
WO

POROČiLO
O uporabi jedrske energije v SR':'Sloveniji

Izv~ni svet Skup~tine SRSlovenije je nB86. seji dne 24.
12. 1987obrBvnBvBI:

- POROČiLO O UPORABI JEDRSKE ENERGIJE V SR
,Sloveniji,

ki vam gB po~iljamo v obravnBvo nB podlagi 222. tlena
poslovnikBSku~čineSR Slovenije.

Izv~ni svet Skup~tine SR Slovenije jB na podlBgi 69.
č/enB poslovnika Izv~negB svet« Skup~čine SR Slovenije

ln nBpodIBgl220. in 221. tlenB poslovnlkB Skup~tlne SR
Sloveriijedolotlli,-dB bosta kot,njegovB predstBvnikB pri
delu $kup~tlnsklh delovnih teles sodelovala:

- dr..MilBn ČOPiČ, v. d. direktor Republ/~ke uprave za
jedrsko varstvo ln ". '
. - dr. MfforBd DUŠIC.nBmestnlk v. d. direktorjB Republi
~ke uprave za jedrsko vernost.

Leto Proizvedena elektritnz
energija (neto) lwh

II. VARNOST JEDRSKIH OBJEKTOV
1. Nuklearna elektrarna Krško

Tabela!.
Dosedanja proiZVodnja elektriČne energije v Nuklearni
elektrarni Krlko

1.1. Pregled dosedanjega obratovanja

Nuklearna elektrarna Krško je začela poskusno obratovati
2. 10. 1981, ko je bila prvič priključena na elektroenergetsko
omrežje. Po zaključku poskusnega obratovanja je začetkom

leta 1983 začela redno obratovati. Njena dosedanja proizvod
nja je navedena v Tabeli 1.
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s sptošnlml 0l1č81i varstva predionizirajOčimisevanji, ki jih je
'sprejela MednarOdna komisija za varstvo pred sevanji (ICRP.
·International Commision for Radiological Protection) v svoji
Publika:ciji 26; Splo~na načela, ki jih je ICRP sprejela za ožje
podrOčje samega varstva predlonlzirajočtml sevanji, Je med
narodna ·strokovna skupnost razširila na področje jedrske
varno~ti. Pri ,v,likih jedrskih objektih, kakršne so jedrske
elektrarne, je največji del, ukrepovusmerjen.p'rav v prapreče

vanje jedrskih nesreč ln zmanjševanje : njihovih posledic.
V tem smislu parafrazirana načela ICRP zahtevajo:

1. Vsaka uporaba jedrske energije mora bttl družbeno ute
meljena, tako da njene koristi prevladajo nad njenim ~kodlji

vimi posledicami v primerjavi z drugimi, nejedrskimi viri;
2. Podvzeti je potrebno vse ukrepe za zmanjšanjeizpostav

ljenosti sevanja delavcev, ki delajo Zviri sevanja, kakor tudi
prebivalstva, ki živi v okolici jedrskih objektov, tako za nor
malno obratovanje, kakor tudi 'pri odpovedih opreme, nezgo
dah in pri nesrečah, upoštevaloč pri tem družbenefn ekonom
ske pogoje tako. da so družbeniriziki znatno pod riziki ostalih
industrijskih dejavnosti;

3. Izpostavljenost delavcev in 'prebivalstva ne sme preseči
predpisanih mejnih vrednosti v nobenem primeru.

Prioriteta načel. ki je pomembna pri njihovi uporabi, je že
določena z njihovim vrstnim redom, kot je naveden. S tem je,
vsaj načeloma, zagotovljen celovit sistemski pristop reševa
nju problemov uporabe jedrske energije v družbi in zagotav
ljanju varnosti delavcev in prebivalstva.

V nadaljevanju poročila je uporaba splošnth načel varnosti
opisana pri delu organizacij združenega dela, ki upravljajo
z jedrskimi objekti, pristojnih upravnih organov v republiki ter
strokovnih organizacij, ki so pooblaščene za posamezne
naloge na področju zagotovitve varnosti delovanja jedrskih
objektov.

l.-UVOD
, Poročilo o uporabi jedrske energije v SR Sloveniji jebilo
pripravljeno v skladu s programom dela Republi~kega komi
teja za en~~getiko ter programom Izv~nega svet.!.Sku~čirre
SR$tovenlJe za leto 1987 z' namenom; da se oceni ,stanje ~ii
~rapektlvo.u~orabe jed~k. energlje.'upo~tevajoč spreme
nJenepogoje, Javno mnenje ter Temeljne cilje ln' programske
u~meritve pollt.lčnega.,ln:4:iružbenega programa SZDL Slove
niJe na podroČjU ekologije; energije in varčevanja.

Ker je predlog zakona o odložitvi graditve jedrskih elektrarn
do 'leta.2000 že sprejet na Skupščini ,SR Slovenije in ker
v.Republlškl.energetski skupnosti pripravljajo analizo razvoj
nih m~žnostl energetike, ki bo že upoštevala okoli~ine po
sp~ejetJuzakon~, kakor tU~i ostale usmeritve iz temeljnih
~IIJev.;ev p~ročllu d.~n zlasti poUdarek na varnosti obstoječih
Jed~klh objektov, nJI~ovem obratovanju ter vplivu na okolje.
~er Je,medtem že bIla ustanovljena ~epubli~ka uprava za
Je<;lrs~o vam.0st in ker nav~na vprabnja spadajo v -njeno
pnst0Jnost.Je nosilec gradiva Republl~ka uprava za jedrsko
varnost

S tem je namen priprave poročila razširien v toliko, da za
upravo ni važna samo ocena stanja varnosti in problemov, ki
so vezani na to, temveč mora iz teh ocen iZhajati tudi osnovna
usmeritev njenega delovanja v naslednjem obdobju. Namen
~oročila je spodbuditi poglobljeno razpravo o izvajanju poli
tike na področju varnosti jedrskih objektov in njihovega vpliva
na delovno ln bivalno okolje v SR Sloveniji.

Pod širšim pojmom uporabe jedrske energije obravnavamo
proi~odnj,o radioaktivnih izotopov in njihovo uporabo v zna
nosti, medicini, industriji in poljedelstvu, raziskovalne jedrske
re~ktorje, raziskave in pridobivanje jedrskih surovin ter jedr
skih matenalov, proizvodnjo električne energije v jedrskih
elektrarnah, predelavo jedrskih goriv, obdelavo radioaktivnih
odpadkov ter njihovo skladiščenje in odlaganje. Predpisi. ki
urejajo te dejavnosti v SFR Jugoslaviji, slonijo predvsem na
zveznem ~akonu o varstvu' pred ionizirajočimi sevanji in
o posebnih ukrepih varnosti jedrskih objektov (Uradni list
SFRJ, ~t. 62/84).

