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UVODNIK

Letos smo se oba najtoplejša poletna 
meseca odločili preživeti delovno, brez 
daljših počitnic. Namreč, Ljubljana je 
v tem obdobju res lepa in privlačna. 
Ponuja množico doživetij, vezanih na 
svojo zgodovino in znamenitosti, kakor 
tudi nadvse pester program prireditev ter 
številne trendovske lokale. Kljub temu da 
se v tem času prestolnica skoraj izprazni, 
mesto ni pusto, saj naše ljudi nadomestijo 
številni turisti. Ko smo se tako z družino 
pred nekaj dnevi sprehajali po mestu, smo 
v ozki Židovski ulici naleteli na znanca, 
ki je nekoč delal v jedrski stroki. V hladni 
senci kostanjev unionskega vrta smo 
si skupaj privoščili hladen napitek, se 
pogovarjali o marsičem, pa tudi o tem, 
»kako narediti jedrsko področje privlačno 
in seksi.« Jedrce, ki ga imate v roki, to 
temo omenja v vsaj dveh prispevkih in 
prav tako podobnih prispevkov ne manjka 
v prejšnjih izdajah. Strinjali smo se, da 
danes v t.i. »jedrski renesansi« ni težava 
le v snubljenju kadrov, temveč tudi v 
tem, kako zvezo obdržati. Zaključili smo, 
da mora biti naša »madame jedrska« 
ves čas privlačna in seksi, svojim kadrom 
mora namenjati pozornost, omogočiti 
mora stabilen profesionalni in osebni 
razvoj, predvsem pa pokazati jasno in 
usklajeno vizijo celotnega jedrskega 
področja kot tudi vseh pripadajočih 
ustanov. S takšnim pristopom bi precej 
omilili grozeči primanjkljaj človeških virov, 
nazaj v jedrsko stroko pa bi pritegnili 
marsikaterega strokovnjaka, za katerega 
mislimo, da smo ga že izgubili. Med 
njimi je zagotovo naš znanec, ki mu ni 
vseeno, da je profesionalno popolnoma 
izstopil iz jedrske stroke. Nenazadnje je 
tej stroki posvetil celoten podiplomski 
študij in nekaj let delovnih izkušenj. Torej, 
naša »madame jedrska« je privlačna, 
vleče k sebi, le pravi »štrik« moramo 
zagrabiti.

Simona Sučić, urednica
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NagOVOr NOVega 
preDseDNIKa 
DrUštVa jeDrsKIh 
strOKOVNjaKOV
Namen in cilji Društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije zajemajo: 
  skrb za aktivno obveščanje javnosti o 

strokovnih vprašanjih ter popularizacijo 
jedrske znanosti in tehnologije za 
uporabo v miroljubne namene,

  vzdrževanje visoke kvalitete strokovne 
dejavnosti, pospeševanje izmenjave 
informacij in prenosa znanja in 
tehnologije v domačo industrijo,

  sodelovanje pri izdelavi standardov 
ter spremljanje zakonodaje s področja 
jedrske znanosti in tehnologije v 
Sloveniji,

  podpiranje varnega obratovanja 
jedrskih objektov v Sloveniji ter aktivno 
sodelovanje pri reševanju konkretnih 
strokovnih problemov, 

  podpiranje izdajanja literature ter 
skrb za sistematično delo pri izdelavi 
slovenske terminologije s področja 
jedrske znanosti in tehnologije,

  sodelovanje s podobnimi društvi 
in strokovnimi organizacijami, z 
organizacijo strokovnih srečanj in 
posvetovanj ter s spodbujanjem 
strokovnega izpopolnjevanja, 
štipendiranja in z izmenjavo 
strokovnjakov doma in v tujini.

Do sedaj sem imel podobne cilje in 
namene, od sedaj naprej jih nameravam 
še bolj izpolnjevati, kar mi bo uspelo 
s pomočjo vseh članov društva in še 
posebej s pomočjo vseh tistih, ki ste še 
posebej odgovorni, ker ste izvoljeni ali 
imenovani v svoje posebne vloge. 
Menim, da je potrebno delo društva 
nadaljevati podobno, kot je bilo 
zastavljeno do sedaj, in še izboljšati 
obveščanje javnosti o jedrskih področjih, 
s posebnim poudarkom na uporabni vlogi 
jedrskih tehnologij v modernem življenju.

Zahvaljujem se svojemu predhodniku 
dr. Boštjanu Končarju in njegovi ekipi za 
dobro opravljeno delo. Čestitam na novo 
izvoljenim kandidatom na funkcije društva 
in upam, da bo društvo tudi v prihodnje 
delovalo vsaj tako dobro kot do sedaj.

Vabim vse člane društva, da prispevajo 
nove ideje k delu. Vabim vas, da  z mnenji 
in predlogi aktivno sodelujete pri delu 
društva. 

Moji kontaktni podatki so navedeni v 
vrstnem redu mojih želenih prioritet 
komuniciranja: marko.cepin@fe.uni-lj.si 
(ali nss@ijs.si), tel: 01 476 8243 (direktni 
tel. na Fakulteti za elektrotehniko, 
kjer poučujem predmete s področja 
elektroenergetike), mobilni tel. 031 522 
463.

Prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS 

seja UpraVNega 
ODbOra Djs
Na 1. seji upravnega odbora (UO) DJS 
v letu 2010, ki je bila v mesecu maju v 
prostorih Reaktorskega centra v Podgorici, 
so prisotni pregledali dejavnosti DJS in 
sekcij Alfa ter MMG v času od zadnje 
redne seje UO in v letu 2009, se seznanili 
s potekom priprav na konferenco NENE 
2010, obravnavali so program dela in 
finančni načrt za leto 2010 ter pripravili 
potrebno za skupščino DJS in volitve 
novih članov UO, nadzornega odbora in 
predsednika DJS. 

Predsednik DJS dr. Boštjan Končar je 
predstavil poročilo o dejavnostih DJS v 
letu 2009. Dejavnosti DJS in sekcije Alfa so 
v letu 2009 potekale v skladu s sprejetim 
programom za leto 2009, manj dejaven je 
bil MMG, več dejavnosti je bilo realiziranih 
na področju urejanja Pojmovnika jedrske 
tehnike in varstva pred sevanji in izšle so 
tri številke Jedrca. Nadzor nad finančnim 
in materialnim poslovanjem DJS v letu 
2009 je izvedel Nadzorni odbor DJS, ki 
ugotavlja, da je DJS v letu 2009 posloval 
s presežkom prihodkov nad odhodki, in 
da pri pregledu niso bile ugotovljene 
morebitne nepravilnosti in odstopanja.

Potek priprav na konferenco NENE 2010 je 
predstavil predsednik DJS, ki je povedal, 
da priprave nanjo potekajo po načrtih. 

Prisotni so obravnavali dejavnosti novega 
uredništva pri nadgradnji Pojmovnika 
jedrske tehnike in varstva pred sevanji. V 
letu 2009 in v tem letu poteka vsebinska 
revizija obstoječih pojmov. Predstavljeni 

sta bili delovna revizija izdelka in ocena 
stroškov. Do sedaj je obravnavanih 2000 
od 2600 gesel. 

Seznanili so se z osnutkom vsebinskega 
načrta dejavnosti in s predlogom 
finančnega plana DJS za leto 2010. Glavni 
dogodek v letu 2010 bo organizacija 
konference NENE 2010. Cilje DJS 
pa bomo dosegali še z izdajanjem 
publikacij, nadgrajevanjem spletne strani, 
facebookom, organizacijo strokovnih 
predavanj in javnih razprav, mednarodnim 
sodelovanjem in sodelovanjem s 
sorodnimi organizacijami v Sloveniji, 
sodelovanjem v javnih razpravah 
in oblikovanjem strokovnih stališč, 
organizacijo strokovne ekskurzije, s 
spodbujanjem mladih. Delo društva bomo 
popestrili z organizacijo družabnih srečanj.

Na seji so člani UO pregledali pristopne 
izjave treh kandidatov, ki so jih tudi 
potrdili. DJS sedaj šteje 308 članov.
Mag. Milena Černilogar Radež

reDNa letNa 
sKUpščINa Djs
Redna letna skupščina društva jedrskih 
strokovnjakov Slovenije je bila 27. 5. 
2010 v Izobraževalnem centru za jedrsko 
tehnologijo na Reaktorskem centru v 
Podgorici. Na skupščini so člani pregledali 
dejavnosti DJS in sekcij Alfa ter MMG 
v letu 2009 ter sprejeli poročilo o delu 
DJS za leto 2009, obravnavali in sprejeli 
program dela in finančni načrt za leto 
2010 in volili nove člane UO, NO in 
predsednika DJS. Predsednik DJS Boštjan 
Končar je predstavil poročilo o dejavnostih 
DJS in MMG v letu 2009, o dejavnostih 
sekcije Alfa je poročala Milena Černilogar 
Radež. 

Predsednik je predstavil finančno poročilo 
za leto 2009 in povzel, da je društvo 
zaključilo minulo leto s »presežkom 
prihodkov nad odhodki«, kar je rezultat 
konference NENE 2009. Na skupščini so 
člani potrdili vsebinski in finančni načrt 
DJS za leto 2010. Tudi v tem letu bo DJS 
organiziral številne projekte.

