnostnega razreda 1 znotraj sistema RCS (zahteva 
IWB-5222(b)). 

Izvedba testa nepropustnosti v NEK v skladu z zahtevami ASME Section XI IWB-5222(b) 
pomeni vzpostavitev obratovalnega tlaka sistema reaktorskega hladila RCS za prvim 
izolacijskim ventilom. Izpolnitev omenjene zahteve za NEK pomeni: 

- Posebne s projektom nepredvidene nastavitve ventilov in/ali uporaba začasnih 
modifikacij z visokotlačnimi gibljivimi cevmi oziroma cevovodi s tlakom reaktorskega 
hladila (RCS) potrebnega za izvedbo testa in zahtevna sprememba konfiguracije 
samega RC sistema.  

- Preizkusne komponente oziroma segmenti cevovodov se nahajajo v zadrževalnem 
hramu. Izvedba testa znotraj radiološko nadzorovanega območja predstavlja 
dodatno izpostavljenost osebja elektrarne ionizirajočem sevanju in možnost 
kontaminacije uporabljene opreme. 

- Odpoved izolacijskega ventila, ki ločuje preizkusni sistem od sistema, ki ima nižji 
projektni tlak, lahko povzroči trajne poškodbe na sistemu z nižjim projektnim 
tlakom. 

- Za vzpostavitev preizkusnega tlaka na segmentih cevovodov, ki vsebujejo dva 
izolacijska ventila je potrebna modifikacija z uporabo začasnih visokotlačnih gibljivih 
cevi, cevovodov, ali visokotlačnih hidravličnih cevi z njihovim razvodom po objektu 
znotraj zadrževalnega hrama, kar predstavlja dodatno varnostno ogroženost ljudi in 
opreme v primeru havarije oziroma puščanja omenjenih cevi. 

- Vzpostavitev preizkusnega tlaka na segmentih cevovodov z dvema izolacijskima 
ventiloma z odprtjem prvega ventila in RCS izolacijo samo na drugem ventilu 
predstavlja dodatno varnostno ogroženost za ljudi in opremo. 

- Uporaba demineralizirane vode za tlačni preizkus ter puščanje preko izolacijskih 
ventilov v sistem RC med samim testom, lahko povzroči spremembo koncentracije 
bora v reaktorskem hladilu in s tem delovanje CVCS sistema za vzdrževanja 
potrebne koncentracije bora v reaktorskem hladilu. 

Zaradi težavne izvedbe testa je NEK pristopila k alternativni izvedbi testa nepropustnosti 
v skladu z 10CFR50.55a (a)(3)(ii). V 10CFR50.55a (a)(3)(ii) je navedeno, da se lahko 
uporabi alternativni pristop k zahtevam podanim v točkah 10CFR50.55a (c), (d), (e), (f), 
(g) in (h) v primeru, ko je izpolnitev skladnosti z navedenimi zahtevami težka in 
nepraktična, sama izpolnitev teh zahtev pa ne pripomore bistveno k povečanju nivoja 
kvalitete in varnosti.  

Na osnovi pregleda dokumentov NEK, pregleda dostopnih informacij o industrijski praksi 
v ZDA in preverjanju možnosti izvedbe zahtevanega tlačnega preizkusa tesnosti ob koncu 
tretjega 10-letnega ISI intervala, je IMT podal mnenje, da je alternativni pristop k 10-
letnemu tlačnemu preizkusu na nepropustnost cevovodov in komponent varnostnega 
razreda 1, z izvzetjem zahteve IWB-5222(b) iz ISI programa TD2E/3, sprejemljiv. 

Strokovno mnenje o postopku kvalifikacije in sanacije spoja cev - cevna stena 
na izparilniku CZ841HEX-01A, Rev. 0, poročilo št. IMT RC 487/2012 

V NEK ima sistem za klimatizacijo prostorov tri hladilne enote, vsaka s 100% kapaciteto. 
Hladilna voda CZ, ki kroži skozi klimatizacijske enote se ohlaja v CZ izparilniku (chiller - 
evaporator). Izparilnik je po konstrukciji cevni prenosnik toplote z bakrenimi cevmi po 
katerih se pretaka hladilno sredstvo, plin freon (HFC 134a). V CZ sistem NEK so vgrajeni 
trije izparilniki CZ841HEX-01A, CZ841HEX-01B in CZ841HEX-01C, ki so izdelani v skladu 
z ASME Code III, Division 1, Class 3. 

NEK TO.VZISI je izvedel vizualni pregled cevi izmenjevalnika toplote - izparilnika 
CZ841HEX-01 in odkril 8 cevi, ki so imele izboklino na notranji strani cevi v področju pod 
cevno steno. NEK je pristopila k popravilu 8 degradiranih mest v cevi in preventivni 
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vgradnji tulkov v prvem polju področja cev - cevna stena, kjer je temperatura hladilnega 
sredstva freona najnižja. NEK je pripravil plan izvedbe kvalifikacije postopka popravila 
izboklin in vgradnje tulk.  

IMT je na osnovi naročila NEK opravil pregled dokumentacije o popravilu.  

Postopek popravila izboklin bakrenih cevi z uvaljanjem na CZ841HEX-01A in vgradnja 
tulk sta potekala v skladu s postopkom NEK ADP-1.1.133 ASME Section XI 
Repair/Replacement Program and Implementation, ter sta sprejemljiva. 

Strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo 
Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 25. gorivnega cikla, 
poročilo št. IMT RC 488/2012 

Strokovno mnenje IMT se nanaša na spremljanje izvedbe neporušitvenih preiskav 
posameznih komponent in sistemov. Aktivnosti, ki jih je IMT spremljal med remontom 
NEK 2012, so opisane v nadaljevanju. 

Neporušitvene preiskave komponent ISI programa TD- 2E/3 

Obseg preiskav med remontom 2012 je bil podan v »ISI program scope and system 
leakage testing class 1 for outage 2012, Rev. 1«, ki ga je na osnovi programa TD2E/3 
pripravila ISI skupina NEK. 

Inetec je predložil poročilo št. IPR-ISI-01/12-C »Preliminarni izvještaj o ispitivanjima iz 
opsega ISI Programa TD2E/3-ISI 2012 Nuklearne elektrarne Krško, Interval 3, Period 3, 
remont 2012«. »Završni izvještaj o ispitivanjima iz opsega ISI Programa TD2E/3 – ISI 
2010 Nuklearne elektrarne Krško«. Komentarji aktivnosti na posameznih ISI 
komponentah: 

- Zaradi nedostopnosti zvara z ročnim elektromagnetom sistema MS poz. 535 BW-8 
je bil nedostopni del zvara preiskan z drugo površinsko metodo s tekočimi 
penetranti, ki je enakovredna metoda preiskave. 

- Sočelni zvar BW-8, ISI poz. 36, kategorija B-J, RC sistem. V zavarjenem spoju je 
bila odkrita relevantna indikacija, ki je posledica nehomogene mikrostrukture 
materiala. Primerjava rezultatov med letom 2012 in letom 2002 je pokazala, da je 
velikost indikacije odkrite z ultrazvokom v zvarjenem spoju nespremenjena. 

- Sočelni zvar BW-4, ISI poz. 527, kategorija C-F-2, linija MS-27. S površinsko 
metodo magnetnih prahov je bila na zvaru odkrita površinska geometrijska 
indikacija dolžine 4 mm, katere globino ni bilo mogoče potrditi z ultrazvočno 
preiskavo. V skladu z ASME Section XI 1995 Ed. 1996 Add. točka IWC-3514 je 
indikacija sprejemljiva.  

- Sočelni zvar BW-4, ISI poz. 509, kategorija C-F-2, linija FW-14. S površinsko 
metodo magnetnih prahov je bila na osnovnem materialu pravokotno na potek 
zvara odkrita indikacija razpoke dolžine 20 mm. V skladu z ASME Section XI 1995 
Ed. 1996 Add. točka IWC-3500 je indikacija nesprejemljiva in je bila sanirana s 
poliranjem. V skladu s točko 1.9.2 v ISI programu TD2E/3 in zahtevami ASME XI 
IWC-2430 je bil obseg ISI preiskav razširjen na 7 dodatnih zvarov. Na zavarjenih 
spojih iz dodatnega ISI obsega zaradi odkrite nedopustne indikacije razpoke na ISI 
poz. 509, ni bilo odkritih nedopustnih indikacij napak. 

Preiskave komponent ISI programa TD2E/3 med remontom 2012 so bile opravljene v 
skladu z veljavnimi delovnimi postopki NEK in Inetec. Preiskave so opravili kontrolorji z 
ustrezno kvalifikacijo in certifikati. Uporabljena oprema je bila ustrezno umerjena, 
sredstva za preiskave pa pred izvedbo preiskav ustrezno preizkušena. Z uporabljenimi 
neporušitvenimi preiskavami, razen na komponenti ISI poz. 509, ni bilo odkritih 
nedopustnih indikacij napak nastalih med obratovanjem NEK. 

Preiskave cevi uparjalnikov RSG1 in RSG2 z vrtinčnimi tokovi 
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Namen kontrole cevi uparjalnikov med remontom 2012 z metodo vrtinčnih tokov je bil 
preverjanje stanja cevi uparjalnikov RSG1 in RSG2. Uparjalnika v NEK sta tipa W72-
D4/2. Vsak od obeh uparjalnikov vsebuje 5.428 cevi s cevnim lokom. 

Inetec je izdal poročilo št. IPR-SG-01/12-E, Rev. 0 »Preliminary report for steam 
generators eddy current tube inspection at Krško NPP during outage 2012«, iz katerega 
je razvidno, da je bil opravljen ves predviden obseg preiskav: 

- na uparjalniku RSG1 preiskano 2.715 cevi z uporabo bobbin sond, 

- na uparjalniku RSG1 preiskano 59 cevnih lokov cevi z uporabo 1-coil MRPC sonde, 

- na uparjalniku RSG2 preiskano 2.698 cevi z bobbin sondami in 

- na uparjalniku RSG2 preiskano 46 cevnih lokov cevi z uporabo 1-coil MRPC sonde. 

Z vizualno kontrolo je bil potrjen položaj 34 čepov na RSG2. Na podlagi spremljanja 
pregleda cevi z vrtinčnimi tokovi, ki jih je opravil Inetec, ter poročila št. IPR-SG-01/12-E, 
je bilo ocenjeno, da: 

- so bile meritve z vrtinčnimi tokovi izvedene kvalitetno po veljavnih delovnih 
postopkih, 

- na ceveh ni bilo odkritih indikacij, ki bi presegale pogoje za čepljenje, ki so podani v 
delovnem postopku NEK ISI 4.301 Rev.1 »General procedure for Edddy Current 
Inspection of Steam Generator Tubes« in 

- na uparjalnikih RSG1 in RSG2 ni aktivnih degradacijskih procesov. 