.Po vplivom jedrske nesreče v černobilu, domačih in tujih
gibanj za varstvookolja ter pisanja v sredstvih javnega ooveš
č~nJa ~ je odnos J.avnosti do uporabe jedrske energije v zad
njih letih spremenil, tako da danes v SR Sloveniji prevladuje
nasprotovanje uporabi jedrske energije ne samo med ekologi,
temveč tudi v političnih organizacijah, družbenopolitičnih

Skupnostih, strokovnih krogih in družbi na sploh. Odnos do
Jedrske energije je opredelila tudi problemska konferenca
"Ek~l<?gi!a, energija, varčevanje- Hepubliške konference
Sociallstlčnezveze delovnega ljudstva SR Slovenije. Politične
usmeritve.. ki jih je predložila problemska konferenca, je spre
rela v svoi program SkupščinaSR Slovenije.

Med, nalpornernbnejše razloge odpora proti uporabi jedrske
energije moramo pri nas šteti dvom v zanesljivo in varno
obratovanje jedrskih naprav ter prepričanje o nevarnosti
radioaktivnega sevanja in njegovi splošnt škodljivosti tudi
v najmanjših količinah. Vrsta drugih vprašanj ekonomske
narave. tehnike, organizacije in vodenja je zgornjim razlogom
danes podrejena kljub njihovi dolgoročni pomembnosti. Da b.
kljub temu dobili uravnoteženo -sliko stanja, je predložene
poročito razširjeno. Kolikor je to le mogoče, so opisi skladn:
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Tabelal!;
Primerjava prolzvOdnle ln proizvodnihatrotkOtf'
v elektrarnah EGS v letu 1988 ln Y 9 meMCfh'1tI7•.

Nuklearna'elektrarna Krško kot skupni objekt elektrogospO
darstev SR ~Iovenlje in SR Hrvatske dobavlja električnoener
gijo potrošntkom obeh republik v razmerju 50:5,0 10 njena
proizvodnja predstavlja približno 115 proizvodnje tal<O'v SR
Sloveniji kot v SR l-irvatskl. V lanskem' letu le obt'ltovata na
mreži kar 6561 ur ln je s tem glederazpoložlllvciStiYl8mem
vrhu Jugoslovanskih termoelektrarn ln' vtem' mf~U tudi
primerljiva z evropskimi elektrarnami Istega tipa.

Gospodarnost njenega obratovanja je razvldnatzPoročlla

EGS - SestaVljene organIZacije elektrogospocSaflJtVa81ove.
nije o poslovanlu za leto 1986,lz kateregaje-~taTabela
11., v kateri so podani primerjalni podatki za hidroelektrarne,
termoelektrarne'ln NE KrAko. V poročilu Eas 'za obdobje
jan.-sept.1987 .zpadejo stro!>kl NE KrAko ln stem tudi proiz
vodna cena električne energije Iz KBl<egatevellkougodneje
v primerjavi z ostalimi elektrarnamI. ,Vzrok$O predvsem spre
membe predpisov obračuna poslovanja. N.~ttletndekse
porasta amortizacije beleŽijo hidroelektrarne, medtem ko je
NE KrAko obračunavala realno amortizacijo osnovnih sred-
stev že pred novimi predpisI. '.'

Skupaj proizvodnja EGS 9,07 12,90

:skladišče, ki je služilo tekom Izgradnje elektrarne. Republiška
uprava za jedrsko varnost se zavzema za Izgradnjo skladi!lča,

da se zagotOVijo pogoji skladiščenja rezervnih delov za
opremo v varnostnih razredih ln nadzor nad njihovo kvaliteto.

1.3. Usposabljanje kadrov

Teorija ln praksa zahtevajo visoko strokovno usposoblje
nost delavcev v Y,$eh rizičnih Industrijskih obratih, čemur vse
bolj sledijo tudi predpisi, s katerimi ni določena samo stopnja
izobrazbe temveč tudi prQgraml začetnega in stalnegauspo
sabllanja ter sistema preverjanja usposobljenosti delavcev za
posamezna dela in naloge. To Imamo urejeno za delavce NE
K~ko s pravilniki na podlagi tepubli!lkega zakona za opera
torje v komandni sobi Ih vodilne delavce, za službo varStva
pred sevanji ln za službo varovanja objekta.

Nuklearna elektrarna KrAko ima lastno stužbo za usposab
ljanje delavcev, ki skrbe za Izvajanje letnih programov uspo
sabljanja. Poleg lastnih tečajev organiZira služba izvedbO
specialističnih tečajev v strokovnih organizacijah, kot so Inšti
tut -Jožef Stefan... Ljubljana, Šola za radiotoško zaščito
v Beogradu in drugi; Ker v Jugoslaviji še nimamo simulatorja
jedrske elektrarne, organizira služba NE Krško obvezne letne
tečaje na simulatorju v inozemstvu, predvsem v ZDA.

Po sporazumumeclSOZD EGS, NE KrAko in In!ltltutom
-Jožef Stefan.. je btlprlpravljen investicijski program izgrad-'
nje ŠOlskega centra za jedrsko tehnologijo na Reaktorskem'
centru US v Podgoricl pri Ljubljani. Investicijski progrsm je bil
sicer sprejet na delavskem svetu SOZD EGSin na Interesni
skupnosti, elektrogospodarstva ln premogovništva Slovenije,
vendar se je njegovo izvajanje zataknilo na Komisijo za oceno
investicij v SRS zaradi pomislekov, da bi bli lahko znaten del
programa Šolskega 'centra namenjen programu izgradnje
jedrskih "ektram vJugoslaviji in iz tega razloqa predimenzi
oniran. Izvrieni so bili popraVki in sedaj je investicija v izvaja
nju. Republi!lka uprava za jedrsko varnost se zavzema za
dosledno izvajanje~rogramovusposabljanja na vseh ravneh,
saj je poleg kroničnegapomanjkanja energetikov v SR Slove
niji stanje s-kadri: na področju jedrske energije že sedaj
akutno, bo pa še težje zaradi manj!lega interesa mladine za
delo na tem področju.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih v elektrarni na dan 30
9. 1987 je naslednja:
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Nuklearna elektrarna KrAko

Dravske elektrarne Maribor'
Savske elektrarne Ljubljana
SO!lke elektrarne Nova Gorica
Skupaj hidroelektrarne

'Elektrarna Brestanica
Termoelektrarna Šoštan]
Termoelektrarna Trbovlje
TE-Toplarna Ljubljana
Skupaj termoelektrarne·

Visoko !ltevilo delavcev in predvsem visoka kvalifikacijska
struktura kadrov v elektrarni sta pogojeni s samim tehno 10
škim procesom in specifičnostrni Jedrskega postroja Vključno

z normativnimi zahtevami. Fluktuacije visokospecialtzrranib
kadrov so okoli' 6%. S stalnim usposabtianjem novih mladih
kadrov je možna skoraj!>nja izmenjava prve generacije kadrov
elektrarne.