Največji in že tradicionalni dogodek bo 
redna letna konferenca »Nuclear Energy 
in New Europe 2010«, Portorož, 6.–9. 



september 2010. Skozi vse leto bomo 
urejali spletne strani društva in obeh 
sekcij. Člane bomo še naprej obveščali 
še preko glasila Jedrce. Intenzivno bo 
potekalo uredniško delo na Pojmovniku 
jedrske tehnike in varstva pred sevanji 
– načrtujemo, da bo v letu 2010 izdana 
posodobljena izdaja Pojmovnika.

Potekal bo projekt »Reaktor – 
potrebujemo tvojo energijo«. Natečaj 
bo organiziran skupaj s Fakulteto za 
matematiko in fiziko in Institutom Jožef 
Stefan.

Vabljeni boste na številna predavanja in 
razprave, ki jih bodo organizirali društvo in 
njegovi sekciji.

Ob zaključku skupščine so člani podali 
številne pobude in predloge:
  V preteklih letih je zaznana večja 

pozornost DJS za sodelovanja z 
mladimi, kar je treba nadaljevati.

  Država pokaže premalo interesa za 
področje jedrske energetike, zato bi 
moralo društvo v prihodnje večjo 
pozornost nameniti tudi temu področju.

  Člani DJS naj prispevajo članke 
s področja jedrske energetike v 
Wikipedijo.

  Člani DJS smo premalo dejavni na 
področju prepoznavnosti, saj se v 
javnosti veliko bolj pojavljajo NVO 
(Fokus, Greenpeace ...). 

  Člani DJS naj v svojih organizacijah 
vzpodbujajo člane k bolj aktivnemu 
delovanju v društvu in k dejavnostim na 
področju jedrske energetike.

V letu 2011 ne smemo pozabiti na 
pomembno obletnico – DJS bo zabeležilo 
20 let delovanja.

Mag. Milena Černilogar Radež

sKUpščINa eNC IN 
KONfereNCa eNC

Barcelona je od 30. 5. do 3. 6. gostila vrsto 
dogodkov na področju jedrske energetike, ki 
jih je organiziral ENS. Vsi so se odvijali v sklopu 
Konference ENC 2010: sestanek generalnih 
sekretarjev društev jedrskih strokovnjakov, 
sestanek upravnega odbora ENS in generalne 
skupščine ENS, ki je najvišji organ ENS.

Na letošnji konferenci je bilo v posebni sekciji 
in prostoru mogoče predstaviti tudi društva 
jedrskih strokovnjakov, ki so člani ENS, kar je 
novost. Na konferenci je bil tako s prispevkom 
predstavljen tudi DJS. Hkrati je bilo mogoče na 
konferenci povzeti, kaj se na področju jedrske 
energetike ter sevalne in jedrske varnosti 
dogaja v evropskem in širšem prostoru. 

Letošnje konference se je udeležilo več kot 
750 udeležencev iz držav vsega sveta in 
250 razstavljalcev. Organizatorji so gostili 
vrsto zanimivih vabljenih predavateljev, 
ki so obravnavali področja: »Current 
Nuclear Technologies under Construction«, 
»Nuclear New Build Projects«, »Life Science 
Application«, »Nuclear Energy Development 
Framework« in »Nuclear Technologies for the 
Future«. 

Konferenca je bila organizirana tako, da so bile 
ves čas v teku po štiri vzporedne dejavnosti, 
kar žal ni omogočalo celostnega pregleda 
nad celotnim dogajanjem. Poleg tega sta bili 
organizirani še dve stalni razstavi. Predstavilo 
se je devet raziskovalnih organizacij in 58 
podjetij (industrija), ki delajo na tem področju. 

Ves čas konference sta bili organizirani 
razstava in predstavitev posterjev. 

Obravnavana so bila področja: novi reaktorji 
in nove tehnologije, jedrski gorivni krog 
(radioaktivni odpadki, prevoz, »dismantling 
and partitioning & transmutation«), 
obratovanje jedrskih elektrarn, uporaba 
virov sevanj v medicini – novost in izziv; 
človeški viri, izobraževanje in usposabljanje; 
sociološko-ekonomski vidik, politično-etični 
pogled. Novost na konferenci so bili prispevki 
iz uporabe virov sevanj v medicini. Za 
vključitev tega področja v program ENC so se 
organizatorji odločili že v letu 2007 predvsem 
zato, da udeležencem predstavijo »povsem 
vsakdanjo uporabo virov sevanj v medicini«, 
predvsem pa tisti del, ki ga prebivalstvo 
pozitivno sprejema.

Konferenca je srečanje strokovnjakov 
iz jedrskih raziskovalnih organizacij in 
izobraževalnih inštitucij, jedrskih objektov in 
upravnih organov z vsega sveta. Udeležba 
na konferenci je bila priložnost za izmenjavo 
informacij in medsebojnega obveščanja o 
dogajanjih na jedrskem področju na širšem 
območju. Medsebojno druženje, izmenjava 
izkušenj, soočanje z aktualnimi dogajanji so 
dobra osnova za nadaljnje kvalitetno delo.

Sestanek vseh generalnih sekretarjev društev 
jedrskih strokovnjakov, ki so člani ENS, je bil 
novost. Na njem smo si predstavniki izmenjali 
izkušnje. Trenutno je v ENS včlanjenih 22 
društev, ki delujejo na povsem različne načine: 
večja društva (npr. Francija) delujejo povsem 
profesionalno, imajo zaposlene, druga pa 
povsem na prostovoljni bazi. Predstavniki smo 
si bili enotni, da bi moral ENS v prihodnje 
več pozornosti nameniti bolj aktivnemu 
sodelovanju s svojimi člani in da je treba 
vzpodbujati dejavnosti, kot je bila možnost 
brezplačne predstavitve posameznih članov 
na ENC.

Sestanka upravnega odbora so se udeležili 
njegovi člani, člani generalne skupščine in 
poleg njih še predsedniki nacionalnih društev 
jedrskih strokovnjakov oziroma zastopniki, 
predstavniki »corporate members«, gospod 
Santiago San Antonio (generalni sekretar ENS) 
in predstavniki sekretariata, ki so zadolženi 
za urejanje spletnih strani, za organizacijo 
konferenc in za urejanje publikacije ENSNews. 

Sestanek upravnega odbora je bil namenjen 
predvsem pripravi na generalno skupščino. 
Člani vodstva in predsednik ENS, prof. dr. 
Vladimir Slugen, so pregledali delovanje 
ENS od leta 2003 do 2010 in ugotovili, da je 
delovanje ENS v zadnjem letu bolj uspešno 
kot v zadnjih treh letih. ENS organizira 
večje število dogodkov, nadgradil je spletne 
strani, ki so vedno bolj obiskane in nudijo 
veliko koristnih povezav, vedno bogatejša 
z vsebinami na področju uporabe jedrske 
energije v miroljubne namene je tudi 
publikacija, ki izhaja četrtletno v elektronski 
obliki, ENSNews. 

ENS, ki je bil sicer ustanovljen že leta 1975, 
združuje trenutno 22 evropskih društev 
jedrskih strokovnjakov in 60 pridruženih 
(industrija, raziskovalni inštituti) članic.

Predsednik ENS je na sestankih predstavil 
sodelovanje ENS s sorodnimi združenji 
Avstralije, Maroka in Izraela. Ima podpisane 
sporazume o sodelovanju z ameriškim 
združenjem jedrskih strokovnjakov (ANS), z 
združenji iz Argentine, Kanade in Kitajske. 
Sodeluje s FORATOM, WNA, NucNet ... V letu 
2009 je bil podpisan sporazum o sodelovanju 
z združenjem evropskih jedrskih izobraževalnih 
in raziskovalnih institucij (European Nuclear 
Education Network, ENEN). 

Na skupščini so o svojem delu poročali 
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predstavniki raznih odborov ENS: 

  High Scientific Committee (HSC): HSC je 
skupina uglednih evropskih znanstvenikov, 
katerih naloga je prispevati k dvigu 
znanstvenega in strokovnega nivoja 
konferenc, ki jih organizira ENS. Strokovna 
mnenja, ki so izdelana, so objavljena na 
spletnih straneh ENS.

  Programski odbor: Od začetka leta 2009 
ga vodi prof. dr. Nikola Čavlina. V letu 2010 
so bile organizirane tri konference ENS: PIME, 
RRFM in ENC. 

  ENS YGN: pohvaliti je treba delo mladih, 
ki jih vodi predstavnik iz Francije Edouard 
Hourcade. Več o dejavnostih ENS YGN najdete 
na spletnih straneh http://www.euronuclear.
org/aboutus/yg/young.htm.  

Na skupščini smo obravnavali poslovanje 
ENS v letu 2009. V letih od 2003 do 2006 
je bilo delovanje združenja zelo uspešno 
in je zato v kasnejših letih več pozornosti 
namenilo svojim ciljem – raziskavam, razvoju 
in izobraževanju na področju miroljubne 
uporabe jedrske energije. Izkazalo pa se je, 
da ustanovitev hčerinske družbe Nuclear 
Service Brussels (NSB) v letu 2006, ki naj bi 
urejala prej profitni del poslovanja ENS, ni bila 
primerna. V sodelovanju s FORATOM in NucNet 
je bila zato v letu 2009 oblikovana skupina, ki 
enotno nastopa na področju poslovanja, ki je 
povezano z davčnimi obveznostmi. Odločitev 
o takšnem načinu dela se je izkazala za 
primerno, saj bo v letu 2010 poslovanje ENS 
predvidoma najbolj uspešno v obdobju od leta 
2003.