Modifikacija 615-RC-L, zamenjava reaktorske glave 

Med remontom 2012 je NEK pristopila k izvedbi modifikacije 615-RC-L »Zamenjava 
reaktorske glave«. Glavne aktivnosti med remontom 2012 pri zamenjavi reaktorske 
glave v zadrževalnem hramu NEK so bile: transport začasne opreme v zadrževalni hram, 
transport betonskih ščitov in komponent stare reaktorske glave iz zadrževalnega hrama, 
transport stare reaktorske glave iz zadrževalnega hrama, transport nove reaktorske 
glave iz turbinske zgradbe v zadrževalni hram na podstavek, montaža SHA komponent 
na novo reaktorsko glavo, montaža nove reaktorske glave s tehnološko opremo na 
prirobnico reaktorske posode, montaža nevtronskih ščitov in segmentov izolacije okoli 
reaktorske glave, montaža pomičnega segmenta ventilacije in transport orodja in opreme 
za montažo iz zadrževalnega hrama.  

Za zamenjavo reaktorske glave sta bila pripravljena dva sklopa dokumentov: 

- Design Modification Package DMP-615-RC-L, Supply and Replacement of Reactor 
Vessel Closure Head and Associated Equipment, Rev. 1, pripravljen s strani 
Westinghouse Electric Manheim, Sipro in IBE in 

- Installation Package IP-615-RC-L-M, Supply and Replacement of Reactor Vessel 
Closure Head and Associated Equipment, Rev. 1, pripravljen s strani Westinghouse 
in Numip. 

Glavni izvajalec vseh del na montaži je podjetje Westinghouse s podizvajalcem Numip. 
Na osnovi pregleda dokumentacije in prisotnosti pri posameznih aktivnostih modifikacije 
615-RC-L so zaključki sledeči: 

- montažna dela so bila izvedena v skladu z načrti in odobrenimi spremembami 
načrtov  

- osebje za varilska dela in neporušitvene preiskave je ustrezno certificirano in 
kvalificirano, 

- tlačni preizkusi so bili uspešno opravljeni, 

- predloženi dokumenti omogočajo sledljivost izvedenih del in kontrol ter 

- spremembe načrtov med montažo so zajete v FDCR in CAP dokumentih. 
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Izvedena dela na modifikaciji 615-RC-L omogočajo varno obratovanje elektrarne do 
naslednjega remonta zaradi menjave goriva. 

VT-2 kontrola sekundarne strani cevne stene uparjalnikov SG1 in SG2 

Po čiščenju sekundarne strani cevne stene uparjalnikov RSG1 in RSG2 (sludge lancing) je 
bila opravljena vizualna kontrola. Namen kontrole je bil preveriti položaj tujkov odkritih 
med remontom 2010 in preveriti učinkovitost čiščenja površine sekundarne strani cevne 
stene. NEK je predložila preliminarno poročilo podjetja AREVA »Sludge lancing and VT 
during outage in Krško 2012« št. IBOO-G/2012/en/0152-Pre-NEK, Rev. A. Cevi 
uparjalnikov RSG1 in RSG2 okoli najdenih tujkov so bile preiskane z metodo vrtinčnih 
tokov. Pri preiskavi omenjenih cevi z metodo vrtinčnih tokov in analizo signalov sonde ni 
bilo možno potrditi položaja tujkov na sekundarni strani cevne stene. Videoposnetki 
preiskave sekundarne strani cevne stene imajo ustrezno ostrino in dosegajo kontrast, ki 
je zadosten za odkrivanje tujkov na cevni steni. Na osnovi spremljanja aktivnosti, 
pregleda videoposnetkov in poročila IBOO-G/2012/en/0152-Pre-NEK so zaključili, da je 
bilo osebje za vizualno kontrolo usposobljeno in certificirano v skladu z delovnimi 
postopki in zahtevami ASME Sekcije XI, uporabljena oprema pa ustrezno umerjena.  

Penetrantska kontrola zvarov pregradne stene in cevne stene primarnih komor 
uparjalnikov SG1 in SG2 

Konstrukcija zvarjenega spoja med cevno steno in pregradno steno v uparjalnikih RSG1 
in RSG2 v NEK je izvedena iz materiala za oznako E NiCrFe-3, kar je oznaka za dodajni 
material za varjenje, ki je enakovreden nikljevi zlitini Inconel 600. Preiskave zavarjenih 
spojev, izdelanih iz Inconela 600, so v jedrskih elektrarnah po svetu pokazale, da je le ta 
občutljiv na napetostno korozijsko pokanje. S penetrantsko metodo je bila preiskana 
celotna dolžina zvara med delilno ploščo in cevno steno ter cca 250 mm zvara nad 
predelno steno in plaščem vodne komore uparjalnikov – v vertikalni smeri. Na preiskani 
površini zvarov niso bile odkrite nedopustne indikacije, ki bi bile posledice obratovanja 
uparjalnikov. Osebje za kontrolo s tekočimi penetranti in vizualno kontrolo je bilo 
usposobljeno in certificirano v skladu z delovnimi postopki NEK in Q Techne in zahtevami 
ASME Sekcije XI. Uporabljen postopek preiskave in oprema sta bila ustrezno 
kvalificirana. 

Independent expert review of the NEK Inservice Inspection program TD-2E/4 
for the 4th inspection interval 2012-2022 including the review of Risk Informed 
Inservice Inspection Program (RI-ISI), Rev. 0, poročilo št. IMT RC 485/2012 

IMT je v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko pripravil strokovno mnenje o četrtem 
desetletnem ISI programu, ki vsebuje tudi tako imenovani Risk Informed Inservice 
Inspection Program. Izdano je bilo poročilo št. IMT RC 485/2012. Na osnovi opravljene 
neodvisne strokovne ocene ISI Programa TD-2E/4 NEK za četrti desetletni interval, so 
zaključili, da so zahteve za preiskave komponent razreda 1, razreda 2, razreda 3 in 
njihovih podpor v skladu z ASME Section XI, edicija 2007 z dodatkom 2008 in Code Case 
ter Regulatory Guides dokumenti. Izpolnjene so tudi zahteve, podane v 10CFR50.55a. 
»Risk Informed« metodologija izbire komponent za neporušitvene preiskave predstavlja 
tehnični pristop, ki zagotavlja kvaliteto in stopnjo varnosti v skladu z 
10CFR50.55a(a)(3)(i). Program TD-2E/4 je bil ocenjen kot sprejemljiv. 

10.13.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Raziskovalni projekti in naloge  

L2-3651 (C) - Simulacija in optimizacija procesov ulivanja, valjanja in toplotne 
obdelave za konkurenčno proizvodnjo vrhunskih jekel (aplikativni raziskovalni 
projekt)  

Vsebina projekta se navezuje na predhodne raziskave v okviru projektov L2-5387 (2002-
2005) - Modeliranje in optimizacija za konkurenčno kontinuirno ulivanje ter L2-9508 

309 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

(2006-2009) - Modeliranje mikrostrukture za kontinuirno ulivanje jekel z vrhunsko 
kvaliteto ter spremljajoče mednarodne projekte 5. in 6. okvirnega programa EU. V okviru 
tega projekta, ki ga spremljajo projekti 7. okvirnega programa EU, bo vzpostavljen 
numerični model na več merilih celotnega procesa izdelave jeklenih polizdelkov. 
Obravnavani bodo procesni koraki kontinuirnega ulivanja, vročega valjanja in toplotne 
obdelave. Končni cilj tovrstnega modeliranja je napoved lastnosti polizdelkov v odvisnosti 
od procesnih parametrov posameznih korakov.  

Mikroskopski modeli bodo temeljili na Lagrangeovem gibanju reprezentativnega dela 
mikrostrukture skozi temperaturno, deformacijsko, koncentracijsko in hitrostno polje 
celotnega procesa. Fizikalno modeliranje razvoja mikrostrukture skozi procesne korake 
bomo dopolnili, nadomestili in/ali umerili z metodami računske inteligence (nevronske 
mreže, genetsko programiranje) v primerih, ko fizikalni modeli še ne obstajajo, so 
računsko prezahtevni ali dajejo nezadovoljive rezultate. Učenje nevronskih mrež bo 
potekalo na podlagi eksperimentalnih rezultatov ali fizikalnih modelov.  

Mednarodni projekt BI-FR/CEA Modeliranje mikrostrukturnih sprememb in 
mehanskih lastnosti Cr-Ni nerjavnih jekel med izotermnim žarjenjem, (pogodba 
ARRS št. 1000-10-340001)  

Sodelovanje med IMT in Commissariat à l'Energie Atomique, (CEA-DMN/SRMA), Saclay, 
Francija. Raziskovalni projekt z naslovom: »Modeliranje mikrostrukturnih sprememb in 
mehanskih lastnosti Cr-Ni nerjavnih jekel med izotermnim žarjenjem« je logično 
nadaljevanje predhodnega v letu 2010 uspešno zaključenega projekta s šifro BI-
FR/CEA/08-10-004. V okviru novega projekta so bile na IMT izdelane tri nove zlitine, z 
različno kemijsko sestavo, ki vsebujejo precej manj Mo (pod 0,5 mas. %), a vseeno 
različno vsebnost delta ferita. Eksperimentalno izotermno žarjeni (do 2 leti starani) 
preizkušanci so bili nato podrobno mikrostrukturno, kemijsko in mehansko okarakter-
izirani. Analiziran je bil vpliv glavnih legirnih elementov. Z mikrostrukturnimi raziskavami 
je bilo ugotovljeno, kako se med staranjem obnašajo nove litine na makro, mikro in 
submikronskem nivoju. Uporabljene so bile nove moderne metode kot so Field 
Emmission High Resolution SEM/EDS, EBSD, HR TEM/EDS, TEPM (Thermo-Electric Power 
Measurements), SANS (Small Angle Neutron Scattering) in merjenje trdote faz z 
nanoindentacijo. Na osnovi eksperimentalnega staranja modelnih zlitin so bili z različnimi 
numeričnimi metodami izdelani ustrezni modeli, s katerimi je možno napovedati 
mehanske lastnosti litin te vrste, v odvisnosti od mikrostrukture (sestave oz. vsebnosti δ-
ferita), temperature in časa staranja. 

Udeležba na konferencah 

Sodelavci IMT so se udeležili naslednjih mednarodnih konferenc  in delovnih srečanj: 

- Nuclear Energy for New Europe 2012, 21. mednarodna konferenca, 5. - 7. 9. 2012, 
Ljubljana, Slovenija. 

- Delovno srečanje o izzivih jedrske varnosti, ICJT, Brinje, 26. 11. 2012. 

- SHMD 2012 Materials and metallurgy, International symposium of Croatian 
metallurgical society, 17 – 21 June 2012, Šibenik, Croatia. 

- 9th Scientific – Research symposium with international participation, Faculty of 
Metallurgy and Materials Science, 23 - 24 April 2012, Zenica.  