• Na!le termoelektrarne so brez čistlinihnap~.

Skladno s sporazumom o skupni izgradnji' jedrske elek~

trarne med elektrogospodarskimi organizacijami SR Slove
nije in SR Hrvatske ter Aneksom k temu sporazumu so stroški
obratovanja elektrarne pokriti, tako da NEKrtko ne posluje
z izgubo. Nuklearna elektrarna je vzadnj1hštirih letih
s poslovnimi prijemi in dobavami RUŽV skoro prepolovila
svoje devizne potrebe s približno 33 milijonov dolarjev na
današnjih 17 do 19 milijonov dolarjev na leto za normalne
pogoje dela.

VSS

118

·VS

50

SSS/VKV

237

KV

132

PK

57

Skupaj

594

1.2. Vzdržev8nle ln remontna dele

Vzdrževanje in remontna dela tečejo po letnih programih,
s čimer je zagotovljena visoka razpoložljivost elektrarne in
varnost njenega obratovanja. Vsekakor imajo prednost dela
na pri marnem sistemu elektrarne in na varnostni opremi.

Nuklearna elektrarna K~ko rešuje vse težje tržne pogoje
dobav rezervnih delov in komponent z izpopolnjevanjem
lastne baze podatkov na osnovi raziskav tržišča, z navezavo
stikov z distributerji rezervnih delov, s !liritvljo stikov z drugimi
jedrskimi elektrarnami V Evropi in v'ZDA (od katerih dobijo
v nujnih primerih rezervne dele celo na posodo), z organiza
cijo domače substitucije, kjer je to mogoče in ekonomično,

ter z najemanjem kreditnih linij in ostalimi finančnimi ter
poslovnimi ukrepi. Vendar sposojanje rezervnih delov od dru
gih elektrarn, dobave brez pokritja in dolqovi na koncu leta, ki'1,
so lani znašali preko milijon dolarjev. ne morejo biti reden
način zagotavljanja nujnih potreb elektrarne na daljšo dobo
Tudi letos bo nastal dolg istega reda velikosti

Nuklearna elektrarna KrŠko pripravila investtcusj« proc e"
za izqradruo skladišča rezervnih delov na sarm lokaciji pip

trame znotraj ograje Izgradnja skladršca j'~ nujna ~,:

doslej uporabljali tudi za občutljive rezerve dele, za komi"
nente varnostnih s;stemov ln za elektronski mate",,' 7"!;2~'

1.4. Varstvo pred ..vanilin zdravstveno varstvo

Skladno s predpisi ima Nuklearna elektrarna Kr!>ko organi
zirano lastno službo radiolo!lke zaščite. ki skrbi predvsem za
zaščito delavcev v nadzorovanih področjih znotraj elektrarne
ter za nadzor nad vsemi izpusti radioaktivnih snovi v okolico
Služba vodi evidenco prejetih doz sevanja tako za vse redne
rjelavce elektrarne, ki imajo dostop v nadzorovane dele elek
trarne, za delavce drugih OZD, ki pridejo delati v elektrarno
občasno, predvsem pri remontnih delih. kakor tudi evidence
radioaktivnih virov, izpostavljenosti sevanju delovnih prosto
rov v elektrarni ter izpustov radioaktivnih snovi iz elektrarne
O vsem tem poroča služba pristojnim upravnim oruanorr
v rednih in izrednih poročilih. Redna corocita se meSeČl1i, '
letna, Izredna poročila se nanasaio preCvsp'T' ,o" ureOVI('p! '
""uste IZ zadrževalnega hram> I','PC

'r','- ln na Izredne IZpust"
",'!ca"'t,vnlh iekočrn odpad'

p.lektlarn;~ dnevne v fPC!"

',11>(' upr;::vne or9(~rH

organe v Sp. Hrval~·'

c oseoanji rezultati rner rte. KctZt!' Ge', u.l)ct 'ilC,VOS»'
" '.It< V Nuklearni elektrarn' ~r~ kr' uspesne ln Kvalitetno
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Tabela III.
Radioaktivni odpadki v Nukleamlelektraml Kriko koncem
leta 1986

opravlja svoja dela in naloge. Splošna izpostavljenost sevanju
'delavcev v elektrarni je nizka ln ne presega 1110 predpisane
mejne vrednosti za ptofesionalne delavce. Tudi med remont
nimi deli;,.ko so delavci pri menjavi goriva ln vzdi1evanju
opreme nekaj bolj izpostavljeni sevanju kot med rednim obra
tovanjem. SO prejete 'doze elektrarnlAkih delavcev ln delavcev
drugih OZD vedno v mejah predpisov: ,.'. .,
. Mejne vrednosti Izpustov, radioaktivnih snovi v okolico 'so
določene z Izdanim soglasjem RepubllAkegaenergetskega'
lnšpektorata za, začetek '. obratovanja jedrske elektrarne.
Nuklearna elektrarna VZdržuje izpuste tekočih radioaktivnih
odpadnih snovi v Savo na. nivoju nekaj procentov mejnih
vrednosti Iz navedenega s()glasja za vse radionukUde Z IZjemo
trlelja, pri katerem letne izpuAČ8ne aktivnosti dosetejo do
polovice dopustne vrednosti Iz soglasja. Slično velja za Izpu
ste vzrak. Nde mejne vrednosti za .tric!j v soglasju so ;natno
nl!je od vrednostl~ klso.predplsane ali uveljavljene v Izdanih
soglasjlh jedrskim elektrarnam v i1rugih evropskih državah;

NE Krško dnevno poroča pristojnim upravnim organom
v SR Sloveniji ln SR.Hrvatski o vseh radioaktivnih Izpu8tlh Iz
elektrarne.