Mag. Milena Černilogar Radež

NagrajeNCI 
Natečaja 
»reaKtOr« 
Znani so nagrajenci natečaja »Reaktor«, ki 
so ga v sodelovanju in s podporo drugih 
ustanov tudi letos organizirali Društvo 
jedrskih strokovnjakov Slovenije, Institut 
Jožef Stefan ter Fakulteta za matematiko in 
fiziko Univerze v Ljubljani. Na zaključnem 
dogodku 8. junija v Ljubljani sta predsednik 
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, 
prof. dr. Marko Čepin, in predsednik 
Komisije nagradnega natečaja, prof. dr. 
Leon Cizelj, podelila priznanja in nagrade 
avtorjem najboljših del. 

Nagradni natečaj spodbuja študente k 
oddaji prispevkov na temo učinkovite in 
okolju prijazne energije. Letošnji že četrti 
natečaj po vrsti je bil v celoti posvečen 
tematiki jedrske energije. Organizatorji 
nagradnega natečaja »Reaktor« so 
nagradili 5 najboljših prispevkov, ki so 
bili po izboru strokovne komisije najbolj 
inovativni in strokovni. Sodelujoče študente 
ter predstavnike naravoslovnih in tehničnih 
fakultet so na tokratnem dogodku 
nagovorili predsednik komisije, prof. 
dr. Leon Cizelj, predsednik DJS, prof. dr. 
Marko Čepin, direktor IJS, prof. dr. Jadran 
Lenarčič, ter dekan FMF, prof. dr. Andrej 
Likar. S svojimi besedami je pomembnost 
razvoja okolju prijazne energije in mladih 
strokovnih kadrov poudaril tudi direktor 
GEN Energije Martin Novšak. 

Glavno nagrado natečaja »Reaktor« je 
prejel Aleksander Žbogar za avtorsko 
delo »Družbena in okoljska sprejemljivost 
jedrske energije ... s kančkom ironije«, 
nagrajeni pa so bili tudi prispevki Blaža 
Likoviča, Sama Košmrlja ter Janje Rudolf 
in Jerneja Hafnerja, ki sta prejela posebni 
nagradi. Celoten dogodek je v duhu 
mladih talentov zaokrožil glasbeni nastop 
Anžeta Medveda, ki je sodeloval na 
izboru »Slovenija ima talent«. Nagrajeni 
študentje, ki so preko svojih del pokazali, 
da premorejo veliko znanja in inovativnosti, 
bodo svoje prispevke lahko predstavili tudi 
na mednarodni konferenci Nuclear Energy 
for New Europe 2010, ki bo potekala od 6. 
do 9. septembra 2010 v Portorožu. 

 »Mladi predstavljajo temelj bodočega 
razvoja, zato je njihovo vključevanje in 
udejstvovanje na področju okolju prijazne 
energije še toliko bolj pomembno. Jedrska 
energija se, prav tako kot ostala področja, 
srečuje s hitrim tehnološkim razvojem in 
vedno večjimi podnebnimi spremembami. 
Te zahtevajo svež, inovativen in ustvarjalen 
pristop k vprašanjem energetske politike 
in varnosti. Študentje naravoslovnih in 
tehničnih smeri so pokazali, da premorejo 
konstruktiven in svež pogled na omenjena 
vprašanja«, je ob podelitvi nagrad poudaril 
prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka za 
reaktorsko tehniko (IJS).

Nagradni natečaj Reaktor – Potrebujemo 
tvojo energijo, so v sodelovanju z Gen 
energijo organizirali Društvo jedrskih 
strokovnjakov Slovenije, Institut »Jožef 

Stefan« ter Fakulteta za matematiko in 
fiziko Univerze v Ljubljani ob podpori 
Nuklearne elektrarne Krško, Agencije 
za radioaktivne odpadke in Sklada za 
financiranje razgradnje NEK.
Društvo jedrskih strokovnjakov

WiN glObal 2010
V Južni Koreji je potekala od 9.–14. 5. 2010 
v organizaciji WiN – Korea osemnajsta 
redna letna konferenca Women in Nuclear 
(http://www.win-global.org/) z naslovom 
»Nuclear Power Pivotal Choice for Green 
Growth«. Konferenca v mestu Busan je bila 
sicer namenjena nuklearni stroki po vsem 
svetu, vendar je bilo ves čas konference čutiti 
ponos udeležencev iz Južne Koreje na razvoj 
nuklearnih aktivnosti v zadnjih desetletjih v tej 
državi. Ta temelji predvsem na sistematičnem 
pridobivanju znanj. Še posebno so ponosni 
na odločitev Združenih arabskih emiratov 
decembra 2009, da bodo v tej državi zgradili 
prvo jedrsko elektrarno na njenem ozemlju, 
in sicer elektrarno s štirimi reaktorji AP1400 
podjetja Korea Electric Power Corporation.

Uvodno predavanje na konferenci je podal 
bivši minister za znanost in tehnologijo v 
Južni Koreji KuMo Chung, ki je spregovoril o 
strateških načrtih te države na energetskem 
področju, nato pa je Gabriele Voigt, direktorica 
Office of Safeguards Analytical Services, 
IAEA, predstavila program zagotavljanja 
strokovnjakov, ki poteka na IAEA. Jong Shin 
Kim, predsednik Korea Hydro & Nuclear 
Power Co., je prestavil načrtovani razvoj 
in rast jedrskih elektrarn v Južni Koreji in 
v svetu. Sledila so tematska predavanja o 
konstrukciji jedrskih elektrarn ter njihovem 
delovanju, bodočnosti jedrske energije, 
naprednih tehnologijah, gorivu in materialih, 
varstvu pred sevanji, strategijah, povezanih 
s promocijo vseh tehnologij, ki temelje na 

Jedrska elektrarna Kori NPP, Južna Koreja, 
je pozdravila udeležence WiN Global 2010.
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ionizirajočem sevanju, ter predavanja o 
radioaktivnih odpadkih, fizičnem varovanju, 
jedrski varnosti in varovanju okolja. Na 
konferenci sta predstavnici Alfa sekcije 
DJS predstavili dejavnostih v Sloveniji. Dr. 
H. Janžekovič je predavala o aktivnostih v 
Evropski uniji, in sicer v predavanju z naslovom 
»Toward Harmonisation of Radiation and 
Nuclear Safety in the European Union«.

WiN – Korea je za udeležence organizirala 
tudi dve strokovni ekskurziji. Prva je potekala 
že pred začetkom konference in je obsegala 
ogled Doosan Heavy Industries Construction 
v Changwonu, kjer smo udeleženci obiskali 
industrijsko dvorano za proizvodnjo 
uparjalnikov. Prav tako smo si lahko ogledali 
ladjedelnico Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Shipyard v Geojeu. Druga 
ekskurzija pa je vodila udeležence v Hyundai 
Motor Company Factory v Ulsanu, kjer smo 
udeleženci obiskali proizvodno dvorano. Sledil 
je ogled gradnje jedrskih elektrarn na lokaciji 
Shin Kori Construction Site v bližini Busana.

Konferenca WiN Global bo naslednje leto 
potekala v Bolgariji. Spletna stran konference 
z več informacijami se nahaja na http://www.
win-global2010.org/.
Alfa sekcija DJS 

sKrbImO 
za preVOz 
raDIOaKtIVNIh 
ODpaDKOV malIh 
pOVzrOčIteljeV
ARAO je v okviru izvajanja obvezne državne 
javne službe ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki malih povzročiteljev zadolžena tudi 
za prevoze radioaktivnih odpadkov. ARAO za 
prevoze radioaktivinih odpadkov izpolnjuje 
vse pogoje za prevoz radioaktivinih odpadkov 
v tovorkih vrste A, ki jih zakonsko določajo 
Zakon o prevozu nevarnega blaga, Sklep o 
objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B 
k Evropskemu sporazumu o mednarodnem 
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), 
Zakon o varnosti cestnega prometa in nekateri 
drugi zakonski akti, kot so Pravilnik o odobritvi 
embalaže za prevoz nevarnega blaga, Pravilnik 
o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem 
prometu, Pravilnik o nalogah varnostnega 
svetovalca za prevoz nevarnega blaga in 
drugi zakonski akti, ki opredeljujejo prevoz 

nevarnega blaga v cestnem 
prometu. 

ARAO ima usposobljen kader: 
voznike in varnostnega 
svetovalca, certificirane 
prevozne vsebnike, lastno vozilo, 
opremljeno z zahtevano in 
potrebno opremo ter posebnim 
sistemom za pritrditev in 
varovanje tovora. Za varno 
razkladanje paketov na lokaciji 
skladišča pa imamo voznika 
viličarja.