Organizacija konference 

IMT je organiziral 20. konferenco o materialih in tehnologijah, 17. - 19. 10. 2012, v 
Kongresnem centru GH Bernardin, Portorož. 

Delo raziskovalcev IMT v obliki člankov in prispevkov na konferencah je zabeleženo tudi v 
bazi podatkov on-line bibliografskega sistema COBBIS (www.cobiss.si). 
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10.14 INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE 

10.14.1 Pooblastilo 

Inštitut za metalne konstrukcije (v nadaljevanju IMK) je pooblaščen z odločbo št. 3906-
6/2006/13 z dne 8. 6. 2007 in odločbo št. 3571-3/2011/5 z dne 18. 1. 2012, ki ju je 
izdala URSJV v skladu z ZVISJV.  

10.14.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 sta se na IMK zaposlila dva nova sodelavca, in sicer Lucija Golja, univ. dipl. 
inž. grad., referent v OE Tehnično svetovanje in nadzor in Marko Hozjan, univ. dipl. inž. 
grad., referent v OE Gradbene konstrukcije. IMK sta v letu 2012 zapustila dva sodelavca 
(Jelka Nartnik in Predrag Mijanović), oba iz delovnih mest, ki niso pomembna za 
izvajanje strokovnih nalog s področij pooblastila. 

V letu 2012 so bile opaznejše investicije v nabavo opreme naslednje: 

- nov strežniški sistem IMK, 

- posodobitev opreme za varno delo (npr. varovalna oprema za delo na višini,…) in 

- oprema za izvajanje nadzora (npr. UV LED sijalka,…). 

Slovenska akreditacija je v letu 2012 opravila tri presoje in sicer: 

- maja 2012 redno presojo v povezavi z akreditacijo laboratorija kovinskih konstrukcij 
po SIST ISO/IEC 17025:2005 (akreditacijska listina LP-006), 

- maja 2012 redno presojo v povezavi z akreditacijo certificiranja osebja (varilcev in 
operaterjev varjenja) po SIST ISO/IEC 17024:2004 (akreditacijska listina CO-002), 
in 

- decembra 2012 redno presojo v povezavi z akreditacijo certificiranja notranje 
kontrole proizvodnje kovinskih konstrukcijskih proizvodov po SIST EN 45011:1998 
(akreditacijska listina CP-009). 

Ministrstvo za gospodarstvo RS je z odločbo 315-1/2011-2 z dne 22. 3. 2011 imenovalo 
IMK za certifikacijski organ za izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje v skladu z 
zahtevami standarda SIST EN 1090-1. 

V decembru 2012 je inštitut SIQ opravil obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti 
IMK po standardu ISO 9001:2008. 

10.14.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja 

IMK je v letu 2012 opravil naslednje strokovne naloge za NEK: 

- Izvedba kontrole betona, armature in jeklenih konstrukcij – Nadgradnja 
varnostnega napajanja za Mod. 599-EE-L, P28401. 

- Sodelovanje pri izvajanju nadzora pri zamenjavi reaktorske glave Mod. 615-RC-L. 

- Rekonstrukcijo hangarja 71 – skladiščenje STORE opreme – Mod. 1001-NA-L - 
Revizija projekta in kontrola betonov ter jeklene konstrukcije. 

- Kontrola betonov, armature in jeklenih konstrukcij ter izdelava poročil za tehnični 
pregled za Mod. 746-SY-L »Zamenjava odklopnika a0 in ločilnikov a1 in a2 v 400 kV 
transformatorskem polju AC01 ter odstranitev polja AC02 in ločilnika a7«. 

- Preizkus varilcev W-03-08 in W-03-24 (jan., mar. in apr. 2012, skupaj 15 varilcev). 
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- Preiskave varilnega postopka W-03-73 in preizkus varilca (maj 2012, 1 varilec). 

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

IMK je v letu 2012 sodeloval pri remontnih delih med redno zaustavitvijo NEK zaradi 
menjave goriva ob koncu 25. gorivnega cikla. IMK je v okviru svojih pogodbenih 
obveznosti izvajal nadzor nad rednimi remontnimi deli, meritvami in preizkusi naslednje 
opreme: 

- obešala, blažilniki sunkov in podpore cevnih sistemov: vzdrževanje in funkcionalno 
testiranje mehanskih in hidravličnih blažilnikov sunkov, vizualni pregled cevnih 
obes, kontrola zračnosti omejevalcev pomikov, 

- tlačne posode: odpiranje in zapiranje odprtin obeh uparjalnikov SG#1, SG#2 na 
sekundarni in primarni strani (inšpekcijske odprtine in servisne odprtine); odpiranje 
in zapiranje servisne odprtine tlačnika, 

- glava reaktorja Rx: menjava stare reaktorske glave (ORVCH) z novo glavo 
(RRVCH): odvitje vijakov, odmik in iznos stare glave iz BR stavbe; vnos nove glave, 
premontaža stare in montaža nove sestavne opreme, zamenjava tesnilnih O-
obročev, postavitev glave na reaktorsko posodo in prednapeto privitje 48 vijakov, 

- zadrževalni hram: testiranja puščanja odprtin za vnos opreme in osebni vhod, 

- hidromehanska oprema črpalne postaje bistvene oskrbne vode (ASW), 

- vgradnja novega čistilnega stroja s potujočo rešetko na A-progi in redni servis 
ostale hidromehanske opreme: grobih grabelj in čistilnega stroja s potujočo rešetko 
na B-progi, 

- preizkušanje tesnosti: testi puščanja odprtin zadrževalnega hrama po iznosu vse 
potrebne opreme za izvedbo remontnih del in integralni testi puščanja primarnega 
kroga po ponovnem zagonu elektrarne, 

- stroj za manipulacijo gorilnih elementov: vzdrževalni servis elektro in mehanske 
opreme s testom pred uporabo in pregledom po končani rabi, 

- ultrazvočna kontrola debelin sten sestavnih delov sekundarnih cevovodov sistemov 
FW, AF, MS in FP, 

- vizualna kontrola jeklenega plašča zadrževalnega hrama po programu NEK-ISI za 
remont 2012: privarjenih priključnih plošč in privarjene druge cevne opreme, 

- kontrola tesnosti ohišij zaslonk na recirkulacijskih linijah RC sistema, 

- servis ball - colectorja in taprogge - stainerja v CCB stavbi, 

- kontrola zračnosti omejevalcev pomikov obeh uparjalnikov v »vročem« pri zausta-
vitvi elektrarne in pri ponovnem zagonu po izvedenem remontu (dodatna nepred-
videna aktivnost). 

V okviru programa periodičnih pregledov nosilnih jeklenih konstrukcij v NEK je IMK v 
maju 2012 opravil glavni pregled naslednjih konstrukcij: 

- po poteku desetletnega obratovanja: jeklene konstrukcije v reaktorski stavbi. 

10.14.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Udeležba na šolanjih in strokovnih izpopolnjevanjih 

Usposabljanj, ki so povezana s pooblastitvijo, so se v letu 2012 udeležili sodelavci IMK, ki 
so za izvajanje nadzora remontnih del v NEK potrebovali obnovitev znanja: 

- Marjan Suban: Tečaj splošnega usposabljanja NEK v povezavi z zahtevami za 
samostojno izvajanje del v tehnološkem delu NEK. 
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- Marjan Suban in Janko Vodišek: Tečaj radiološke zaščite III NEK v povezavi z 
zahtevami za samostojno izvajanje del v tehnološkem delu NEK. 

- Peter Kranjc: Tečaj za vodje del podizvajalcev NEK. 

- Metod Bonča, Lucija Golja, Robert Hribar, Janez Jereb, Janko Vodišek: Tečaj dela na 
nezavarovani višini, Anthron, Izola. 

- Rika Legat, Simon Božič: Rokovanje z nevarnimi kemikalijami, ZVD. 

Udeležba na seminarjih in posvetovanjih 

Sodelavci IMK so se v letu 2012 udeležili več strokovnih seminarjev in posvetovanj, med 
pomembnejšimi so bili: 

- udeležba na seminarju »CE označevanje jeklenih konstrukcij po SIST EN 1090-1« v 
Ljubljani, SIQ, februar 2012, 

- aktivna udeležba na konferenci »Eurojoin 8« v Puli (organizator HDTZ, Zagreb), maj 
2012, 

- udeležba na seminarju »Standardizacija popisov v gradbeništvu« v Ljubljani, SIST, 
maj 2012, 

- udeležba na seminarju o daljnovodih CIGRE, Bled, maj 2012, 

- aktivna udeležba na konferenci »Materiali in tehnologije« v Portorožu (organizator 
IMT, Ljubljana), oktober 2012, 

- udeležba na seminarju »Metrologija v praksi«, Ljubljana, ZAG, november 2012. 

10.15 Q TECHNA d.o.o 

10.15.1 Pooblastilo 

Q Techna d.o.o. je pooblaščena z odločbo št. 3571-5/2010/15 z dne 17. 2. 2011, ki jo je 
izdala URSJV v skladu z ZVISJV. 

10.15.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Trenutno je v podjetju 28 zaposlenih. Od tega jih ima polovica visokošolsko izobrazbo. 

Podjetje razpolaga z merilno in preskusno opremo, ki se hrani v preskusnem laboratoriju. 
Obvladovanje merilne in preskusne opreme je določeno z operativnim postopkom OP 021 
Q 8.2.4. Vsa merilna in preskusna oprema se kalibrira v skladu s postopki in veljavno 
zakonodajo. Kalibracije se izvajajo v akreditiranih laboratorijih.  

Sistem vodenja je obvladovan s pomočjo poslovnika vodenja sistemov, ki integralno 
zajema vsa ključna področja – varnost, kakovost, okolje in zdravje. Sistem je certificiran 
in akreditiran na večini omenjenih področij. 

Dokaz glede usposobljenosti je vrsta pooblastil ter akreditacij, in sicer: 

- Imenovani neodvisni organ, v skladu s pravilnikom o tlačni opremi (direktiva 
97/23/EC) za certificiranje varilcev in varilnih postopkov.  

- Akreditacija v skladu z EN ISO/IEC 17024 za atestiranje varilnega osebja – oznaka 
CO-001. 

- Akreditacija v skladu z EN ISO/IEC 17025 za področje neporušitvenih preiskav – 
oznaka LP-015. 
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- Imenovani organ za izvajanje periodičnih pregledov opreme pod tlakom v skladu s 
pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS 92/08). 

- Priglašen organ v skladu z direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti vseevropskega 
železniškega sistema za konvencionalne proge. 

- Akreditiran kontrolni organ v skladu z EN ISO/IEC 17020 za področje periodičnih 
pregledov opreme pod tlakom – oznaka K-075. 

- Pooblaščen organ za področje prvih pregledov v skladu z zahtevami ADR. 