Aktivno ln pasivno zdravstveno varstvo delavcev NE-KrAko
opravila Zdravstveni dom KrAko v.sodelovanju z Univerzitet
nim inAtitutomza· medIcino dela ln lporta, Ljubljana. Za
primere radlololklh nezgod ln kombiniranih nezgod Ima NE
Kriko z dolgoročnim sporazumom zagotovljeno- nego obse
vanlh .delavcev _ vKllnlonem ·bo1nlčnem· centru. Rebro
v ZagrebU.' Aktivno ,zdravstveno' varstvo Izvaja Zdravstveni
dom Kr'ško"akladn6t domačimi.predplsl. 'Priporočili Medna- .
rodne agencije za afoni8koenergljo ln na podlagllzkulenj
Zdravstvenega varstvadel~vcev jedrskih elektrarn v lujlnl.
Letno je opravljenih okoli 400 pregledov. Analiza zdravstve
nega stanja delavcev elektrarne za let01981-1986ka!e. da ni
bilo med njimi nobenega primera profesionalnega obolenja.

1.5. Radloaktlvnl odpadki' elektrami

VZddevanječlstQČ8v nadzorovanih delih elektrarne,. t.]:
nizke stopnje Izpostavljenosti sevanjudelavc8v velektrarni ln
t1iČ8nju plinastih ter tekočih Izpustov Iz·elektrarne ln primar
nega hiadlla~rja vrsto radioaktivnih odpadkov velek
trarni. Po pr8dplaam tdaslflkaclji so uvrtČ8ni ti odpadki vkate
gorijlnizko aktivnih ln srednje aktivnih odpadkov brez seval
cev alfa, t.]. v najnl!ji kategoriji radioaktivnih odpadnih snovI.
Kot najpogostejAl radionuklidi se v teh" odpadkih pojavijata
kobalt 60 in cezij 137 ter njuni spremljajoči radionuklid!. torej
produktiaktivacije ln topni produkti cepitev, V elektrarni se
vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200litrske IOde. nizkoakti
ven stlaljlv odpadek brez dodatne zalčlte.·ostall bolj aktiven
odpadek pa z dodatno betonsko zaščito. s katero so znotraj
obloteni sodi !e pred polnjenjem z odpadki.

V Aestih letih obratovanja elektrarne se je nabralo 1046 m3

teh odpadkov v sodih, vštevAl zaščitni beton. Povprečna kon
centracija aktivnosti v sodih je 3.5 MBqlm 3 (0.1 mCi1m3) , kar
znaša 1/12 mejne vrednosti nlzkoaktivnih odpadkov z beta in
gama sevalel (Ur. list SFRJ, št. 40/86, str. 1196).

1.8. Izrabileno Jedrako gorivo

Izrabljeno jedrsko gorivo ne Atejemo med radioaktivne
odpadke. Na elektrarni so izrabljeni gorlvni elementi shra
njeni v bazenu za izrabljeno gorivo, ki Ima dovolj prostora za
17 šarž in še za eno celo reaktorsko sredico (121 gorivnih
elementov) kot vedno razpoložljivo rezervo, če bi bilo Iz kakrš
nega koli raztoqa potrebno izprazniti sredico reaktorja.

Kapaciteta bazena za izrabljeno gorivo je torej zadostna ZE
shranjevanje izrabljenih gorivnih elementov do leta 1998/99

Vrsta odpadka

Koncentratllzparlinikov
Stlsljlvi odpadki (krpe, halje _..)
Izrabljeni Ionski izmenjevalei
Filtri
Razni drugi odpadki

Skupaj

~tevlio sodov

3369
998
499

54
204

5124

Z boljšim IzkorlAčanjem goriva bo rok uporabnosti bazena
podaljlan. vendar bo !e v začetku naslednjega srednjeroč

nega obdobja potrebno sprejeti odločitve o nadaljnji usodi
Izrabljenih gorivnih elementov. da se pravočasno zagotovijo
ekonof1llčneln ekoloiko sprejemljive rešltve. .Trenutno je
ekolotko ugodnejla toda dra!ja reAltev preko, predelave
Izrabljenega gorivae- nadaljnje uporabe p~ostalega urana in
proizvedenega. plutonlja,ln odlaganja samo srednje ln visoko
aktivni/) odpadkov Iz predelave goriva, kot. pa kompa~tiranle

ln. odlaganje Izr~bljenega g.orivadi.rektno. Vmesna možna
relitevje izgradnja dodatnega SUhega. skladiAča izrabljenih
gor!vnlh elementov, kar je pogosta praksa v svetu.

,
2.Raziskovalni reaktor TRIGA

v reaktorskem centru ~nttltuta -Jo!ef Stefan-v Podgorici
pri ljubljani obratuj~ že vell kot dvajset,let raziskovalni reak
tor TRJGA s toplotno močjo 250 kW. Reaktor je namenjen
proizvodnji radioaktivnih Izotopov. predvsem kratkožlvih,kl
se uporabljajo v medicini, znanostl·in industriji. raziskavam
z nevtronl ln !arki gama. aktlvacljskim analizam. obsevanju
materialov za Industrijo poivodnikov ln za usposabljanje
kadrov. Kljub skromnim aredstvom. ki jih vodstvo pogona
reaktorja dobiva za.vzdr1evanje in obratovanje reaktorja, so
se sodelavci reaktorskega centra, ki pri svojem delu uporab
Ijafo1'Uktor,uVeljavilla avojimdelom ne samo doma. temveč
tudlov tujini. . '
"7Skladno I predpisi lOV reaktorskem centru organizirane

vse potrebne specialne slu!be varstva pred sevanji. varovanja,
skl.dllčenja radioaktivnih odpadkov ln evidence ter sl<ladiA
Č8njajedrskega ilOriv•. V Reaktorskem centru je novo skla
dltee niZko in srednje aktivnih odpadkov urejeno kot zbirno
skladitee za uporabnike radioizotopov v SR Sloveniji.