Za potrebe prevoza smo 
izdelali navodila, ki jih morajo 
upoštevati pripravljalec prevozne 
dokumentacije, voznik in drugi 
sodelujoči pri prevozu. Navodila 
obsegajo obrazce za preveritev 
potrebne dokumentacije in 
opreme v vozilu za opravljanje 
prevozov, prevozno listino, v kateri so podatki o 
radioaktivnem odpadku, ter navodila vozniku 
v primeru nesreče ali ob izrednem dogodku. 
Prevoze lahko opravljamo v prevozni embalaži 
za tovorke vrste A, kot izvzete tovorke in kot 
prevoz po izrednem dogovoru. Če ne moremo 
izpolniti vseh predpisanih zahtev za prevoz 
radioaktivnih odpadkov, lahko pri upravnem 
organu zaprosimo za prevoz po izrednem 
dogovoru. Večino prevozov opravimo kot 
prevoze radioaktivnih odpadkov v tovorku 
vrste A. 
Za prevoze uporabljamo poseben prevozni 

vsebnik, kupljen v Veliki Britaniji, ki izpolnjuje 
vse zahteve za prevoz in ima za to tudi 
ustrezno potrdilo – certifikat. Vsako leto 
ga pošljemo na pregled in preizkušanje za 
obnovitev certifikata. Prostornina soda je 300 
litrov. Dovoljena maksimalna masa vsebnika 
z radioaktivnim odpadkom ne sme presegati 
450 kilogramov. Sod je narejen iz nerjavnega 

jekla in razen same debeline 4 mm nerjavne 
pločevine nima dodatnega ščitenja pred 
sevanjem. Vsak paket, ki ga vstavimo v sod, 
mora imeti hitrost doze na površini manjšo od 
2 mSv/h. Za prevoz radioaktivnih odpadkov, ki 
nimajo lastnega ščita in hitrost doze presega 
predpisano mejo, imamo dva prevozna 
vsebnika s svinčevimi vložki, v katere lahko 
vstavimo nezaščiten vir sevanja. Prevozna 
vsebnika smo dobili kot tehnično pomoč 

Mednarodne agencije za 
atomsko energijo. Prevozna 
vsebnika sta narejena na 
Madžarskem. Certifikata za 
ustreznost teh prevoznih 
vsebnikov moramo 
obnavljati na tri leta. 

V letu 2010 smo do konca 
maja prepeljali 52 paketov 
skupne mase 280 kg in 
skupnega volumna 1,6 m3. 

V paketih so bili odpadki z različnimi izotopi, 
od tega je bilo 85 % paketov z izotopom Am-
241, 4 % paketov so vsebovali izotop Ra-226, 
4 % paketov so vsebovali izotop Ni-63, 2 % 
paketov so vsebovali izotop Am-241\Be, 2 
% paketov je vsebovalo izotop Cs-137, 2 % 
paketov je vsebovalo izotopa Am-241\Be 
in Cs-137 in 1 % paketov je vseboval izotop 
Kr-85.   
Marija Fabjan in Marko Kostanjevec, ARAO

Certifikat o ustreznosti prevoznega 
vsebnika Agencije za radioaktivne 
odpadke

Za pritjevanje prevoznega vsebnika 
uporabljamo oprtni sistem v skladu s 
standardom EN 12195-2 
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ODlagalIšče 
NsraO VrbINa, 
KršKO
oPIS IdeJNeGa PRoJekta

V skladu z zakonskimi zahtevami in 
programskimi usmeritvami na področju 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki 
in izrabljenim jedrskim gorivom ter 
programskimi usmeritvami na področju 
energetike bo v Sloveniji zgrajeno 
odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov (NSRAO). Idejni projekt 
(IDP – št.projekta: NRVB-B052/058) 
odlagališča NSRAO Vrbina, Krško, je v 
mesecu juliju 2009 izdelalo podjetje IBE, 
d. d., Ljubljana. Rešitve idejnega projekta 
odlagališča bodo uporabljene v nadaljnjih 
postopkih načrtovanja kot podlaga pri 
izdelavi varnostnih analiz in presoje 
vpliva na okolje, pri določanju meril 
sprejemljivosti NSRAO na odlagališče, 
kot podlaga za ekonomske analize, kot 
podlaga za izdelavo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter pri pripravi 
drugih dokumentov.

Na podlagi predhodno izdelanih študij 
variant in presoj sprejemljivosti posega v 
prostor je bila za lokacijo Vrbina v občini 
Krško izbrana rešitev odlaganja NSRAO 
v vkopane silosne enote. Odlagališče 
NSRAO je zasnovano kot samostojen 
jedrski objekt, v katerem se izvajajo vse 
dejavnosti, ki so potrebne za delovanje 
odlagališča in predvsem za odlaganje 
odpadkov.

Odlagališče NSRAO je namenjeno 
odlaganju kratkoživih NSRAO. Kratkoživi 
NSRAO so NSRAO, ki imajo majhno 
toplotno moč, tako da je pri ravnanju z 
njimi ni treba upoštevati, in ki obenem 
vsebujejo omejeni delež dolgoživih 
sevalcev. NSRAO nastajajo pri uporabi 
radioaktivnih snovi v medicini, znanosti 
in industriji, zlasti pa so posledica 
proizvodnje električne energije v jedrski 
elektrarni v Krškem (NEK).

vaRNoSt odLaGaLIšČa IN 
odLaGaLNI SISteM

Jedrska in sevalna varnost odlagališča 
v času obratovanja bo zagotovljena s 
tehničnimi in organizacijskimi ukrepi 

jedrske in sevalne varnosti, s katerimi bo 
doseženo varno obratovanje odlagališča 
in preprečeni izredni dogodki oziroma 
ublažene posledice izrednih dogodkov ter 
tako zagotovljeno varovanje izpostavljenih 
delavcev, prebivalstva in okolja pred 
ionizirajočimi sevanji.

Dolgoročno varnost odlagališča (po 
zaprtju) pa bo zagotavljal odlagalni 
sistem, ki ga sestavljajo:

  lokacija odlagališča z ustreznimi 
(predvsem hidrogeološkimi) lastnostmi,

  odlagalni objekti,

  obratovalni postopki, ter

  nadzor nad odlagališčem. 

Ključni elementi odlagalnega sistema 
so lokacija, odpadki in odlagalni objekti. 
Pomanjkljivosti katerega od teh elementov 
odlagalnega sistema lahko nadomestijo boljše 
lastnosti ostalih dveh elementov; pri tem pa 
mora vsak od elementov zadostiti minimalnim 
zahtevam, vsi skupaj pa morajo zagotavljati 
zadostno varnost odlagališča. 

odLaGaLNa IN oBRatovaLNa 
ZMoGLJIvoSt odLaGaLIšČa

Zmogljivost odlagališča mora zadoščati za 
odložitev polovice NSRAO, ki bodo nastali 
med obratovanjem in razgradnjo NEK, 
ter za odložitev NSRAO drugih slovenskih 
povzročiteljev. Osnovna projektna odlagalna 
zmogljivost tako znaša 9400 m3. V skladu 
s programskimi zahtevami mora zasnova 
odlagališča tudi omogočati razširitev 
zmogljivosti v času projektiranja in gradnje 
za odložitev vseh NSRAO, ki bodo nastali 

med obratovanjem in razgradnjo NEK, ter 
za odložitev vseh NSRAO drugih slovenskih 
povzročiteljev (medicina, industrija, 
raziskovalna dejavnost). Ta prostornina NSRAO 
znaša 18.200 m3.Vsi obratovalni odpadki 
bodo odloženi v prvi odlagalni silos. Prvi 
silos bo zapolnjen do odlagalne zmogljivosti 

(700 zabojnikov) z odpadki iz razgradnje 
predvidoma ob koncu leta 2029.

SItUaCIJa IN RaZMeStItev 
oBJektov

Odlagališče je prostorsko umeščeno 400 m 
vzhodno od NEK. Širše območje odlagališča 
obsega:
  vhodni del odlagališča, kjer je urejen 

uvoz z Vrbinske ceste in zgrajena 
javna zgradba informacijskega centra 
odlagališča, 

  ožje območje odlagališča, namenjeno 
upravno-servisnim dejavnostim, 
sprejemu in pripravi odpadkov na 
odlaganje, odlaganju odpadkov v 
odlagalne enote in zagotavljanju fizične 
varnosti odlagališča (ožje območje je 
obdano z ograjo),

  proste površine odlagališča, ki so 
urejene z zasaditvijo drevnine, ter 

  površine za priključevanje na 
gospodarsko infrastrukturo. 

Površine območja odlagalnih enot in večji 
del notranjih površin objekta za pripravo 
odpadkov na odlaganje so uvrščene 
v radiološko nadzorovano področje. 
Radiološko nadzorovano področje je 
varovano z ograjo.