10.15.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Ni bilo aktivnosti. 

10.15.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Ni bilo aktivnosti. 

10.16

10.17

 SIPRO INŽENIRING d.o.o 

10.16.1 Pooblastilo 

Podjetje Sipro Inženiring d.o.o. je pooblaščeno z odločbo št. 3571-2/2010/14 z dne 
18. 2. 2011, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV.  

10.16.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 je bila zgolj zamenjana sodelavka, ki v podjetju izvaja dela in naloge 
administrativne narave. Izobraževanja in usposabljanja so se redno izvajala glede na 
periodiko, plan in možnosti, s področja nuklearnih vsebin in ostale regulative. 

Glede opreme ni bilo bistvenih sprememb. 

V zvezi z zagotavljanjem kakovosti je certifikacijska hiša Bureau Veritas dne 16. 2. 2012 
izvedla začetno presojo procesov po okoljskem standardu 14001:2004. Podjetje Sipro 
Inženiring d.o.o. je uspešno opravilo certifikacijo. 

10.16.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Ni bilo aktivnosti. 

10.16.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Izvedene aktivnosti v letu 2012 se niso nanašale na področje pooblastil za izvajanje del 
pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost. 

 ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU d.d. 

10.17.1 Pooblastilo 

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (v nadaljevanju ZVD) je pooblaščen z odločbo št. 
3906-6/2007/10 z dne 18. 1. 2008, ki jo je izdala URSJV v skladu z ZVISJV.  
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10.17.2 Pomembne spremembe v pooblaščeni organizaciji 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

V letu 2012 so na ZVD zaposlili novo sodelavko. 

V letu 2012 je ZVD nabavil naslednjo opremo: 

- merilnik za merjenje koncentracije radona (kontinuirane meritve) in 

- zračno črpalko za vzorčenje zraka. 

Na področju pooblastitve na ZVD delujeta dva laboratorija: Laboratorij za merjenje 
specifičnih aktivnosti radionuklidov (LMSAR) in Laboratorij za dozimetrijo (LDOZ). 

LMSAR 

LMSAR je marca 2004 pridobil akreditacijo za meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov 
z metodo visokoločljivostne spektrometrije gama po standardu ISO 17025.  

V letu 2006 je akreditacijo po standardu ISO 17025 razširil še na meritve koncentracije 
radona s kasetami z aktivnim ogljem in z aktivnimi merilniki. Tudi v letu 2012 so imeli 
presojo Slovenske akreditacije. Vse akreditirane metode laboratorija so navedene v 
prilogi k akreditacijski listini LP-32, ki je dostopna na straneh Slovenske akreditacije. 

V laboratoriju so imeli v letu 2012 eno notranjo presojo, večjih pomanjkljivosti niso 
odkrili. V letu 2012 zunanji presojevalci niso ugotovili večjih odstopanj od zahtev 
standarda ISO 17025.  

Laboratorij se je v letu 2012 udeležil večih mednarodnih primerjalnih meritev. Posebnosti 
ni bilo.  

Laboratorij ima dva organizacijska postopka in več delovnih postopkov, navodil za delo, 
seznamov in obrazcev. Dokumente redno posodabljajo in dopolnjujejo (nove revizije).  

Laboratorij je v letu 2009 pridobil pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti št. 
3916-4/2007/8 z dne 4. 3. 2009. Pooblastilo velja 5 let. V skladu s pooblastilom lahko 
ZVD izvaja monitoring radioaktivnosti v okolju, obratovalni monitoring in izredni 
monitoring.  

LDOZ 

LDOZ je imel v avgustu 2003 prvo presojo Slovenske akreditacije po standardu 
ISO17025 za meritve osebnih doz Hp(10) s TL dozimetri, akreditacijo pa so pridobili v 
marcu 2004. V letu 2006 so akreditirane metode razširili še na meritve hitrosti doz 
ionizirajočega sevanja, meritve površinske kontaminacije in meritve dozimetričnih količin 
v snopu rentgenskega aparata, v letu 2007 pa na meritve doz v okolju s TL dozimetri. 

V letu 2006 so tudi pridobili certifikat ISO 9001:2000 za usposabljanje iz varstva pred 
ionizirajočimi sevanji. V letu 2012 so vse pridobljene akreditive in certifikate obnovili. Vse 
akreditirane metode laboratorija so navedene v prilogi k akreditacijski listini LP-32, ki je 
dostopna na straneh Slovenske akreditacije.  

V laboratoriju so imeli v letu 2012 eno notranjo presojo, večjih pomanjkljivosti niso 
odkrili. Laboratorij je z rednimi kalibracijami skrbel za merilno opremo.  

Laboratorij ima dva organizacijska postopka in več delovnih postopkov, navodil za delo, 
seznamov in obrazcev. Ob pripravah na presojo Slovenske akreditacije so bile izvedene 
temeljite revizije dokumentov.  

10.17.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Strokovna mnenja  

ZVD v letu 2012 ni izdelal strokovnih mnenj s področja jedrske varnosti. 
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Varstvo pred sevanji 

V skladu z Zakonom o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti je ZVD v letu 2012 
nadaljeval z izdelavo »Ocen varstva izpostavljenih delavcev«.  

Dela pri nadzoru obratovanja in vzdrževanja NEK 

Za NEK je ZVD pripravil osnutek poročila »Support for NEK PSR2 Project Task 
''Environment''«. V letu 2012 je ZVD v dokument vključil spremembe na osnovi pripomb 
NEK in URSJV. Končne verzije dokumenta še niso izdali.  

V letu 2012 so sodelavci ZVD sodelovali na Remontu 2012 kot pomoč službi Radiološke 
zaščite v NEK. Delo je obsegalo meritve nivojev sevanja in kontaminacije, nadzor 
delavcev v področju ionizirajočega sevanja, svetovanje delavcem pri uporabi osebne 
varovalne opreme, meritve opreme itd. 

V letu 2012 so sodelavci ZVD izvedli en obhod oziroma vajo v okolici NEK kot 
vzdrževanje pripravljenosti za primer jedrske nesreče. 

10.17.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

LMSAR 

Laboratorij za merjenje specifičnih aktivnosti radionuklidov izvaja meritve specifičnih 
aktivnosti radionuklidov in radiokemične meritve radionuklidov.  

Laboratorij je v letu 2012 izvajal redne programe nadzora nad radioaktivnim 
onesnaženjem življenjskega okolja v Sloveniji za naslednje naročnike: 

- nadzor splošnega radioaktivnega onesnaženja po programu Ministrstva za zdravje: 
merjenje radioaktivnosti v hrani, 

- nadzor splošnega radioaktivnega onesnaženja po programu Ministrstva za okolje in 
prostor: merjenje radioaktivnosti v zraku, zemlji in padavinah, 

- nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici NEK: merjenje radioaktivnosti v vodi, 
sedimentih in vodni bioti reke Save, mleku in zelenjavi v okolici NEK, 

- nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici Rudnika Žirovski vrh (RŽV): merjenje 
koncentracij radona in potomcev, 

- nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici Centralnega skladišča radioaktivnih 
odpadkov v Brinju: meritve koncentracije radona in meritve doz zunanjega sevanja 
gama in 

- sistematično preiskovanje delovnega in bivalnega okolja po programu Ministrstva za 
zdravje: v sklopu naloge gre večinoma za meritve koncentracije radona z različnimi 
metodami.  

Poleg naštetih programov in nalog so merili koncentracije radona in radonovih potomcev 
v bivalnem okolju ter v nekaterih šolah in vrtcih ter meritve koncentracij radona in 
radonovih potomcev v Škocjanskih jamah in Postojnski jami. V letu 2012 so opravljali 
tudi meritve vzorcev hrane za razne naročnike v sklopu kontrole uvoza in izvoza, meritve 
radioaktivnosti gradbenih materialov in meritve izpustov radioaktivnosti v okolje. V letu 
2012 so nadaljevali tudi sodelovanje z Upravo za zaščito in reševanje (URSZR) in sklenili 
pogodbo za posredovanje v primeru terorističnega napada z radiološkimi sredstvi. 

V sklopu pogodbe z MORS, je ZVD usposabljala pripadnike 18. BJRKBO za meritve 
radioaktivnosti in ionizirajočega sevanja z opremo, ki jo imajo na voljo. 
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LDOZ 

Glavne dejavnosti LDOZ so osebna dozimetrija, pregledi virov sevanja in usposabljanja iz 
varstva pred ionizirajočimi sevanji. V letu 2007 je LDOZ dobil vsa pooblastila na področju 
varstva pred sevanji in medicinske fizike. 

LDOZ je izvajal nadzor nad dejavnostmi, ki zajemajo uporabo ionizirajočega sevanja, 
predvsem reden strokovni nadzor virov ionizirajočega sevanja in postopkov dela s temi 
viri ter osebno dozimetrijo. Pri uporabi sevanja v zdravstvu vsebuje strokovni nadzor tudi 
elemente preverjanja kakovosti radiološke opreme s poudarkom na sprejemljivosti 
opreme za namen, za katerega se uporablja.  

Skupno število virov, ki jih sicer nadzira ZVD, ni natančno enako številu opravljenih 
pregledov v posameznem letu, saj se nekateri viri zaradi npr. okvare trenutno ne 
uporabljajo, nekaj virov pa so zaradi večjih sprememb (servisov, zamenjave bistvenih 
delov ...) pregledali večkrat. Vsa poročila o pregledih je poleg uporabnika dobila tudi 
URSVS ali URSJV. 

V letu 2012 je bilo v osebno dozimetrijo na ZVD vključenih okoli 3.000 oseb, zaposlenih v 
okrog 700 delovnih organizacijah. ZVD poročila o izmerjenih dozah pošilja uporabnikom 
dozimetrije in URSVS, ki vodi centralni dozimetrični register Republike Slovenije. V letu 
2012 ni bilo izmerjenih doz nad dozno omejitvijo 20 mSv. 

Usposabljanja in strokovna srečanja 

V letu 2012 je LDOZ organiziral več seminarjev s področja usposabljanja za varno delo z 
viri ionizirajočih sevanj. Kot vsako leto so organizirali tri splošne seminarje (na Zavodu 
za varstvo pri delu d.d.) in več prilagojenih seminarjev pri uporabnikih virov. Za 
usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji so značilne 5 – letne periode, saj 
pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti zahteva, da delavci z viri sevanja 
vsakih 5 let opravijo izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. 

Seznam usposabljanj, ki so se jih udeležili sodelavci ZVD na področjih pooblastila: 

LMSAR 

- EU-NORM I International Symposium, 5. - 8. 6. 2012, Tallin, Estonija, in 

- Regional Workshop on Quality Procedures and Management Practices towards 
Improved Environmental Radioactivity Monitoring, IAEA, Dunaj, 9. - 11. 10. 2012. 