3. Nadzor nad Jedrskimioblektl

3.1.lnlpekclja za ledrsko varno.t

Inipekcija za jedrsko varnost je bila kot upravna dejavnost
organizirana z začetkom obratovanja Nuklearne elektrarne
Kriko na R.publltkem energetskem Intpektoratu. Na podlagi
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področjU repubIlIkih upravnih orgahov ln republi
tkih organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvr~neg,a
IVeta Skupičine SRS je bila ustanovljena Republiika uprava
za jedrsko varnost. ki je prevzela tudi dela ln naloge inšpek
eije za jedrsko varnost. Dodatno k splo~nim nalogam inšpek
cijsklh slu!b, ki so določene s splotnlml predpisi, ima jedrska
InApekcija zaradi 'specifičnosti jedrskih objektov le dodatne
naloge, ki sledijo Iz zveznega zakona o varstvu pred roruzira
jočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov
(Uradni list SFRJ. št. 62184) ter iz izvedbenih republiških
predpisov. Sedaj opravljata dela in naloge inšpekcije za Jedr
sko varnost dva repUbliAka mšpektorla. medtem ko Je eno
sistemizirano mesto še nezasedeno.

Reden inApekcijski nadzor v Nuklearni elektrarni Kr$ko )e
tedenski. Izredni pregledi pa se skladno s predpisom o poro
čanju o dogodkih v jedrski elektrarni vrAijo pač po potrebi,
lntpekelja za jedrsko varnost je vključena v delovanje sistema
za poročanje o Izrednih dogodkih v jedrskih elektrarnah, ki ga
organizira ln vzdduje Mednarodna sgenclja za atomsko ener
gijo (IAEA-IRS).

Evidenca in nadzor nad uporabo jedrskih materialov v SR
Sloveniji se prav tako Izvaja preko InApekeije za jedrsko var
nost.

3.2. Varstvo pred lonlzlraJoClmi.evanJI

RepubIliki sanitarni In6pektorst vrAI InApekcljskl nadzor
nad Izvajanjem varstva pred sevanji v jedrskih objektih in

V njihovi okolicI. Reden Intpekcijskl nadzor v Nuklearni ,,01<',
trarnl Krlko je prav tako tedenski

3.3.lnip.kelte Mednarodne agencije Z& lI1om~.o n r 'H '

Na osnovi Sporazume mee ,:boe sr:· "',("(C'"

Agencijo za atomske energ.! ,c'cnv,e noc upC·le'[·. '
skih materialov 17 !elr, " 97~; 'i \'i.!;E!C rneonnrcc r , naGZO' '1'

.ioorsbo !f'drski~ ,,"p'rrifllo\ t,qf'lC',s>o:i In~,p!)~.\("p pc r<'('nll
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letnih programih v Nuklearni elektrarni Kffiko in v Reaktor·
skem .centru IJS. Inšpektorji. agencije niso ugotovili doslej
nobenih pomanjkljivosti v slstemuinVentarlzaclle, evidence ln
poročanja oledrsklh materialih bodisi v Nukleami elektrarni
Krško ali v Reaktorskem centru~S;' . . .

Mednarodna agencija pa Ima "vedno pripombe na naš
sistem evidence Jn nadzora riad "porabo ledrsklh mat&rlalov
v SFRJ, kar P~ leti predvsem'na~prlstojne lV8zneupravne
organe.' , c,,.•

Na osn~ Statuta 'In sporazumOv o projektih' za ".ktor
TRIGA na IJS ter za NUkleamo ·tletdrarno Krika, ki lih je
Agencija sklenila iVlado SFRJfeta1961 ln 1974,Ima Agencija
pravico Inšpekcliskega nadzora'tuttl na področlu jedrske var
nostI. Vendar Agencila formalno te pravice le nikoli ni lJVe'O
Ilavllala. zaradi dobrega sodelovanja naAlhorganlzacij. In
upravl;1ih organov z Oddelkom·' za' 'Vamost .AgenCije 80 se
vpraAanja zagotavljanja vamostlobratovanja reaktol'jevv SR
Sloveniji vedno relevala v'neposrednlh strokOvnih stikih ln
s pomočjo varnostnih misij ter ekspertov, 'kl Jih je na jugoslo-'
vansko prošnlo poAlljala Agenclja·tia§im strokovnim organi
zacijam in upravnim organotn:vj)omoč.Tekom pripravllalnlh
del za jedrsko elektramo Krlko, njene izgradnje, poskusnega
obratovanla.l.n .sedaj obratovanja je bilo pri nasvseg.a skupaj
enajst varnostnih misij Agencije: $tevilo ekspertov, ki 80 nam
priAlipomagat v okvlru1ehnlčt1epomočl preko ~gencl)e,pa je
ie znatno večje. VamostnemlSlj8Agenclje ln njeni eksPerti $O ,

bill pri zagotavljanju vamostljedrske elektrame' KrtkO'
pomembna opora'prlstojniril upnwnim organom v SR Slove-'
niji. .

Vzvezi z nekaterimi zahtevami, ki 80 se pojavljale v zadnjem

\

letu ln pol med pripravami in izvedbo problemske konference
-Ekologija, energija, varčevanje- RK SZDL, da bi morali pre
veriti delo naAlh strokovnih organizacij in upravnih organov
na podrOČjU varnosti jedrskih'objektov in varstva pred sevanji
v njihovi okolici neodvisni strokovnjaki. med.katerimibij)jli
tudi tuji strokovnjaki. moramo ugotoviti. da je to že dosedaj
uporabljana praksa pristojnih upravnih organov v SR Slove
niji prav z vabljenjem varnostnih misij Mednarodne agencije
za atomsko energijo. zaključki teh misij. posebno §e misije
OSART (Operational. safety analysis review team) o obrato
valni pr:ipravljenosti Nuklearne elektrarne KrAko. v celoti pod
pirajo in potrjujejo zaključke natega lastnega inApekcijskega
nadzora in strokovnih ocen pooblaščenih organizacij v SR
Sloveniji in SR .Hrvatski.