Odlagalni silos med obratovanjem Odlagalni silos po zaprtju
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PRotIPoPLavNI PLato

Vse stavbe in odlagalni objekti odlagališča 
bodo zgrajeni na platoju, ki bo objekte 
varoval pred poplavo. Objekti pomembni 
za jedrsko varnost, bodo zgrajeni na 
nasutem platoju z višino vrhnje kote, 
ki bo varovala objekte pred največjo 
verjetnostno poplavo (PMF). Servisni del 
objektov bo na platoju s koto, ki je enaka 
višini kote platoja v NEK, vrhnja kota silosa 
pa bo še za 1 m višja. Servisni objekti 
bodo tako varni pred poplavo z več kot 
1000-letno povratno dobo.

oBJektI, SISteMI IN NaPRave 
odLaGaLIšČa

Na odlagališču morajo biti zagotovljeni vsi 
objekti, sistemi in naprave, ki so potrebni 
za delovanje odlagališča kot samostojnega 
jedrskega objekta:

1.   Tehnološki objekt; sklopi prostorov: 
Priprava odpadkov na odlaganje; 
laboratorij; betonarna – priprava 
betona za zalivanje odlagalnih 
zabojnikov; kontrolni in servisni 
prostori; energetski in tehnični 
prostori; skupni in pomožni prostori; 
rezervna ploščad;

 2.  Odlagalni objekti: 
odlagalna silosa; dostopni jašek; 
revizijska hodnika; začasna hala 

3.   Servisni objekt; sklopi prostorov: 
Prostori za zbiranje komunalnih in 
nevarnih odpadkov; delavnica; pisarna 
s sanitarijami in garderobo; priročno 
skladišče; skladišče tehničnih plinov 
in olj; kotlovnica; prostori za oskrbo 
z vodo in požarno zaščito; prostori za 
potrebe hlajenja;

4.   Upravni objekt; sklopi prostorov: 
Nadzorni del (varnostno nadzorni 
center);administrativni del; razdelilna 
kuhinja z jedilnico; skupni prostori 
(komunikacije, servisni in tehnični 
prostori);

5.   Informacijski center

6.   Objekti za monitoring

7.   Objekti fizičnega varovanja

8.   Nasuti platoji in objekti zunanje ter 
krajinske ureditve

9.   Infrastrukturni vodi in priključki 
(kanalizacija, voda, plin, elektrika, 
telekomunikacije, cesta

Objekti se od vzhoda proti zahodu nizajo 
ob južnem robu območja odlagališča, s 
čimer so kar se da odmaknjeni od naselij, 
hkrati pa je možna njihova morebitna 
širitev na proste površine odlagališča proti 

severu. Objekti so zasnovani tako, da z 
dimenzijami, kapacitetami ter izborom 
finalnih obdelav ustrezajo tehnološkim 
pogojem in zahtevam. Predvideno je, da 
bodo objekti zagotavljali ustrezne pogoje 
za zdravo, varno in udobno uporabo, 
bivanje in delo vseh uporabnikov objektov 
ter drugih oseb.

V krajinski ureditvi so uporabljeni 
elementi gozdnega vegetacijskega pasu, 
drevje na travniku, tlakovana ploščad 
s klopmi, zasenčeno parkirišče, grede, 
ekstenzivna in polintenzivna ozelenitev 
strehe. Zahodni in severni rob odlagališča 
obdaja gozdni vegetacijski pas, ki sega 
od servisne ceste proti zunanjemu robu 
območja. Območje, ki ga obdaja servisna 
cesta, je zatravljeno.

teHNoLoškI PoStoPkI Za 
odLoŽItev NSRao 

Transport NSRAO iz NEK ter iz CSRAO 
bo potekal po cestah. NSRAO bodo 
na odlagališče prepeljani in predani v 
odlaganje v različnih oblikah paketov. V 
fazi IDP so bile za možne oblike paketov 
opredeljeni 200 in 320-litrski sodi, TTC 
vsebniki (tip 1, tip 2), druge kompatibilne 
oblike paketov, kosovni NSRAO ali 
NSRAO iz razgradnje v N3a zabojnikih ter 
nepakirani kosovni NSRAO.

Tovor z NSRAO bo vstopil na fizično 
varovano območje odlagališča prek 
vstopne točke v okviru upravnega objekta. 
Ob vstopu bo formalno preverjeno, 
če je sprejem transportiranih NSRAO 
odobrilo odlagališče. Odlagališče bo 
sprejemalo le odpadke, ki bodo ustrezali 
merilom sprejemljivosti (MS) za sprejem 
na odlagališče. Vstopna kontrola se 
bo izvajala v glavni hali tehnološkega 
objekta (TO) v bližini prostora za kontrolo 
sprejema in bo zajemala ugotavljanje 
ustreznosti pripeljanih NSRAO ter vizualno 
oceno stanja pripeljanih NSRAO. 

Ob razkladanju paketov se bo izvajalo 
opremljanje pripeljanih paketov z 
manjkajočimi oznakami ter evidentiranje 
paketov z vnosom podatkov o odpadkih v 
evidenco odlagališča.

Po razkladanju oziroma vstopni 
karakterizaciji bo večina prispelih paketov 
vstavljenih v prazne odlagalne zabojnike 
na območju vstopnega skladišča. 
Po napolnitvi odlagalnih zabojnikov 
bodo zabojniki prekriti s pokrovi. Tako 
pripravljeni zabojniki so primerni za 
polnjenje s polnilno malto. 

V IDP je privzeto, da bodo vsi NSRAO, 
razen morda nekaterih kosovnih odpadkov 
in velikih komponent iz razgradnje, 
pred odlaganjem vstavljeni v odlagalne 
zabojnike N3a, zunanjih dimenzij 2,55 
x 2,55 x 3,25 m. Največja masa polnega 
zabojnika bo znašala 60 t. Z vstavljanjem 
v zabojnik bo omejen sevalni vpliv 
NSRAO v času predelave in transporta 
na odlagališče, povečana izolativnost 
odloženih NSRAO in zagotovljena 
zadostna trdnost odloženih NSRAO in s 
tem stabilnost odlagalnih enot.

Objekti načrtovanega odlagališča NSRAO 
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Polnjenje praznin v zabojniku s polnilno 
malto je osrednji tehnološki postopek 
priprave na odlaganje na odlagališču. 
Polnilna malta bo izdelana iz vode, 
cementa in superplastifikatorja. Polnjenje 
vseh praznin v zabojniku bo zagotovljeno 
s samorazlivnostjo malte. Po koncu 
postopka polnjenja praznin v zabojniku 
bo izvedena zatesnitev pokrova zabojnika, 
ki zajema zatesnitev reže med pokrovom 
in zabojnikom ter zatesnitev polnilnih 
odprtin. Za zatesnitev bo uporabljena 
tesnilna masa. Po zapolnitvi praznin v 
zabojnikih in zatesnitvi pokrovov bodo 
odlagalni zabojniki v času utrjevanja 
polnilne malte uskladiščeni na območju 
izstopnega skladišča v glavni hali TO. 

Pred odvozom NSRAO iz TO na odlagališče 
bo za vse zabojnike izveden postopek 
izhodne karakterizacije, ki je namenjen 
zlasti evidentiranju izhodnega stanja 
odlagalnih zabojnikov. Zajemal bo 
merjenje doze in kontaminacije na vseh 
šestih ploskvah odlagalnega zabojnika ter 
tehtanje. 

Zabojniki bodo odloženi v odlagalni silos 
notranjega premera 27,3 m in koristne 
višine 33 m. Dno silosa je približno 55 
m pod zgornjo koto protipoplavnega 
platoja. V silos se NSRAO v zabojnikih 
N3a vstavlja z vrha s pomočjo portalnega 
žerjava. V silos je možno odložiti 700 
zabojnikov; po 70 zabojnikov v vsakega 
od 10 odlagalnih slojev. Po zapolnitvi 
silosa z zabojniki se vse preostale praznine 
zapolni s polnilom – pesek, odlagalni 
silosi pa se prekrijejo z betonsko ploščo 
ter s slojem nizkoprepustnega materiala. 
Vrhnji del silosa se zapolni z gramozom ali 
s prodom, ki bo ostal po izkopu gradbene 
jame silosov.

Vode, ki bodo prodrle prek stene silosa, 
se bo zajemalo v drenažni podlagi silosa 
in odvajalo prek drenažnega jaška v 
revizijski hodnik. V sredini pod silosom 
bo v revizijskem hodniku merilna postaja 
za merjenja pretoka in kontaminacije 
pronikle vode. Pronikle vode bodo 
prek revizijskega hodnika speljane do 
dostopnega jaška. V dno dostopnega jaška 
so speljane tudi hribinske vode, ki bodo 
pronikale prek sten revizijskih hodnikov in 
sten dostopnega jaška. 

Dostopni jašek je valjasta AB konstrukcija 

notranjega premera 5,5 m, ki sega v 
globino 65 m pod vrhnjo koto platoja. 
Na dnu jaška sta bazena za zbiranje 
kontaminirane in čiste vode ter črpališče, 
od koder se vsa drenažna voda črpa na 
površino. 

Vse odpadne vode se ločeno zbirajo na 
mestu nastanka in se v odvisnosti od 
področja zbiranja kemijsko in radiološko 
kontrolirajo ter ločeno odvajajo v ustrezne 
sisteme odpadnih vod.

Bojan Kolarič, ARAO

preDVIDeNI 
strOšKI 
prOIzVODNje 
eleKtrIčNe 
eNergIje – IzDaja 
2010''
Uvod

Predstavljeno je že sedmo skupno poročilo 
Mednarodne agencije za energijo (IEA) in 
OECD Agencije za jedrsko energijo (NEA), ki 
predstavlja izvlečke glavnih rezultatov dela, 
uporabljenih za izračun stroškov proizvodnje 
električne energije iz jedrskih elektrarn, 
elektrarn na fosilna goriva in obnovljivih 
virov električne energije. Zbrani so stroškovni 
podatki iz 21 držav za 190 elektrarn, od tega 
111 elektrarn iz 16 držav članic OECD (Avstrija, 
Belgija, Kanada, Češka, Francija, Nemčija, 
Madžarska, Italija, Japonska, Koreja, Mehika, 
Nizozemska, Slovaška, Švedska, Švica in ZDA), 
59 elektrarn iz držav nečlanic (Brazilija, Rusija 
in Južna Afrika) in udeleženk industrije (ESAA 
– Avstralija, EDF – Francija, Euroelectric – 
Evropska Unija, EPRI – ZDA) in podatki za 20 
kitajskih elektrarn, ki so trenutno v izgradnji. 
Za omenjene tehnologije se pričakuje, da bodo 
pričele komercialno obratovati do leta 2015.