LDOZ 

- European Congress of Radiology, 1. – 5. 3. 2012, Dunaj, Avstrija, 

- IAEA International Conference on Radiation Protection in Medicine, Bonn, Nemčija, 
3. - 7. 12. 2012. 

- EANM'12 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Milano, 
27. - 31. 10. 2012, in 

- ICTP – College on Medical Physics, 10. - 28. 10. 2012, Trst, Italija. 

10.18 DR. NADJA ŽELEZNIK 

10.18.1 Pooblastilo 

Nadja Železnik je pooblaščena z odločbo št. 3906-3/2007/16 z dne 7. 9. 2007, ki jo je 
izdala URSJV v skladu z ZVISJV, v letu 2012 pa je bilo pooblastilo podaljšano (odločba št. 
3571-6/2012/3 z dne 24. 7. 2012). 
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10.18.2 Pomembne spremembe pri izvedenki 

Kadri / Oprema / Zagotavljanje kakovosti 

Na navedenih področjih v letu 2012 ni bilo nobenih pomembnih sprememb. 

10.18.3 Dejavnosti v skladu s pooblastilom 

Ni bilo aktivnosti. 

10.18.4 Ostale dejavnosti na področjih pooblastitve 

Slovenska koordinacija oziroma sodelovanje v mednarodnih projektih 

- 2009-2012 IAEA SLO 3005: Development of new iteration of decommissioning 
program and SF and LILW program. 

- 2011-2013 7. framework EU: NEWLANCER - New MS linking for an advanced 
cohesion in EU research. 

- 2011-2013 7. framework EU: IPPA – Implementing Public Participation Approaches 
in Radwaste Disposal. 

- 2011-2013 7. framework EU: Insotech – International Socio-Technical Challenges 
for Implementing Geological Disposal. 

Pisni prispevki in predavanja na konferencah, seminarjih in drugih srečanjih 

- N. Železnik, L. Kegel (2012), Spent fuel management in Slovenia: current status 
and future plans, predstavitev in vodenje delavnice Workshop on the spent fuel 
disposal and the spent fuel reprocessing options; TC IAEA ARAO, Ljubljana, od 27. 
do 28. februarja 2012. 

- N. Železnik (2012), Radioactive waste and spent fuel management in Slovenia, 
predstavitev za delegacijo Sudana v okviru projekta ENCO Bid Invitation 
Specifications for the first NPP in Sudan, 29. 3. 2012 in 24. 5. 2012, Gen energija, 
Krško. 

- N. Železnik (2012), Country Report – Slovenia (National Expert Group Meeting – 
radioactive waste management and expectations), NEWLANCER, Budapest, april 
2012. 

- N. Železnik (2012), Development of the Implementing Geological Disposal of 
Radioactive Waste Technology Platform, NEWLANCER, Budapest, april 2012. 

- M. Kralj, N. Železnik (2012), Procedure for SWOT analysis of NMS participation in 
research activities of Euratom FPs, NEWLANCER, Budapest, april 2012. 

- M. Polič, N. Železnik, D. Kos (2012), Implementation of participatory approaches in 
Slovenia: past and prospects, IPPA sestanek, Varšava, Poljska, april 2012. 

- I. Levanat, V. Lokner, A. Rapić, N. Železnik, M. Kralj (2012), Revision 2 of the NPP 
Krško Decomissioning program is stalled, 9th international conference on nuclear 
option in countries with small and medium electricity grids, Zadar, Hrvaška, junij 
2012. 

- N. Železnik, L. Kegel, V. Lokner (2012), Long term management of spent fuel from 
NEK, 9th international conference on nuclear option in countries with small and 
medium electricity grids, Zadar, Hrvaška, junij 2012. 

- T. Perko, N. Železnik, C.T Urcanu, P. Thijssen, (2012), Is knowledge important? 
Empirical research on nuclear risk communication in two countries, Health Physics 
Society, Volume 102, June 2012. 
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- N. Železnik (2012), Understanding risk perception, IAEA EM International training 
event on interaction between technical and social aspects for waste disposal 
programmes, 2 - 5 July, 2012, Istanbul, Turkey. 

- N. Železnik (2012), Development of communication and public involvement plan, 
IAEA EM International training event on interaction between technical and social 
aspects for waste disposal programmes, 2 – 5 July, 2012, Istanbul, Turkey. 

- N. Železnik (2012), Public involvement for LILW repository in Slovenia, IAEA EM 
International training event on interaction between technical and social aspects for 
waste disposal programmes, 2 - 5 July, 2012, Istanbul, Turkey. 

- T. Perko, N. Železnik (2012), Are communication campaigns enough to enhance the 
radiation related knowledge? 21st international conference nuclear energy for new 
Europe, 5 - 7 September, 2012, Ljubljana, Slovenia. 

- D. Čalič, M. Kromar, N. Železnik (2012), Criticality safety analysis of disposal 
canisters filled with spent nuclear fuel from Krško NPP, 21st international conference 
nuclear energy for new Europe, 5 - 7 September, 2012, Ljubljana, Slovenia. 

- N. Železnik, D. Mouillot (2012), Work of Women In Nucelar (WiN) Europe, 21st 
international conference nuclear energy for new Europe, 5 - 7 September, 2012, 
Ljubljana, Slovenia. 

- L. Cizelj, D. Doiaconu, P. Ghitescu, I. Ivanov, I. Tiselj, N. Železnik (2012), The 
NEWLANCER Project: Advancing national and joint nuclear research and higher 
education in the European Union, 21st international conference nuclear energy for 
new Europe, 5 - 7 September, 2012, Ljubljana, Slovenia. 

- I. Daris, M. Kralj, N. Železnik (2012), Communication activities after adoption of 
LILW repository site in 2009, 21st international conference nuclear energy for new 
Europe, 5 - 7 September, 2012, Ljubljana, Slovenia. 

- M. Kralj, N. Železnik (2012), Operational programs for National program on 
radioactive waste and spent fuel management in 2012-2015, 21st international 
conference nuclear energy for new Europe, 5 - 7 September, 2012, Ljubljana, 
Slovenia. 

- N. Železnik (2012), Content of safety assessment for RW surface disposal facility, 
Safety evaluation for RW management and decommissioning, 17 - 28 September 
2012, Rome, Italy, expert for ITER-Consult. 

- N. Železnik (2012), Licensing process, regulatory review, and inspection activity for 
surface disposal activity, Safety evaluation for RW management and 
decommissioning, 17 - 28 September 2012, Rome, Italy, expert for ITER-Consult. 

- N. Železnik (2012), New revision of NPP Krško Decommissioning, SF and LILW 
disposal program, Annual forum of International Decommissioning Network, 6 -8 
November 2012, IAEA, Vienna. 

- N. Železnik (2012), Stakeholders' invlovement and public communication related to 
Uranium legacy remediation planning, seminar The public role in developing a 
strategy for remediation activity at the former uranium facility, Pridneprovskiy 
chemical plant, Ukraina, 28 - 29 November 2012. 

Članica ekspertnih misij mednarodnih organizacij glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki 

- EM IAEA Turkey: expert in Training event on Interaction between Technical and 
Social Aspects for Waste Disposal Programmes, Istanbul, 2 - 5 July 2012.  

- EC training course: Safety evaluation for RW management and decommissioning, 17 
- 28 September 2012, Rome, Italy, expert for ITER-Consult. 
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- ENSURE project: The public role in developing a strategy for the remediation activity 
at the former uranium facility »Pridneprovsky Chemical Plant«, Dneprodzerzhinsk, 
28 - 29 November 2012, Ukraina. 

Udeležba na konferencah in izobraževanjih 

- 20. - 24. 2. 2012, delavnica IAEA na temo Policy formulation and strategy options 
for radioactive waste management, Dunaj, IAEA. 

- Workshop on the spent fuel disposal and the spent fuel reprocessing options; TC 
IAEA ARAO, Ljubljana od 27. do 28. februarja 2012. 

- Izobraževanje I-RAPTER – International Radiological Assistance Program Training 
for Emergency Response, USDOE-IAEA course, Ljubljana, 19. - 22. 3. 2012. 

- 21. - 23. 3. 2012 – seminar in sestanek projekta INSOTEC o socio-tehničnih vidikih 
ravnanja z RAO, Barcelona, Španija. 

- 1. - 4. 4. 2012, drugi sestanek NEWLANCER o izboljšanju sodelovanja pri 
raziskovalnih projektih, Budimpešta, Madžarska. 

- 22. - 25. 4. 2012, drugi sestanek IPPA o sodelovanju javnosti pri jedrskih projektih, 
Varšava, Poljska. 

- 12. - 23. 5. 2012, IAEA, Dunaj, uradnik (koordinator) na IAEA 4. pregledovalnem 
sestanku po Skupni konvenciji o RAO in IG. 

- 3. - 6. 6. 2012, Zadar, Hrvaška, 9th international conference on nuclear option in 
countries with small and medium electricity grids. 

- IAEA EM International training event on interaction between technical and social 
aspects for waste disposal programmes, 2 - 5 July, 2012, Istanbul, Turkey. 

- 21st international conference nuclear energy for new Europe, 5 - 7 September, 
2012, Ljubljana, Slovenia. 

- EC training course: Safety evaluation for RW management and decommissioning, 
17-28 September 2012, Rome, Italy, expert for ITER-Consult. 

- 15. - 17. 10. 2012, sestanek NEWLANCER o pripravi predlogov za nov EC razpis v 7. 
okvirnem programu EURATOM, Sofia, Bolgarija. 

- 22. - 24. 10. 2012, IAEA, tehnični sestanek na temo »Extending SF storage beyond 
the long term«. 

- 6. - 8. 11. 2012, IAEA, Annual forum of International Decommissioning Network, 
predstavitev New revision of NPP Krško decommissioning and SF &LILW disposal 
program. 

- 15. - 16. 11. 2012, Ljubljana, REMOO – Regional energy mix and outlook options. 

- 26. 11. 2012, Ljubljana, delovno srečanje v organizaciji URSJV in NEK »Izzivi 
jedrske varnosti«. 

- 28. - 29. 11. 2012, Ukraina, Dneprodzerzinsk, SE Barrier, seminar The public role in 
developing a strategy for remediation activity at the former uranium facility, 
Pridneprovskiy chemical plant. 

- 10. - 14. 12. 2012, International course on information management for SRS/DSRS 
control, Ljubljana. 

Vir: [62] 
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11 POOBLAŠČENI IZVAJALCI STROKOVNIH NALOG, KI 
JIH JE POOBLASTILA URSVS 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) predvideva 
delovanje več vrst pooblaščenih organizacij in izvedencev. V začetku leta 2004 je bil 
sprejet Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih 
sevanj (Ur. l. RS, št. 18/04), ki določa pogoje za pridobitev pooblastil, med drugim tudi 
zahteve po akreditaciji laboratorijev po standardu SIST EN ISO/IEC 17025.  