3.4. D.lo pooblalč.nlhorganluctl

Na osnovi pooblastil republiškega zakona o izvajanju var
stva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedr
skih naprav (Uradni list SRS, št. 28180) je RepUbliški komite za
energetiko in industrijo pooblastil vrsto strokovnih organiza
cij v SR Sloveniji in SR Hrvatski za opravljanje določenih

strokovnih del v zvezi z zagotavljanjem varnosti jedrskih
objektov (IJS, EIMV. IMK, IBE, FS Univerze v Ljubljani. ZVT.
lEP Zagreb). Zaradi omejenih kadrovskih možnosti v upravnih
organih je za izvedbo vseh strokovnih del v naših razmerah
taka rešitev nujna. Pooblaščene strokovne organizacije
opravljajo znaten del svojih nalog. posebno §e v zvezi s stro
kovnim nadzorom kvalitete remontnih del, po pogodbah
z Nuklearno elektrarno KrAko. Isto velja za strokovne ocene
vlog Nuklearne elektrarne KrAko za izdajo soglasij ln dovo
ljenj. S sredstvi, ki se zbirajo po semoupravnem sporazumu

\

0 zagotavljanju sredstev za izvajanje repUbliškega programa
ukrepov na področju varstva pred sevanji in varnosti jedrskih
objektov. so financirane šim naloge. ki jih Izvajajo pooblaš
čene organizacije. Usposabljanje mladih kadrov, neodvisne
analize varnosti. spremljanje razvoja v svetu na področju

reaktorske tehnike in varnosti ter VZdrževanje sodobne pro
gramske opreme so ključne naloge pri zagotavljanju varnosti.
VZdrževanje mednarodnih strokovnih stikov. je ena izmed
pomembnih nalog pooblaščenih organizacij.

3. 5. Mednarodno .od.lovanle

Multilateralno sodelovanje na področju energije teče preko
Mednarodne agencije za atomsko energijo v vseh oblikah
tehnične pomoči. štipendij. udeležbe na tečajih, seminarjih ir
konferencah, izmenjavi ekspertov. sodelovanju na tehničnih

komitejih in stično. Organizacija regionalnih tečajev AgenCIJ!
v SR Slovf;niji je pogosta in izredno 'c r ;S1n? oblik? I?mpn!c'y,

strokovnih Izkušen] ter usposabljanja domačih kadrov, ki jo
koristijo naše vodilne raziskovalne Inštitucije, najpogosteje
Inštitut -Jožef Stefan-o

Multilateralno sodelovanje i državami SEV na področju
jedrske energetike je v primerjavi z drugimi, republikami v SR
SlovenijI manJ§eln ga v glavnem koristi NUkleama elektrarna
KrAko v 'Komisiji SEV za jedrske elektrarne.

Bilateralno sodelovanje na področju Izmenjave InformaCij
o varnosti jedrskih elektrarn Imamo urejeno z ameriAko Jedr
sko upravno komisijo (NRC - Nuclear Regulatory Commls
alan) preko sporazuma med Zveznim komitejem za, energe
tiko ln Indutrijo ter NRC. V SR Sloveniji je za Izmenlavo
Informacij o varnosti pooblaAčen skladno z določili spora
zuma Inštitut -Jožef Stefan-, ki vrši vlogo koordinatorja in
posredovaica Informacij vsem zalnter.lranlm organom in
organlzacilam. V okviru sporazuma se odvijajo tudi raziSkave
na področjU varnosti jedrskih ele~rarn, ki 80 pomembne za
obe strani. predvsem je v tem okviru vredno omeniti preverJa
nje računalniških programov za analiziranje jedrskih nezgod
ln nesreč.

V okviru mednarodnega sodelovanja je potrebno omeniti
tudi dve konvenciji. ki sta bili lani poleti pripravllenl pod
okriljent,Mednarodne agencije za atomsko energijo ter spre
jeti na jesenski izredni konferenci Agencije 1986. In sicer:

.Konvencija o zgodnjem poročanju o jedrskih nesrečah in
Konventlja o mednarodni pomoči v primeru jedrskih nesreč
ter radioloAldh nezgod. Konvenciji urejata.dve področ;l.vmed
narodnih. odnosih. ki sta se izkazali kotkortstnlpo jedrski
nesreči na sovjetski atomskielektrarni 'ti černobilu. SFR Jugo
slaVija je pristopila h konvencijam.

V pripravi je sklenitev dvostranskega aporazuma med Repu
bliko Avstrijo ln SFR Jugoslavijo, ki bo zajel celotno področje

varstva okolja skupnega za' obe državi. V tem okviru bo
vključeno tudi vprašanje obvdčanja v primeru morebitne
jedrske nesreče ln druga vprašanja jedrske varnosti ln varstva
predlonizlrajočlmi sevanji, ki so predmet preje navedenih
mednarodnih konvencij. Meddržavni.. sporazum ,bo tako
dopolnjeval že sedaj obstoječe oblike medIebojnega BOdelo-'
vanja.

4. Formiranje RepubUike uprave za ledrsko
varnost

Z osamosvojltvljo upravnih dejavnosti na področju zagotav- J
ljanja varnosti jedrskih objektov v novi RepubIlAki up.ravi za
jedrsko varnost smo v SR Sloveniji iZpolnili priporočilo med·
narodnega kodeksa SS 5O-C-G -Orgc,nizaclja upravnih dejav
nosti za varnost jedrskih elektram- Mednarodne agencije za
atomsko energijo.

Dosežen je osnovni namen teh priporočil. ki je v ločitvi

odgovornosti s proizvodnjo energije od odgovornosti za var
nost pri tej proizvodnji v jedrskih objektfh. Glede na navedeno
bo nova uprava prevzela celotno skrb za jedrsko varnost v SR
Sloveniji in sicer tako glede inipekcijskega nadzorstva na tem
področju preko svojih inšpektorjev za jedrsko varnost. kakor
tudi glede ostalih upravnih dejavnosti (predpisi, odločbe,

soglasja itd.) na podlagi strokovnih analiz. domačih ln tUjih
Izkutenj ter napredka tehnike na področju zagotavljanja var
nosti v svetu. Na navedenih področjih dela bo uprava izpolnje
vala tudi obveznosti. ki jih Ima SR Slovenija do zveznih uprav
nih organov. mednarodnih organizacij. predvsem do Medna
rodne agencije za atomsko energijo ter sosednjih držav.

Družbeni svet za republiško upravo za jedrsko varnost bo
z vidika uveljavljanja in pospeievanja ukrepov za zmanjšanje
možnosti nezgod i,n za zaščito pred ionizirajočimi sevanji
spremljal delo uprave predvsem glede izvajanja sprejete poli
tike. ustvarjanja pogojev ter za redno in celovito obveščanje

javnosti.