Izračuni so narejeni na osnovnem principu 
uravnoteženih povprečnih stroškov, ki 
uporabljajo diskontirano metodo denarnih 
tokov. Med najpomembnejše predpostavke 
spadajo realni diskontni stopnji (5 % in 10 %), 
cena goriva in prvič tudi cena CO

2
, za katero je 

bila privzeta vrednost 30 USD/t CO
2
.

V primeru nižje diskontne stopnje so 
kapitalno-intenzivne, nizko-ogljične 

tehnologije, kot je jedrska energija bolj 
konkurenčne v primerjavi s premogovnimi 
elektrarnami brez zajemanja CO

2
 in plinsko-

parnimi elektrarnami, kot kaže spodnja slika.

Pri nižjih stroških financiranja so boljši rezultati 
za nizko-ogljične tehnologije, kot je jedrska, 
vetrna, ali tehnologije z zajemanjem CO

2
, 

medtem ko pri višjih diskontiranih stopnjah 
(10 %) postanejo konkurenčnejše tudi 
premogovne elektrarne brez zajemanja CO

2
 in 

plinske elektrarne.

JedRSka teHNoLoGIJa:

Sposobnost jedrske elektrarne je zagotavljanje 
znatnih količin električne energije z zelo 
nizkimi emisijami CO

2
, pri čemer so stroški ves 

čas stabilni. 

Pri 5 % diskontirani stopnji se gibljejo stroški 
med 29 USD/MWh v Koreji in 82 USD/MWh na 
Madžarskem. Investicijski stroški predstavljajo 
v povprečju 60 %, stroški obratovanja in 
vzdrževanja 24 % in stroški gorivnega cikla 
16 %. 

Pri 10 % diskontirani stopnji znašajo stroški 
med 42 USD/MWh v Koreji in 137 USD/
MWh v Švici. Investicijski stroški predstavljajo 
v povprečju 76 %, stroški obratovanja in 
vzdrževanja 15 % in stroški gorivnega cikla 
9 %. 

Vsi podatki pa že vsebujejo stroške obnove, 
stroške ravnanja z jedrskimi odpadki in stroške 
razgradnje po 60 letih obratovanja.

PReMoGovNa teHNoLoGIJa:

Konkurenčnost premoga je prav v njegovi 
ekonomičnosti, seveda če ne upoštevamo 
stroškov emisij CO

2
 in ostalih okoljskih 

stroškov. To velja zlasti tam, kjer je premog 
cenovno ugoden in so tovarne za 
proizvodnjo električne energije v bližini 
rudnikov, kot na primer zahodni del ZDA, 
Avstralija, Indija ali Kitajska. Konkurenčna 
prednost premoga pa se izrazito zmanjša, če 
vključimo tudi stroške transporta in ostale 
okoljske dajatve.

Pri 5 % diskontirani stopnji se gibljejo stroški 
med 54 USD/MWh v Avstraliji in 120 USD/
MWh na Slovaškem tako za premogovne 
elektrarne z CO

2
 kot brez zajemanja CO

2
. 

Investicijski stroški predstavljajo v povprečju 
28 %, stroški obratovanja in vzdrževanja 
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9 %, stroški goriva 28 % in okoljske dajatve v 
povprečju okoli ene tretjine celote. 

Pri 10 % diskontirani stopnji se gibljejo stroški 
med 67 USD/MWh v Avstraliji in 142 USD/
MWh na Slovaškem tako za premogovne 
elektrarne s CO

2
 kot brez zajemanja CO

2
. 

Investicijski stroški predstavljajo v povprečju 
42 %, stroški obratovanja in vzdrževanja 8 %, 
stroški goriva 23 % in okoljske dajatve 27 %.

PLINSke teHNoLoGIJe

Velika prednost plinskih elektrarn so prav 
njihova fleksibilnost in manjše finančno 

tveganje ter nižje okoljske dajatve v primerjavi 
s premogovnimi tehnologijami, ki so precej 
odvisne od cene energenta, ki ga uporabljajo, 
saj predstavljajo stroški goriva znaten del v 
finančni strukturi. 

Pri 5 % diskontirani stopnji se gibljejo stroški 
med 67 USD/MWh v Avstraliji in 105 USD/
MWh v Italiji. Investicijski stroški predstavljajo 
v povprečju 12 % investicije, stroški 
obratovanja in vzdrževanja 6 %, stroški goriva 
70 % in okoljske dajatve 12 %. 

Pri 10 % diskontirani stopnji se gibljejo stroški 
med 76 USD/MWh v Avstraliji in 120 USD/

MWh v Italiji. Investicijski stroški predstavljajo 
v povprečju 17 % investicije, stroški 
obratovanja in vzdrževanja 5 %, stroški goriva 
67 % in okoljske dajatve 11 %.

vetRNe eLektRaRNe Na koPNeM

Vetrne elektrarne so vključene kot potencialno 
konkurenčne za proizvodnjo električne 
energije. Njihova slabost je sprejemljivost in 
nepredvidljivost, ki lahko pripelje do tega, da 
so stroški sistema višji, kot so stroški izgradnje 
elektrarne, vendar pa je to mogoče reševati z 
različno geografsko postavitvijo in z ustrezno 
kombinacijo ostalih tehnologij.

Pri 5 % diskontirani stopnji se gibljejo stroški 
med 48 USD/MWh v ZDA in 163 USD/MWh 
v Švici. Investicijski stroški predstavljajo v 
povprečju 77 %. 

Pri 10 % diskontirani stopnji se gibljejo med 
70 USD/MWh v ZDA in 234 USD/MWh v Švici. 
Investicijski stroški predstavljajo v povprečju 
87 %. 

ZakLJUČek

Povprečni stroški, ki uporabljajo diskontirano 
metodo denarnih tokov in relativno 
konkurenčnost različnih tehnologij v 
posamezni državi, so izredno občutljivi na 
diskontirano stopnjo in nekoliko manj, vendar 
pa še vedno precej, na predvidene cene CO

2
, 

zemeljskega plina in premoga. Okoljska 
politika igra izredno pomembno vlogo v 
prihodnosti, ki lahko bistveno vpliva na 
stroške fosilnih goriv v prihodnosti in relativno 
konkurenčnost različnih tehnologij, kar 
predstavlja zaskrbljenost za zanesljivo oskrbo 
z električno energijo v večini držav OECD. To 
se lahko odraža v vladni politiki, ki vpliva na 
ustvarjanje dobička v prihodnosti.

Nobena od zgoraj omenjenih tehnologij ne 
izstopa oziroma naj bi bila najcenejša v vseh 
pogledih. Izbor najprimernejše tehnologije bo 
tako odvisen od različnih glavnih parametrov 
po točno določenih pogojih, in sicer za vsak 
projekt posebej. Investitor se bo za posamezen 
projekt odločal na podlagi investicijskih 
stroškov, stroškov goriva, okvira energetske 
politike v posamezni državi in na podlagi 
zmanjševanja emisij CO

2
 tudi z okoljskimi 

dajatvami.
Tomaž Ploj in dr. Tomaž Žagar, GEN Energija
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Figure ES.1. Regional ranges of LCOE for nuclear, coal, gas and onshore wind power plants 
(at 5% discount rate)
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Figure ES.1. Regional ranges of LCOE for nuclear, coal, gas and onshore wind power plants 
(at 10% discount rate) 
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Regijski razponi povprečnih stroškov, z upoštevanjem 5 % diskontirane stopnje za 
jedrsko tehnologijo, premogovno tehnologijo, plinsko tehnologijo in tehnologijo 
vetrnih elektrarn na kopnem.

Regijski razponi povprečnih stroškov, z upoštevanjem 10 % diskontirane stopnje za 
jedrsko tehnologijo, premogovno tehnologijo, plinsko tehnologijo in tehnologijo 
vetrnih elektrarn na kopnem.
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10. ObletNICa 
UpOrabe pOpOlNega 
sImUlatOrja V NeK

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) smo 16. 
aprila 2010 svečano obeležili 10. obletnico 
uporabe popolnega simulatorja za potrebe 
strokovnega usposabljanja obratovalnega 
osebja. 

Potrebe in želje po uporabi lastnega 
simulatorja so bile v NEK v 80. in 90. letih 
večkrat izražene. Projekt izdelave popolnega 
simulatorja se je začel na osnovi upravne 
odločbe, izdane aprila 1995, ki je zahtevala 
uporabo specifičnega simulatorja za potrebe 
usposabljanja v NEK. Projekt simulatorja je 
bil vključen v okvir projektov modernizacije 
elektrarne, ki so bili zaključeni v letu 2000 z 
zamenjavo uparjalnikov in s povečanjem moči. 
Na osnovi tehnične specifikacije in drugih 
pogojev je bilo za dobavitelja simulatorja 
izbrano podjetje CAE Electronics LTD, ki je 
pričelo z deli septembra 1997. Projektiranje 
in izdelava simulatorja sta do konca leta 1999 
potekala na sedežu podjetja v Kanadi, kjer so 
bili izvedeni tudi tovarniški testi. Nato je bil 
simulator dobavljen in obsežno testiran na 
lokaciji NEK, njegova pripravljenost za uporabo 
pa je bila objavljena konec marca 2000.