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog pooblaščencev so bile v skladu 
z ZVISJV imenovane posebne strokovne komisije za obdobje petih let, ki so pričele z 
delom leta 2006. V letu 2010 je minister za zdravje ponovno imenoval komisije v delno 
spremenjeni sestavi, ki so nadaljevale z delom.  

Leta 2012 so pooblastila pridobile tako fizične (preglednica 48) kot pravne osebe 
(preglednica 49), ki so navedene v nadaljevanju. 

11.1 Izvedenci varstva pred sevanji 

Fizične osebe 

I. Dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, glede izdelave 
ocen varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, delovnih pogojih izpostavljenih 
delavcev, obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in 
nadzorovanih območjih, preverjanju učinkovitosti teh ukrepov, rednem umerjanju 
merilne opreme ter preverjanju uporabnosti zaščitne opreme. 

II. Za podajanje vsebin, opredeljenih v predpisu, ki določa usposabljanje izpostavljenih 
delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in 
delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji.  

Preglednica 48: Fizične osebe, ki jih je pooblastila URSVS 

Ime in 
Priimek, Naziv 

Pooblastilo za Na področjih Datum 
veljavnosti 
pooblastila 

mag. Denis 
Glavič-Cindro, 
univ. dipl. fiz. 

I.  - izpostavljenost prebivalcev zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti 

15. 6. 2017 

mag. Matjaž 
Stepišnik, univ. 
dipl. fiz. 

I. 
II. 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri 
sevanj, ali naprave, ki oddajajo sevanje 
kot posledica pospeševanja delcev 

- varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih 
ali manj pomembnih sevalnih objektih 

- dejavnosti, kjer prihaja do 
izpostavljenosti zaradi povišanih nivojev 
naravnega sevanja 

- izpostavljenost prebivalcev zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti 

8. 5. 2017 

II. - varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih 
ali manj pomembnih sevalnih objektih 

prof. dr. Igor 
Jenčič, univ. 
dipl. fiz. za podajanje 

fizikalnih osnov 
pri vsebinah 
opredeljenih v 
predpisu, ki 
določa 
usposabljanje 
izpostavljenih 
delavcev 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer 
se uporabljajo naprave, ki oddajajo 
ionizirajoče sevanje kot posledica 
pospeševanja delcev 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri 
sevanja, ali naprave, ki oddajajo sevanje 

15. 6. 2017 
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Ime in 
Priimek, Naziv 

Pooblastilo za Na področjih Datum 
veljavnosti 
pooblastila 

kot posledica pospeševanja delcev 
- dejavnosti, kjer prihaja do 

izpostavljenosti zaradi povišanih nivojev 
naravnega sevanja 

I. 
II. 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri 
sevanj, ali naprave, ki oddajajo sevanje 
kot posledica pospeševanja delcev 

- varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih 
ali manj pomembnih sevalnih objektih 

- dejavnosti, kjer prihaja do 
izpostavljenosti zaradi povišanih nivojev 
naravnega sevanja 

- izpostavljenost prebivalcev zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti 

mag. Bogdan 
Pucelj, univ. 
dipl. fiz. 

II.  - dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer 
se uporabljajo naprave, ki oddajajo 
ionizirajoče sevanje kot posledica 
pospeševanja delcev 

16. 5. 2017 

Pravne osebe 

I. Dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, o zadevah iz 
prvega odstavka 27. člena ZVISJV. 

II. Izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanjih območjih, pregledov 
virov sevanj in osebne varovalne opreme. 

III. Za izvajanje usposabljanja delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za 
varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji. 

Preglednica 49: Pravne osebe, ki jih je pooblastila URSVS 

Naziv Pooblastilo za Na področjih: Datum 
veljavnosti 
pooblastila 

I. - dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo naprave, ki oddajajo 
ionizirajoče sevanje kot posledica 
pospeševanja delcev, 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj, 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj, 
ali naprave, ki oddajajo sevanje kot 
posledica pospeševanja delcev, 

- varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih 
ali manj pomembnih sevalnih objektih, 

- izpostavljenost zaradi naravno prisotnih 
radioaktivnih snovi, 

- izpostavljenost prebivalcev zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti 

3. 9. 2017 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo naprave, ki oddajajo 
ionizirajoče sevanje kot posledica 
pospeševanja delcev 

24. 5. 2015 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj 

24. 5. 2015 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanja, 
ali naprave, ki oddajajo sevanje kot 
posledica pospeševanja delcev 

3. 9. 2017 

ZVD Zavod za varstvo 
pri delu d.d. 

II. 

- varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih 
ali manj pomembnih sevalnih objektih 
(razen manj pomembnih sevalnih objektov 

3. 9. 2017 
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Naziv Pooblastilo za Na področjih: Datum 
veljavnosti 
pooblastila 

v zdravstvu) 
- izpostavljenost zaradi naravno prisotnih 

radioaktivnih snovi 
3. 9. 2017 

 III. - dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo naprave, ki oddajajo 
ionizirajoče sevanje kot posledica 
pospeševanja delcev 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj 
ali naprave, ki oddajajo sevanje kot 
posledica pospeševanja delcev 

- izpostavljenost zaradi naravno prisotnih 
radioaktivnih snovi 

- izpostavljenosti prebivalcev zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti 

- predpisi s področja varstva pred sevanji in 
naloge odgovornih oseb 

- varstvo pred sevanji v jedrskih objektih 
(izpostavljeni delavci v Centralnem 
skladišču radioaktivnih odpadkov) 

26. 10. 2017 

I. - dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj, 
ali naprave, ki oddajajo sevanje kot 
posledica pospeševanja delcev 

- varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih 
ali manj pomembnih sevalnih objektih 
(razen manj pomembnih sevalnih objektov 
v zdravstvu) 

- dejavnosti, kjer prihaja do izpostavljenosti 
zaradi povišanih nivojev naravnega 
sevanja 

- izpostavljenosti prebivalcev zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti 

26. 10. 2017 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj, 
ali naprave, ki oddajajo sevanje kot 
posledica pospeševanja delcev 

26. 10. 2017 

- varstvo pred sevanji v jedrskih, sevalnih 
ali manj pomembnih sevalnih objektih 
(razen manj pomembnih sevalnih objektov 
v zdravstvu) 

26. 10. 2017 

Institut »Jožef Stefan« 

II.  

- dejavnosti, kjer prihaja do izpostavljenosti 
zaradi povišanih nivojev naravnega 
sevanja zaradi tehnološko modificiranih 
naravno prisotnih radionuklidov ali 
kozmičnega sevanja 

26. 10. 2017 

 III. - dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo naprave, ki oddajajo 
ionizirajoče sevanje kot posledica 
pospeševanja delcev (diagnostična 
radiologija, denzitometrija, veterina) 

- dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se 
uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj 
(nuklearna medicina) 

- dejavnosti v industriji in raziskavah, kjer 
se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanja, 
ali naprave, ki oddajajo sevanje kot 
posledica pospeševanja delcev 

- varstvo pred sevanji v jedrskih in sevalnih 
objektih (izpostavljeni delavci v Nuklearni 
elektrarni Krško) 

- izpostavljenosti prebivalcev zaradi 
izvajanja sevalnih dejavnosti 

- predpisi s področja varstva pred sevanji in 
naloge odgovornih oseb 

20. 6. 2017 
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11.2 Pooblaščeni izvajalci dozimetrije 

V letu 2012 je URSVS izdala pooblastila sledečim izvajalcem dozimetrije navedenim v 
preglednici 50.  

Preglednica 50: Pooblaščeni izvajalci dozimetrije v letu 2012 

Izvajalec  Obseg pooblastila  Odgovorni 
strokovnjak 

Datum 
veljavnosti 
pooblastila 

Nuklearna 
elektrarna Krško 
d.o.o. 

- ugotavljanje osebne izpostavljenosti 
zunanjemu obsevanju na podlagi meritev 
sevanja gama in rentgenske svetlobe z:  
⇒ merilnim sistemom 

termoluminiscenčne dozimetrije in 
⇒ merilnim sistemom optično stimulirane 

luminiscence 
- operativno ugotavljanje osebne 

izpostavljenosti zunanjemu obsevanju, ki se 
izvaja vzporedno z eno od metod nevednih 
pod zgornjo alinejo, na podlagi meritev 
sevanja gama in rentgenske svetlobe z:  
⇒ merilnim sistemom elektronskih 

dozimetrov 
- dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na 

meritvah in/ali izračunih 

mag. Borut Breznik, 
univ. dipl. fiz. 

13. 2. 2017 

- ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu 
obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki 
temeljijo na meritvah in/ali izračunih na 
podlagi termoluminescenčne dozimetrije 
sevanja gama in rentgenske svetlobe 

dr. Benjamin Zorko, 
univ. dipl. fiz. 

Institut "Jožef 
Stefan" 

- ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu 
obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje 
strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah 
in/ali izračunih, na podlagi meritev 
specifične aktivnosti v bioloških vzorcih ali 
zraku oziroma specifične površinske 
aktivnosti kontaminiranih površin 

mag. Bogdan Pucelj, 
univ. dipl. fiz.  

22. 5. 2017 

- ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu 
obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki 
temeljijo na meritvah in/ali izračunih na 
podlagi termoluminescenčne dozimetrije 
sevanja gama in rentgenske svetlobe  

mag. Urban Zdešar, 
univ. dipl. fiz. 

ZVD Zavod za 
varstvo pri delu d.d. 

- ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu 
obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje 
strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah 
in/ali izračunih, na podlagi meritev 
specifične aktivnosti v bioloških vzorcih ali 
zraku oziroma specifične površinske 
aktivnosti kontaminiranih površin  

- ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona 
ter dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na 
meritvah in/ali izračunih, na podlagi meritev 
radona in radonovih potomcev 

dr. Gregor Omahen, 
univ. dipl. fiz.  

22. 5. 2017 
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11.3 Pooblaščeni izvedenci medicinske fizike 

V letu 2012 URSVS ni izdala nobenega pooblastila izvedencem medicinske fizike. 

11.4 Pooblaščeni izvajalci zdravstvenega nadzora 

Pooblaščeni izvajalci zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev izvajajo zdravstveni 
nadzor izpostavljenih delavcev v okviru javne zdravstvene službe. Obseg zdravstvenih 
pregledov, delovanje pooblaščenih institucij in pogoji za pridobitev pooblastila so 
opredeljeni v Pravilniku o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Ur. l. 
RS, št. 2/04). Pooblastilo izda minister, pristojen za zdravje, na podlagi mnenja URSVS in 
Razširjenega strokovnega kolegija za področje medicine dela. 