5. Odgovornost za jedrske škode
Jugoslavija le ratificirala Dunajsko konvaricuc o 009'-'

nosti za jedrsko škodo (Uradni list SFRJ MF SI ~,n ",
podlagi je bil izdan 7ve7n, Zakon () oocovo.r.osv ii "';"

škodo in republisk, cc''''',, zavarovar..o U090VU[[,("

,pdrsko škode S Ir-r;, j!' .iucostavijs urevzetz uCln"o\ "
-nednarcno ;. re,z kU~,t 1, pr;jvnl sistem ureditve odgovornost'
'" iedrske s'code Haz:lk«. 'o' primerjavi Z industrijsko razvuirru

"'7?vami!, same v Y,I;I'11 omejitve odgovornosti uporabnika
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jedrskega objekta, ki je v Jugoslaviji na podlagi zveznega
zakona znatno nižja, kot je v zapadni Evropi po Pari!ki kon-
venciji o odgovornosti za jedrskt1škode. -r ,

Vrsta Vrsta vira Število
organizacij' . sevanj virov

1. Gospodarstvo industrijski rent. aparati 70
(139uporabnikov)

III. UPORABA VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ
, Uporaba Vlrov ionizirajočih sevanj nardčaz razvojem zna·
nosti ln tehnike v medicini, Industriji ln poljedeljstv\l.Y SR
Slovenljlupot:ablja kakih 300 delovnih organIzactj ysvoJlh
delovnlhpl'OCeSl,h radiolzotope ln rentgenske aparataj'kI jih je
največ v zdravstvenih ustanovah. Sliko O stanju virov onlzlra·
jočlh sevanj v SR Sloveniji podaja Tabela IV, ki taJem8'pre
glede virov zavoda SRS za va~o prl'delu. '

Tabela IV
Pregled virov Ionlzlrajoclh aevanj v letu 1987 ZlIvod SRS za
varstvo prtdelu " • ,

IV. NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI
JEDRSKIH NA~RAV

1. Nadzor ;adloaktlvnostl okolja NEKrika
Prve a1sternatične meritve radioaktivnosti v okolici Krškega

80 bile opravljene že, v •prvi .. polovici sedemdesetih let kot
sestavni del pripravljalnih del za izgradnjo jedrske elektrarne
ln za Izdelavo peglavjaO 10kaclji ,jedrske e1ektr~rne v Pred;
gradbenem varnostnem poročilu,ki je bilo Izdelano 8pomladi
1975. leta. Meritve 80 eenadaljevale po programu predobrato
valnih meritev vse do začetka,posku8!'lega obratovanja elek
trarne spomladi leta 1981.Program·je bil dopolnjen.in deloma
usklajen s strokovnimi organizacijami in upravnimi organi
v SR Hrvataki. . (

Z začetkom poskusnega ()bratovanja NE Krško je bil na
podlagi republi!kih predpisov in iZdanih soglasij za posku $110
obratovanje vpeljan formalen postopek sprejemanja in potrdi
tve programa.meritev za vsako koledarsko leto. Določena je
tudi obveznost poobldčenih organizacij, ki izvajajo program
meritev,. o poročilu rezultatov. meritev v predpisanih rOkih.
Postopno,usklajevanje delov programa, ki se izvajajo v SR
Sloveniji ln SR Hrvatski, je vzadnjih letih privedlo do dejansko
enQtnega .In celOVitega programa nadzora okolja NE Krško.
Z uvedbo apeclfienih meritev posameznih pomembnih radio
nuklidovv r:aznih medijih okolja je omogočeno sledenje
radionuklldoY v ()kolju kot posledica obratovanja Nuklearne
elektrarne Kliko ter njenlhJzpustov.v zrak in v Savo. lzbolj!a
njev metodah poročanja je tudi Uvedba analize rezultatov,
vključno a primerjavo emfsijskih vrednosti z imisijskimi za
pomembnej!e: radionuklide, ki jih Izpu!ča elektrarna, da se
dobijo ocene povečanja letnih doz skupnih prebivalcev, ki so
po posameznih poteh prenosa.radionuklidov po prehrambni
verigi aJi preko vdihavanja Izpostavljeni vnosom radionukli·
dov v organizem.

Meritve Imisijskih vrednosti po programu opravljajo Inštitut
-Jožef Stefan- in Zavod SRS za varstvo pri delu iz Ljubljane
ter.ln!titut .•Rudjer8Q4kovl~- ClM in lnštitut za medicinska
Istraživanja Iz Zagreba. Po programu preverjajo občasno

s primerjalnimi meritvami te organizacije tudi emisijske vred
nosti, katerih nadzor je sicer redna obveznost Nuklearne
elektrarne Kr!ko.

Sestavni del vsakokratnega programa so tudi občasni
obhodi okolice NE Krško z mobilnim laboratorijem, da se
vzdržuje usposobljenost opreme in kadrov za primere jedske
nesreče.

Rezultate vseh dosedanjih meritev lahko strnemo v sledeče

splošne ugotOVitve:
- letne količine radioaktivnih izpustov v okolico IZ NE

Krško so bile v vseh letih obratovanja majhne in znatno pod
mejnimi vrednostmi, ki so določene v iZdanih soglasjih
(majhne emisije),

- merjenje imisije potrjujejo uqotovitve o pogledu majhnih
emisij in na drugi strani zagotavljajo korektnost ocen širjenja
radionuklidov po različnih poteh skozi medije okolja in skozi
prehrano do človeka,

- okolje je mnogo volj onesnaženo z radioaktivnimi snovmi
iz naravnih virov, povečane industrijske predelave surovin
(fosfatov, titanove rude ipd.), uporabe umetnih radionuklidov
ter etmosferskega usada (naravnega in od ostankov poskus
nih jedrskih eksplOZij) kot zaradi izpustov iz NE Krško. ki
doprinesejo k onesnaženosti komaj kakšen odstotek.

- povečanje letnih doz. ki ga povzročajo izpusti iz NE
Krško, je znatno izpod predpisanih mejnih doz za vse skupine
prebivalcev v okolici jedrske elektrarne.