Usposabljanje prve obratovalne posadke 
se je začelo 17. aprila 2000. Cilj takratnega 
programa usposabljanja je bil pripraviti 
obratovalno osebje za zagon in obratovanje 
elektrarne po izvedeni modernizaciji.

Uporabo simulatorja v zadnjih 10. letih lahko 
na kratko povzamemo v naslednjih točkah:
  program začetnega usposabljanja osebja 

z dovoljenjem: zaključeno usposabljanje 
4 generacij operaterjev (skupno 4000 ur 
usposabljanja),

  program stalnega strokovnega 
usposabljanja osebja z dovoljenjem: 
usposabljanje obratovalnih posadk v obliki 4 
tedenskih segmentov na leto (skupno 6400 
ur usposabljanja),

  program usposabljanja strojnikov opreme 
proizvodnje z uporabo popolnega 
simulatorja preko povezave z aktivno tablo,

  podpora simulatorja pri izvajanju 10 letnih 
vaj osebja organizacije za ukrepanje v 
primeru izrednih dogodkov,

  usposabljanje ostalih skupin (inženirjev 
NEK, osebja URSJV, operaterjev iz brazilske 
elektrarne Angra ...),

  razvoj obratovalnih postopkov, preverjanje 
ustreznosti modifikacij ...

Ena izmed pomembnih podpornih dejavnosti 
za nemoteno in učinkovito uporabo 
simulatorja pa je tudi vzdrževanje njegove 
konfiguracije. Na tem področju smo v zadnjem 
desetletju izvajali različne aktivnosti:
  opravljenih je bilo 1350 sprememb na 

modelih in opremi simulatorja,
  izpeljanih je bilo 140 sprememb na osnovi 

modifikacij opreme elektrarne, 
  zamenjanih je bilo 5 modelov sredice,
  opravljena so bila redna zahtevana testiranja 

simulatorja, tekoče vzdrževanje.

Ocenjujemo, da se je popolni simulator v 
NEK v desetih letih svoje uporabe za potrebe 
usposabljanja dokazal kot zelo učinkovito 
orodje, hkrati pa so bili zagotovljeni tudi 
potrebni pogoji za njegovo nemoteno 
uporabo.  

Igor Fifnja, NEK

preDseDOVaNje Naše 
strOKOVNjaKINje 
eKspertNI sKUpINI pO 
31. čleNU eUratOm 
pOgODbe 

EURATOM pogodba (EURATOM Treaty) je ena 
od ustanovnih pogodb Evropske unije (EU). 
Čeprav je bil glavni cilj pogodbe v času njene 
priprave leta 1957 promocija jedrske energije 
in povečanje znanja na področju jedrske 
energije, je vsebina pogodbe širša. 

Glavne naloge iz EURATOM pogodbe so: 

1. spodbujanje raziskav in razširjanje 
tehničnega znanja, 

2. uvedba enotnih varnostnih standardov,
3. omogočanje naložb in zagotavljanje 

poslovnih pobud na jedrskem področju, 
4. zagotavljanje redne in pravične dobave 

jedrskih materialov, 
5. zagotavljanje, da se jedrska energija 

uporablja samo v miroljubne namene,
6. pospeševanje napredka na področju 

miroljubne uporabe jedrske energije 
s sodelovanjem z mednarodnimi 
organizacijami kot tudi z drugimi državami. 

EURATOM pogodba v 31. členu zahteva, da 
se osnovni varnostni standardi za zaščito 
delavcev in prebivalcev sprejmejo na podlagi 

mnenja strokovnjakov iz držav članic. V ta 
namen je ustanovljena strokovna komisija, 
Skupina ekspertov po 31. členu Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (Group of Scientific Experts referred to 
in Article 31 of the Euratom Treaty). Varnostni 
standardi so podani v EURATOM direktivah, 
pravilnikih in drugih dokumentih. V omenjeni 
skupini sodeluje Slovenija po sprejemu v EU. 
Informacije o delu te skupine strokovnjakov 
so dosegljive na spletu http://ec.europa.
eu/energy/nuclear/radiation_protection/
article_31_en.htm

3. junija 2010 je bila v Luxembourgu za 
predsednico omenjene skupine izvoljena 
dr. H. Janžekovič, višja inšpektorica svetnica 
za sevalno in jedrsko varnost v Upravi RS za 
jedrsko varnost in tudi članica DJS. 

Vsekakor je predsedovanje omenjeni skupini 
veliko priznanje naši strokovnjakinji in 
nenazadnje tudi celotni stroki v Sloveniji.

Čestitamo!

Alfa sekcija DJS

člaNstVO sagNe

Na povabilo generalnega direktorja 
Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(IAEA) Yukiya Amana je dr. Igor Jenčič, vodja 
Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo, 
postal član stalnega posvetovalnega odbora za 
jedrsko energijo (Standing Advisory Group on 
Nuclear Energy, SAGNE), in sicer za naslednja 3 
leta. Ta odbor svetuje generalnemu direktorju 
IAEA glede dejavnosti agencije na področjih 
jedrske energije, jedrskega gorivnega kroga, 
tehnologije odlaganja odpadkov in vloge 
jedrske energije pri trajnostnem razvoju. 
Članstvo v 20-članskem odboru je priznanje 
tudi za slovensko jedrsko stroko in za Institut 
»Jožef Stefan«.

Dr. Igor Jenčič, ICJT

pOsVet 
parlameNtarNe 
sKUpINe glObe O 
ODlagalIščU NsraO

Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija in 
Agencija za radioaktivne odpadke sta 13. 
maja 2010 organizirali posvet z naslovom 
Odlagališče radioaktivnih odpadkov – 
priložnost za varno sožitje z ljudmi in okoljem. 
Skupina Globe Slovenija spremlja, spodbuja 
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in koordinira sodelovanje na področju 
trajnostnega razvoja ter varstva okolja in 
narave, njeni člani pa so poslanke in poslanci 
Državnega zbora ter svetnice in svetniki 
Državnega sveta. 

Agencija za radioaktivne odpadke je 
ob tej priložnosti predstavila dosedanji 
postopek umeščanja odlagališča nizko- 
in srednjeradioaktivnih odpadkov ter 
nadaljevanje postopka pridobivanja dovoljenj 
in sodelovanja z lokalno javnostjo. 

Svoje poglede so podali tudi predstavniki 
lokalnih partnerstev ter nevladnih okoljskih 
organizacij. Iz predstavitev je bilo slišati, da 
je bila dosedanja izkušnja v mnogih pogledih 
pozitivna, da pa so bile tudi pomanjkljivosti, 
ki bi jih bilo v prihodnjih procesih potrebno 
izboljšati. Zlasti so opozorili na razkorak 
med deklarativno postavljenim modelom in 
dejanskim delovanjem.

Irena Dariš, ARAO

araO Na eKO sejmU 

V Celju je od 18. do 21. maja potekal strokovni 
sejemski četverček ENERGETIKA, TEROTECH-
VZDRŽEVANJE, VARJENJE IN EKO.

Letošnjega sejemskega dogajanja EKO se je 
udeležila tudi agencija ARAO (Agencija za 
radioaktivne odpadke), ki je na razstaviščnem 
prostoru E6 predstavljala javno službo 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih 
povzročiteljev. Obiskovalce je seznanjala 
s svojimi dejavnostmi, to je s prevzemom 
na lokaciji nastanka, prevozom, obdelavo 
in pripravo ter skladiščenjem radioaktivnih 
odpadkov. Razstavni prostor je bil dobro 
obiskan, mnogi obiskovalci so z zanimanjem 

prisluhnili  informacijam o radioaktivnih 
odpadkih in izvajanju javne službe. Marsikateri 
obiskovalec je povedal, da se je na sejmu 
prvič podrobneje seznanil z različnimi vrstami 
uporabe radioaktivnih snovi, z raznolikostjo 
nastajanja radioaktivnih odpadkov, ravnanjem 
z njimi in z organizacijo ARAO.
Marija Fabjan, ARAO

VlOga mlaDe geNe-
raCIje prI OblIKO-
VaNjU Načrta za 
razVOj člOVešKIh 
VIrOV

Mednarodna konferenca o razvoju 
človeških virov na področju jedrske 
energetike je potekala v Abu 
Dhabiju, v državi Združeni arabski 
emirati (UAE), od 14. do 18. marca 
2010. Organizirala jo je 
Mednarodna agencija za atomsko 
energijo (MAAE) v sodelovanju z 
vsemi ustreznimi mednarodnimi 
jedrskimi ustanovami, gostila 
pa jo je vlada UEA. 

Razvoj človeških virov je pomemben za vse 
zainteresirane strani na jedrskem področju, 
za »jedrske novince«, to so države, ki so šele 
pričele z jedrskim programom, in tudi države, 

ki so se odločile, da svoje 
obstoječe jedrske programe 
razširijo. Na evropski ravni 
se veliko aktivnosti že izvaja. 
Eden od pristopov je pobuda 
Evropske komisije ENEF, prav 
tako sama jedrska industrija, 
ki je vse bolj osredotočena na 
pomen izobraževanja, interno 
(in-house) usposabljanje 
kakor tudi ustanavljanje in 
podpiranje izobraževalnih 

programov (npr. ENEN, ENELA, itd). 