Leta 2012 URSVS ni podala nobenega mnenja o izpolnjevanju pogojev za izvajalce 
zdravstvenega nadzora. 
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12 UPORABA JEDRSKE ENERGIJE V SVETU 

Konec leta 2012 je bilo na svetu 31 držav s 437 obratujočimi reaktorji za pridobivanje 
električne energije. Leta 2012 so z omrežjem povezali tri nove jedrske elektrarne: dve v 
Južni Koreji in eno na Kitajskem. Ustavljeni sta bili dve elektrarni v Veliki Britaniji in ena 
v Kanadi. Začeli so graditi sedem novih elektrarn (po eno v Rusiji, Južni Koreji in 
Združenih arabskih emiratih in štiri na Kitajskem).  

V Evropi so nove jedrske elektrarne v gradnji na Finskem, Slovaškem, v Franciji in 
Ukrajini. Nove gradnje načrtujejo tudi na Poljskem, Madžarskem in Češkem. Podrobnejši 
podatki o številu jedrskih elektrarn in njihovi moči po državah sveta so razvidni iz 
preglednice 51. 

Preglednica 51: Število jedrskih elektrarn in njihova moč po državah sveta 

Obratujoči reaktorji Reaktorji v gradnji 
Država 

Štev. Moč [MW] Štev. Moč [MW] 
Belgija 7 5.927   
Bolgarija 2 1.906   
Češka 6 3.804   
Finska 4 2.752 1 1.600 
Francija 58 63.130 1 1.600 
Madžarska 4 1.889   
Nemčija 9 12.068   
Nizozemska 1 482   
Romunija 2 1.300   
Ruska federacija 33 23.643 11 9.297 
Slovaška 4 1.816 2 880 
Slovenija 1 696   
Španija 8 7.560   
Švedska 10 9.395   
Švica 5 3.278   
Ukrajina 15 13.107 2 1.900 
Velika Britanija 16 9.231   
Skupaj Evropa 185 161.984 17 15.277 
Argentina 2 935 1 692 
Brazilija 2 1.884 1 1.245 
Kanada 19 13.500   
Mehika 2 1.530   
Združene države Amerike 104 101.276 1 1.165 
Skupaj Amerika 129 119.125 3 3.102 
Armenija 1 375   
Indija 20 4.391 7 4.824 
Iran 1 915   
Japonska 50 44.215 2 2.650 
Kitajska 17 12.860 28 27.844 
Koreja, republika 23 20.739 4 4.980 
Pakistan 3 725 2 630 
Tajvan 6 5.028 2 2.600 
Združeni arabski emirati   1 1.345 
Skupaj Azija in Bližnji vzhod 121 89.248 46 44.873 
Južna Afrika 2 1.860   

Vse skupaj 437 372.217 66 63.252 

Vir: [98] 

326 



Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012 

13 SEVALNA IN JEDRSKA VARNOST V SVETU 

13.1 Opis INES lestvice 

Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov INES (International Nuclear and 
Radiological Event Scale) se v svetu uporablja kot orodje za skladno obveščanje javnosti 
o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških dogodkov. Lestvica INES se uporablja za 
vse dogodke, tako v jedrskih in sevalnih objektih, kot tudi tiste povezane s prevozom, 
hrambo in uporabo radioaktivnih snovi in virov sevanja.  

Dogodki so na INES lestvici razvrščeni v sedem stopenj: stopnje od 1 do 3 imenujemo 
»nezgode«, stopnje od 4 do 7 pa »nesreče« (slika 144). Resnost dogodka je na vsaki 
naslednji stopnji lestvice približno desetkrat večja. Dogodke, nepomembne za varnost, 
imenujemo odstopanja in so razvrščeni pod samo lestvico oz. na stopnjo 0. 

 
Slika 144: Ocene dogodkov po INES lestvici 

INES razvršča jedrske in radiološke nesreče oz. nezgode in druge dogodke z uporabo 
kriterijev za tri področja: 

- obsevanje prebivalcev in radioaktivni izpusti v okolje, 

- povišano sevanje in radioaktivna kontaminacija v objektu in 

- degradacija obrambe v globino. 

Metodologija in kriteriji za razvrščanje dogodkov po njihovem pomenu za jedrsko ali 
sevalno varnost so določeni v priročniku INES in je dostopna tudi na spletni strani URSJV 
pod rubriko INES: http://www.ursjv.gov.si/si/info/ines_dogodki/. 

Leta 2008 je bil INES sistem razširjen tudi na dogodke z viri sevanja in transportom, zato 
je ob tej priložnosti IAEA izdala letak s kratko predstavitvijo sistema INES. URSJV je 
pripravila tudi slovenski prevod letaka, ki je objavljen na spletnem naslovu: 

http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/INES/novi_INES_letak.pdf. 

Mednarodno obveščanje o dogodkih se izvaja za pomembnejše dogodke, ki so ocenjeni s 
stopnjo 2 ali več, ter za ostale dogodke, ki so vzbudili zanimanje mednarodne javnosti. 
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Od leta 2001 deluje spletni komunikacijski sistem NEWS, na katerem se objavijo poročila 
o dogodkih: http://www-news.iaea.org. 

13.2 INES dogodki v letu 2012 

Leta 2012 je bilo v sistemu NEWS objavljenih 23 poročil o dogodkih, od katerih so se 4 
poročila nanašala na dogodke v jedrskih elektrarnah, 2 poročili na dogodke v drugih 
jedrskih objektih, 1 dogodek je bil povezan s transportom, 7 z viri sevanja neznanega 
izvora, 9 poročil pa je obravnavalo prekomerno obsevanje delavcev pri uporabi virov 
sevanja ali delu z obsevalnimi napravami. Ocene teh dogodkov so bile stopnje 2 ali manj, 
razen za 2 dogodka s prekomernim obsevanjem delavcev pri izvajanju radiografije, kjer 
sta bili oceni stopnje 3. 

Dogodek stopnje 3 se je zgodil pri rokovanju z radiografsko kamero. Vir sevanja 192Ir z 
aktivnostjo 3,2 TBq se je odpel z vodila, ne da bi delavec to opazil. Pri izvajanju 
radiografije je delavec večkrat prijel za vodilo, kjer je bil odpeti vir. Po izpostavitvi 
sevanju so se pri delavcu pojavili simptomi determinističnih učinkov sevanja, na 
obsevanem prstu, s katerim je prijel za vodilo z virom, pa se je pojavil mehur. Prst je bilo 
kasneje treba amputirati. Na osnovi biološke dozimetrije je bilo ocenjeno, da je bil 
delavec izpostavljen celotelesni dozi 1,86 Gy, njegov prst pa 70 Gy. Pri radiografiji sta 
sodelovala tudi dva pomočnika, ki sta prejela celotelesni dozi 0,45 Gy in 0,75 Gy. 

Z oceno stopnje 3 je bil ocenjen tudi dogodek, kjer je prišlo do prekomerne izpostavitve 
treh delavcev pri izvajanju radiografije z virom sevanja 192Ir aktivnosti 2,5 TBq. Vir se je 
odpel in se nato zataknil v vodilo. Delavci tega niso opazili in so prevažali gama projektor 
in vodilo od delovišča do pisarne, šele tam pa so opazili, da je vir ostal v vodilu. Prevoz je 
trajal okoli 30 minut, vodilo pa je ležalo ob nogi enega od delavcev. Po izpostavitvi 
sevanju so se pri tem delavcu pojavili simptomi determinističnih učinkov sevanja, na nogi 
pa hude opekline ter odprte rane. Na osnovi izračunov je bila prejeta doza sevanja 
ocenjena na 2,02 Sv za najbolj izpostavljenega delavca, ter po 0,81 Sv za ostala dva 
delavca. 

Sedem dogodkov z oceno stopnje 2 zaradi prekomerne izpostavljenosti delavcev se je 
zgodilo pri delu z obsevalnimi napravami, izvajanju radiografije, pri nameščanju vira 
sevanja v obsevalno napravo in pri razstavljanju obsevalne naprave v talilnici svinca, ko 
je v obsevalni napravi ostal vir sevanja, za katerega niso vedeli. 

Z oceno stopnje 2 je bil ocenjen dogodek med remontom v jedrski elektrarni, pri katerem 
je zaradi človeške napake prišlo do izgube zunanjega električnega napajanja, zagon dizel 
generatorja je bil neuspešen, drugi dizel generator pa ni bil razpoložljiv zaradi 
vzdrževanja. Po izgubi vsega električnega napajanja je za 19 minut odpovedalo hlajenje, 
posledici pa sta bili porast temperature reaktorskega hladila za 21°C in porast 
temperature hladila bazena za izrabljeno gorivo za 0,5°C. Po vzpostavitvi električnega 
napajanja so ponovno vzpostavili hlajenje jedrskega goriva in tako ni bilo posledic za 
delavce in prebivalstvo. Čeprav je bil varnostni pomen dogodka le stopnje 1, je to oceno 
upravni organ zvišal na stopnjo 2 zaradi neustrezne varnostne kulture upravljavca 
objekta.  

Trije dogodki v jedrskih elektrarnah so bili ocenjeni s stopnjo 1. Prvi dogodek se je 
zgodil, ker v jedrski elektrarni med obratovanjem niso upoštevali omejitve roka za izklop 
opreme, ki je predpisan v obratovalnih pogojih in omejitvah. Pri tej kršitvi ni prišlo do 
dejanskega dogodka. Pri drugem dogodku je prišlo do izpostavitve delavcev z 
radioaktivnim tritijem. Izpust hladila s tritijem v delovni prostor se je zgodil med 
izvajanjem navarjanja cevi na sistem moderatorja elektrarne, kjer se kot hladilo in 
moderator uporablja težka voda. Delavci so prejeli doze nad dozno ogrado. Tretji 
dogodek je bil požar v reaktorski zgradbi jedrske elektrarne, ki ga je nato pogasilo osebje 
elektrarne in gasilci iz lokalnih gasilskih brigad. Več ur kasneje pa je bilo zaznano 
puščanje reaktorskega hladila iz reaktorske črpalke, ki so ga po 12 urah zaustavili. 
Posledic za okolje ni bilo. Poročilo o dogodku in ocena dogodka še nista zaključena. 
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V tovarni jedrskega goriva je prišlo do dogodka, pri katerem je zaradi neustreznega 
nadzora nad jedrskimi snovmi prišlo do nevarnosti za dogodek zaradi kritičnosti. Med 
obratovanjem so kršili obratovalne omejitve. Po inšpekciji je upravni organ ugotovil, da 
je vzrok dogodka slaba varnostna kultura in je zato zvišal oceno na stopnjo 2. Drugi 
dogodek je bil izpust vode v prostor z jedrskimi snovmi, ki pa ni imel posledic za delavce, 
prebivalstvo in okolje. Ta dogodek ni bil ocenjen po merilih INES lestvice. 