Na konferenco je prišlo predstavit svoje vizije 
in strategije razvoja človeških virov več kot 
300 udeležencev z vsega sveta. Konferenca 
se je začela s predstavitvami povabljenih 
predavateljev. V video sporočilu je generalni 
direktor MAAE, Yukiya Amano, dejal: 
»Zahvaljujem se vladi Združenih arabskih 
emiratov za gostoljubje tega pomembnega 
dogodka. Svet je priča preporodu zanimanja 
za jedrsko energetiko in na MAAE smo 
pripravljeni storiti vse, kar je v naši moči, da bi 
pomagali državam članicam glede vprašanja 
razvoja človeških virov«.

Poleg dobrodošlice in uvodnih misli vlade 
UAE in namestnika generalnega direktorja 
za jedrsko energijo MAAE je za pomembnost 
in pravočasnost takšnega srečanja v luči 
velikega števila držav, ki so uradno izrazile 
interes za program uporabe jedrske energije 
v miroljubne namene, vključno z nedavno 
napovedjo partnerja, kot je država novinka 
UAE, so ključni povabljeni predavatelji te 
sekcije predstavili ekspertni pogled na 
trenutni status in izzive človeških virov za 
jedrsko industrijo in kako vidijo vlogo ključnih 
interesnih skupin – vlado, industrijo in 
izobraževalne ustanove, pri zagotavljanju 

potrebne podpore za razvoj in ohranjanje 
človeških virov, potrebnih za varno in 
trajnostno uvajanje jedrske energetike, ter 
potrebo po globalnih prizadevanjih v zvezi s 
tem. 

Mlada generacija je bila povabljena, da 
prevzame vodilno vlogo v sekciji »Narediti 
jedrsko področje privlačno naslednjim 
generacijam«. Kot predstavnik ENS YGN sem 
bil počaščen z vlogo podpredsednika sekcije 
in sem skupaj z ameriškim kolegom Leah 
Spradley iz NRC imel ključni govor (keynote 
speech) o »Perpsektivi mlade generacije 
v industriji jedrske energije«. Sekcija se je 
nadaljevala s predstavitvijo Radeka Skode iz 
Češke Republike z naslovom »Jedrska energija 
in nova generacija – privlačen poklic?« Igor 
Jenčič iz Izobraževalnega centra za jedrsko 
tehnologijo in Melita Lenošek iz slovenske 
Mreže mlade generacije sta skupaj govorila 
na temo »Spodbujanje zanimanja za znanost,  
tehnologijo in jedrsko energetiko v Sloveniji«. 
Sekcija je bila sklenjena s predstavitvijo Elene 
Jakovljeve iz Ruske federacije z naslovom 
»Marketing in informacijski sistemi za 
nove generacije«. Govorniki sekcije so bili 
predstavniki generacije, ki bodo zagotavljali 
bodoče vodstvo na področju jedrske 
energetike. Podali smo perspektive, kjer izzive 

Razstavni prostor je bil dobro obiskan, 
mnogi obiskovalci so z zanimanjem 
prisluhnili informacijam o radioaktivnih 
odpadkih in izvajanju javne službe. 

Sekcija mlade generacije – »Narediti 
jedrsko področje privlačno naslednjim 
generacijam«
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Brezplačen izvod

in priložnosti na jedrskem področju vidimo v 
tem, da smo zanimivi tako za tiste, ki bodo v 
prihodnosti zaposleni na jedrskem področju, 
kot tudi za ključne zainteresirane strani, kot 
so izobraževalne ustanove, nosilci vladnih 
odločitev in voditelji lokalnih skupnosti, v 
katerih se nahajajo jedrski objekti.

Za zainteresirane bralce so na spletni strani 
MAAE na voljo predstavitve vseh vabljenih 
predavateljev: http://www.iaea.org/
inisnkm/nkm/pages/2010/conference_UAE_
March_2010.htm
Dr. Igor Vuković, Univerza v Zagrebu – FER, 
član programskega komiteja ENS

mIsIja maae za 
pregleDOVaNje 
UKrepOV fIzIčNega 
VarOVaNja 

 
Na povabilo slovenske vlade je bila od 12. do 
23. aprila 2010 v Republiki Sloveniji misija 
mednarodne agencije za atomsko energijo 
(IPPAS misija) ki je pregledala upravni okvir 
fizičnega varovanja in izvajanje ukrepov 
fizičnega varovanja jedrskih objektov in 
varovanje virov sevanja. Gostitelj misije je 
bilo Ministrstvo za notranje zadeve. Misija je 
pripravila osnutek poročila o stanju izvajanja 
ukrepov fizičnega varovanja jedrskih objektov 
in varovanja virov sevanja in bil je predstavljen 
vsem, ki so sodelovali. Misija je ugotovila 
nekaj dobrih praks in podala priporočila 
za izboljšave in nasvete za nadaljnje delo. 
Priporočila misije bodo podlaga za izboljšave v 
delu vseh vpletenih.  
 
vir: www.ursjv.gov.si

eVrOpa zDrUžeNO 
NaD DOgODKe 
V jeDrsKIh 
eleKtrarNah 

Konec aprila je v raziskovalnem centru 
Evropske komisije v Pettnu na Nizozemskem 
začela delovati posebna enota (angleško 
Clearinghouse), ki bo za vse države članice EU 
analizirala pomembnejše neželene dogodke 
(okvare, nepravilnosti, napake ...) v jedrskih 
elektrarnah. Za neželeni dogodek je s takimi 
analizami treba poiskati osnovne vzroke zanj 
in ugotoviti, kako jih odpraviti. Na ta način se 
preprečita ponovitev dogodka in seveda tudi 
morebitna nesreča. 

Upravljavci jedrskih elektrarn imajo že več let 
svoje tovrstne mednarodne sisteme za skupne 

analize, upravni organi pa so to do sedaj počeli 
vsak zase. S to novo pobudo bo delo bistveno 
učinkovitejše, saj bodo analize opravljali 
vrhunski strokovnjaki, neobremenjeni z 
drugimi vsakodnevnimi nalogami.

vir: www.ursjv.gov.si 

slOVeNIja IN ItalIja 
pODpIsalI spOrazUm 

 
24. maja 2010,sta v Trstu dr. Andrej Stritar, 
direktor Uprave RS za jedrsko varnost, in 
komisar prefekt Vincenzo Grimaldi, ki vodi 
Inštitut za varovanje okolja in raziskave 
Republike Italije, podpisala Sporazum o 
zgodnji izmenjavi informacij ob radiološki 
nevarnosti in sodelovanju pri jedrski varnosti.

Dogovor vsebuje zavezo o zgodnjem 
obveščanju ob radiološki nevarnosti, ki bo 
olajšala pretok informacij pri pripravi na 
izredni dogodek in omogočila učinkovitejše in 
usklajeno ukrepanje ob morebitnem izrednem 
dogodku. Dogovor je sklenjen za nedoločen 
čas.  
 
vir: www.ursjv.gov.si 

 

šVeDsKa se je  
pONOVNO ODlOčIla 
za jeDrsKO eNergIjO 
IN pOtrDIla zaKON O 
graDNjI NOVIh  
jeDrsKIh eNOt 

Švedski parlament je v četrtek, 17. 6. 2010, 
postavil nov mejnik v jedrskem svetu, ko 
je sprejel zakon, ki dovoljuje nadomestitev 
obstoječih jedrskih elektrarn ob izteku njihovih 
življenjskih dob z novimi elektrarnami in tako 
dokončno preklical program opustitve jedrske 
energije iz leta 1980.

Desno-sredinska koalicija je že februarja 
lani poslala na vlado predlog o spremembi 
odločbe o postopnem opuščanju jedrskega 
programa. Po celodnevni obravnavi je bil 

predlog sprejet s 174 glasovi ZA in 172 glasovi 
PROTI. Trije člani 349-članskega parlamenta so 
bili odsotni.

Četrtkovo glasovanje je pomenilo, da so lahko 
nove enote zgrajene le na treh obstoječih 
lokacijah in da novih lokacij ne bodo 
potrjevali, ter da skupno število reaktorjev v tej 
skandinavski državi ne sme preseči 10. Odločili 
so se tudi, da država ne bo subvencionirala 
izgradnje jedrskih elektrarn in da mora njen 
lastnik v primeru nezgode sam nositi vso 
odgovornost.

Načrt nadomeščanja jedrskih reaktorjev, ki 
vstopi v veljavo 1. 1. 2011, so podprle štiri 
stranke vladajoče koalicije, med drugim 
tudi sredinska stranka, ki je tradicionalno 
v nasprotju z jedrsko energijo, kar so ji tudi 
močno očitali na razpravi.

Jedrski program je del švedskega vladnega 
podnebnega programa, ki določa, da morajo 
imeti do leta 2020 obnovljivi viri energije 
50 % delež v celotni proizvodnji energije, 
da mora biti do leta 2030 švedski vozni park 
neodvisen od fosilnih goriv in država do leta 
2050 ogljično-nevtralna (brez dodatnih količin 
CO

2
).

Spletna povezava: http://swedishwire.com/
business/5027-sweden-approves-new-
nuclear-plant-
Tomaž Ploj in dr. Tomaž Žagar, GEN Energija

Švedski parlament je postavil nov mejnik 
v jedrskem svetu, ko je sprejel zakon, 
ki dovoljuje nadomestitev obstoječih 
jedrskih elektrarn ob izteku njihovih 
življenjskih dob z novimi elektrarnami.