Odmevna sta bila dva dogodka s krajo virov sevanja, ki sta zgodila v isti državi v razmiku 
šestih dni, vendar v različnih mestih. Pri prvem dogodku, ki je bil ocenjen s stopnjo 2, so 
bili iz tovarne ukradeni trije merilniki nivoja, vsak z virom sevanja 137Cs aktivnosti 51,5 
GBq. Policija je prijela tatove in našla vire sevanja, ki so jih tatovi razstavili iz varovalnih 
vsebnikov. Vire so tatovi že nekaj dni hranili v naselju. Ocena izpostavljenosti prebivalcev 
naselja z viri sevanja še ni zaključena. Pri drugem dogodku stopnje 1 so oropali delavce, 
ki so izvajali radiografijo na gradbišču in jim ukradli radiografsko kamero z virom sevanja 
192Ir aktivnosti 380 GBq. Upravni organ je sprožil nadzor z opozorili za podjetja z 
rabljenimi kovinami, podjetja za ravnanje z odpadki, policijo in nadzor na mejnih 
prehodih. Policija je preiskala okolico in v bližini gradbišča našla vir sevanja, ki je bil 
nepoškodovan. 

Med dogodki z viri sevanja neznanega izvora je bil najvišje ocenjen dogodek stopnje 2, 
kjer so v tovoru starega železa našli vir sevanja 137Cs z ocenjeno aktivnostjo 100 GBq. Pri 
drugem dogodku stopnje 1 so v tovoru starega železa v železarni stalili vir 241Am. Večina 
radioizotopa je prešla v žlindro, le 1% pa v prah. Za štiri delavce, ki so bili izpostavljeni 
radioaktivnemu prahu, so opravili meritev celotelesne aktivnosti, vendar ni bilo zaznane 
kontaminacije z izotopom. Tretji dogodek stopnje 1 je bil izguba starega vira 137Cs iz 
merilnika gostote. Vir je padel iz naprave in po iskanju z detektorjem sevanja so ga našli 
nekaj metrov stran. Dva dogodka stopnje 0 sta se zgodila v pristaniščih iste države. 
Zaznali so povišano sevanje v tovorih starega železa, ki so vsebovali vire sevanja 137Cs 
oz. 90Sr z zelo nizko aktivnostjo. 

Poročali so tudi o dogodku stopnje 0, ko so v pristanišču zaznali povišano sevanje v 
zabojniku. Vir sevanja so bili izdelki iz jekla, ki je bilo kontaminirano z izotopom 60Co. 

INES dogodki v Sloveniji 

Za upravljavce sevalnega ali jedrskega objekta način poročanja o dogodkih določa 30. 
člen pravilnika JV9. Poročilo o opravljeni analizi dogodka, ki ga mora upravljavec 
predložiti URSJV, mora vsebovati tudi klasifikacijo dogodka po mednarodni lestvici 
jedrskih in radioloških dogodkov.  

V Sloveniji sta bila v letu 2012 dva dogodka, ki sta bila ocenjena s stopnjo 1. O obeh 
dogodkih je URSJV poročala v Sevalnih novicah in v novicah na spletni strani URSJV. 
INES poročilo za oba dogodka je bilo objavljeno na spletni strani URSJV pod rubriko 
»INES dogodki«. Pri prvem dogodku je bil v času med 1. in 15. 8. 2012 pri izvajanju 
industrijske radiografije v laboratoriju izvajalca sevalne dejavnosti obsevan delavec, 
zaposlen na delovnem mestu kandidata za kontrolorja. Njegov dozimeter je bil v obdobju 
enega meseca izpostavljen dozi 7,6 mSv, kar je nad določeno dozno ogrado za 
poročanje, ki je 1,6 mSv/mesec. Mejna doza za izpostavljene delavce 20 mSv na leto ni 
bila presežena. Do dogodka je prišlo, ker so zaposleni v podjetju brez vednosti vodstva 
podjetja kršili interne postopke za delo in izklopili varnostne mehanizme, ki bi preprečili 
nepooblaščen dostop v nadzorovano območje laboratorija. Delavec, ki je bil obsevan, pri 
sebi ni imel elektronskega dozimetra in je delo opravljal brez veljavnega zdravniškega 
spričevala. 

Drugi dogodek se je zgodil 10. 9. 2012 v podjetju, ki uporablja rentgenske naprave za 
merjenje nivoja tekočine. Delavec (vzdrževalec), ki ni bil razvrščen med sevanju 
izpostavljene delavce in ni bil usposobljen za delo z viri sevanja, je v napravi za merjenje 
nivoja zamenjal rentgensko cev. Napravo je vključil in preveril njeno delovanje. Ker je 
ugotovil, da tok in napetost nista nastavljena na običajne delovne vrednosti, ju je 
nastavil ročno, nato pa preveril sevanje na detektorju naprave. Ker na detektorju ni bilo 
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signala, cev pa je delovala, je sevanje preveril še z ročnim merilnikom sevanja in 
ugotovil, da je snop rentgenskih žarkov usmerjen proti njemu in da je bil pri tem 
verjetno obsevan. Za dokončno oceno dogodka je bila narejena rekonstrukcija prejete 
doze obsevanega delavca. Efektivna doza na celo telo je znašala okrog 4,5 mSv, kar je 
več kot letna dozna omejitev za prebivalce 1 mSv. 

Slovenija leta 2012 v sistem NEWS ni poročala, ker ni bilo dogodkov, ki bi ustrezali 
kriterijem za mednarodno objavo.  

Viri: [99], [100] in [101] 
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15 SEZNAM KRATIC 

Spodaj so navedene kratice, uporabljene v tem poročilu. 

AMP  Ageing Management Programme / program za obvladovanje staranja 

ARAO  Agencija za radioaktivne odpadke 

ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje  

ATO  Atomic Questions Working Group 

BSS  Basic Safety Standard / temeljni varnostni standard 

CDP  Core Damage Probability / verjetnost za poškodbo sredice 

CEOD Centralna evidenca osebnih doz 

CERAO Centralna evidenca radioaktivnih odpadkov, ki jo vodi Uprava Republike 
Slovenije za jedrsko varnost 

CORS  Center za obveščanje Republike Slovenije 

CSRAO Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov 

CTBT Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty / Pogodba o celoviti prepovedi 
jedrskih poizkusov 

CTBTO  Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization 

CURS  Carinska uprava Republike Slovenije 

DDR  diagnostična referenčna raven 

DG  dizelski generator 

DLN  državni lokacijski načrt 

DPN  državni prostorski načrt 

EIMV  Elektroinštitut Milan Vidmar 

EK  Evropska komisija 

ELME  Ekološki laboratorij z mobilno enoto 

ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group 

EQ  Environmental Qualifications / okoljska kvalifikacija varnostne električne 
opreme 

ETF  Exchange-Traded Fund 

EU  Evropska unija 

FRI  faktor zanesljivosti goriva 

GK  Generalna konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo 

IAEA International Atomic Energy Agency / Mednarodna agencija za atomsko 
energijo 

ICJT  Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo pri Institutu »Jožef Stefan« 

ICRP  International Commission for Radiation Protection 

IDDS  In Drum Drying System / sistem za sušenje radioaktivnih odpadkov 

IJG  izrabljeno jedrsko gorivo 

IJS  Inštitut »Jožef Stefan« 

INES  International Nuclear Event Scale 
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INPO  Institute for Nuclear Power Operation 

INSC  Instrument for Nuclear Safety Co-operation 

IRR  Internal Rate of Return/ notranja stopnja donosa 

ISI  medobratovalni pregledi 

ISOE  International System on Occupational Exposure 

ITDB  Illicit Trafficking Database 

JAP  ionizacijski javljalniki požara 

KNM  Klinika za nuklearno medicino v Ljubljani 

KSID  Komunikacijski sistem med izrednim dogodkom 

LDOZ  Laboratorij za dozimetrijo pri ZVD Zavodu za varstvo pri delu, d. d. 

LMSAR Laboratorij za meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov pri ZVD Zavodu 
za varstvo pri delu, d. d. 

MAAE  Mednarodna agencija za atomsko energijo 

MKSID  Medresorni komunikacijski sistem med izrednim dogodkom 

MM  Money Market 

MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 

MORS  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

MZO  Mreža za zgodnje obveščanje 

MZZ  Ministrstvo za zunanje zadeve 

NEA  Nuclear Energy Agency 

NEK  Nuklearna elektrarna Krško 

NEP  Nacionalni energetski program Republike Slovenije 

NPT  Pogodba o neširjenju jedrskega orožja 

NRC  Nuclear Regulatory Commission 

NRP  načrt razvojnih programov 

NSG  Nuclear Suppliers Group / Skupina jedrskih dobaviteljic 

NSRAO nizko in srednje radioaktivni odpadki  

NUID  pripravljenost na izredne dogodke (Načrt Ukrepov ob Izrednem Dogodku) 

NZIR  Načrt zaščite in reševanja 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

OI  Onkološki inštitut 

OPC  operativni podporni center 

OSART  Operational Safety Assessment Review Team 

PDEH  sistem za digitalno regulacijo turbine 

PGD  projekt za gradnjo objekta 

PIS  Process Information System / procesni informacijski sistem 

PK  Pariška konvencija 

PMF  probable maximum flood / določitev verjetne visoke vode 

PSR  Periodic Safety Review / Občasni varnostni pregled 
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QA  zagotavljanje kakovosti 

RAO  radioaktivni odpadki 

RIC  Reaktorski infrastrukturni center Instituta »Jožef Stefan« 

ROKO  Radioaktivnost v OKOlju 

RS  Republika Slovenija 

RTG  rentgenske naprave 

RUŽV  Rudnik urana Žirovski vrh 

RŽV  Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o. 

SID  Skupina za obvladovanje izrednega dogodka 

SKPUO  Strokovna komisija za preizkus znanja usposobljenosti operaterjev NEK 

SSAJN  Strokovna skupina za analizo jedrske nesreče URSJV 

SSK  structures, systems and components / konstrukcije, sistemi in komponente 

SSOD  Strokovna skupina za oceno doz URSJV  

SSSJV  Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost 

SVPIS  Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji pri Institutu »Jožef Stefan« 

TPC  tehnični podporni center 

TRIGA  Training Research Isotope General Atomic  

TS  tehnične specifikacije 

Ur. l.  Uradni list 

URSJV  Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 

URSVS  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

URSZR  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

US NRC United States Nuclear Regulatory Commission 

USAR  Končno varnostno poročilo 

VOK  varnostno-obratovalni kazalniki 

VVA  verjetnostne varnostne analize 

WANO  World Association of Nuclear Operators 

WENRA Western European Nuclear Regulators Association / Združenje evropskih 
upravnih organov za jedrsko varnost 

ZN  Združeni narodi 

ZPC  zunanji podporni center 

ZPNB  Zakon o prevozu nevarnega blaga 

ZUOD  Začetno usposabljanje osebja z dovoljenjem 

ZVD  ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. 

ZVISJV Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
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