Rezultati meritev za leto 1986 kažejo na dominanten dopri
nos k radioaktivni onesnaženosti okolja nad naravnim oza
djem prav doprinos jedrske nesreče v Černobilu v dneh od 26
4. do 5. 5. 1986. Ta doprinos se bo zaradi dotqožtveqa cezu
137 poznal še v naslednjih letih. Zaradi obsežnosti naseo:

,programa meruev Jn uporabljenih metcc r;," I:unot.,c':,
"onesnaženje ne bo preprečevalo uspesno- ar,

imisr: ki so posledica obratovanja !\ir I'

blasceriih orqaruzacr, o mer itva! .ao,c;"
Krško $0 na \,p09Ir·(' Repul,',I~"

29
11

105
23
17
21
6

211
147
18

52.000

defektoskopi
rentgenski analIzatorji

..»nlvometrl
" merilnik debeline

"tstrelovodl
'80nde .
terapevt. rentg; aparati
diagnost. rent. aparati
zobni rent. aparatI'
zobnitomografi .

javljaJniki požara

2. Zdravstvo
(302 uporabnika)

3. Stavbe
(829 objektov)

V pregledu Tabele IV niso zajete večje znanstvern! ln medi·
cinske ustanove, ki imajo lastne službeza varst'lO predeevanji
ln v k8terih uporabljajo tudi pospMevainike.kot.a betati'on
in vandengraf na Instltutu·JoŽefStafan. uneamt~
niki na Onkoloikem In!tItutu ln pocIobtio.· ,"

Z viri sevanj dela v SR Sloveniji okoli 25000 detavcev. Zavod
SRS za VarStVO pri delu pregleda letno Okoli 20:000 fUmsklh
dozimetrovin 200 TLD dozimetrov. zavod vodi tudi celotnO
evidenco prejetih doz sevanja za vse profesionalno .iZpOst8V.
ljenje delavce v SR Sloveniji. Iz njegove evidence je razvidno,
da delovne organizactje pri svojem deluspoit\.ljejoprel;lpl-
sane ukrepe varstva pred sevanji. .

R.adi~aktivne Izotope z uporabo v medicini in industriji
pro1zv8lata v JugoslaViji Reaktorski center InstitutaJožefSt.
fan in Institut za nuklearne vede -Boris Kidrič- ti Vinči. za
področje SR Slovenije je bilo v letu 1987uv0Ž8nih samo nekaj
radioizotopov (1-125, Ta-201 in Ga-67) v skupni aktivnostl100
GBq. Posebno za uporabo v medicini je pomembno, da proiZ
vaja Reaktorski center IJS potrebne količine kratkoživih
radionuklidov za dnevne potrebe centralnih medicinskih usta
nov, s čemer je ztnanjšana izpostavljenost sevanju za paci
ente in za osebje zdravstvenih ustanov.

Za vse uporabnike radionuklidov v SR Sloveniji je sedaj
urejeno zbirno skladi!če njihovih radioaktivnih ,odpadkov in
neuporabnih virov sevanja v Reaktorskem centru Instituta
Jožef Stefan v Podgorici pri Ljubljani. O tem so vsi uporabniki
virov ionizirajot:ih sevanj tudi uradno obVlričeni. Po potrebi
nudi Institut Jožef Stefan tudi druge usluge na področju

dekontaminacije, meritev radioaktivnega onesnaževanja in
podobno.

Zavod SRS za varstvo pri delu in Institut Jožef Stefan
izvajata v SR Sloveniji tudi sološen nadzor radioaktivnosti
okolja po republiškem programu skladno z zveznim predpi
so~ (Ur. LSFRJ. št. 40/86, str. 1189). Letna poročila o oprav
lJenih meritvah so na razpolago pri obeh ustanovah in na
Republi!kem sanitarnem inšpektoratu. Povzetki republi!kih
in pokrajinskih rezultatov meritev so podani v publikaciji
Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo
-Radioaktivnost životne sredine u Juqostavtit-. Zadnji Je izšel
za leto 1985,

Inšpekcijski nadzor nad uporabo virov ionizirajočth sevan,
v SR Sloveniji izvaja Republiški sanitarni inšpektorat pri vse'
uporabnikih
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Preglednica 9: Casovna porazdelitev koncentracije1-131 v ZRAKU
Povprečne vrednostimeritevv Leskovcu, Vihrah,G. Lenartu

,,'c:"-.; ; .fC!f:'k.\Cl SKld'

r-'c r<.rSK,O. ki JE'
• ,'"o ~

1. Skladiščenje nizko in srednje aktivnih
odpadkov iz NE Krške

V. SKLADISČENJE IN ODLAGANJE
RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

3.Radioaktivno onesnatenJe Slovenije zaradi
nesreče v Černobilu . '.

Usposobljenost pobla~čenih organizacij v SR Sloveniji za
opraVljanje hitrih in točnih meritev radioaktivnosti v raznih
medijih okolja se je pokazala takoj po nesreči na 4. blo)w
Atomske centrale Cernobil26. 4.1986. Na iniciativo lzvršneqa
sveta Skup~čine SR Slovenije je bila takoj po prvih vesteh
aktiVirana delovna skupina RepubliAkega štaba civilne zaš
čite, ki je vodila akcije-v SR Sloveniji od 29. 4. do 6.5.1986, ko
je bilo nadaljnje ukrepanje preneseno na pristojne upravne
organe. Pri tem je pomembna ugotOVitev. da je delovna sku
pina že ~a predvečer prvomajskih praznikov in tekom prazni
kov sprejemala odločitve o potrebnih ukrepih in priporočilih

na osnovi opravljenih meritev onesnaženja deževnice. tal in
zraka, kasneje tudi prehrarobenih artiklov, kar je bila zasluga
velike angažiranosti sodelavcev mobilnega laboratorija in
drugih laboratorijev Inštituta -Jožef Stefan- ter Zavoda za
varstvo pri delu. Rezultati meritev maja in junija 1986 so
objavljeni v poročilih obeh ustanov ter povzeti v prvi ~tevilki

strokovne revije -Ujrna-.
Ocene prejetih letnih doz sevanja za prebivalstvo v SR

Sloveniji zaradi jedrske nesreče v Černobilu so v razponu od
0.5 do 1,2 mSv za prvo leto po nesreči. Te vrednosti so pod
mejnimi vrednostmi po domačih predpisih in po mednarodnih
normah za skupine prebivalcev. Nekatere pomembne medna
rodne ocene velikosti posledic černobilske nesreče daje]o za
Jugoslavijo v povprečju celo bistveno nižje vrednosti doz. kot
so naše domače ocene za teritorij SR Slovenije. To gre delno
na račun dejstva, da le bil velik del jugoslovanskega teritorija
znatno manj osnesnaienosti vzorcev hrane 'asti inskega in
živalskega izvora s cezijem - 137. ki jih Je opravil Zavod za
varstvo pri delu. potrjujejo zgornje zaključke in kažejo na
dejstvo, da je preostalo onesnaženje nizko.

Zaradi več kot enoletne zapore objavljanja podatkov
o radioaktivni onesnaženosti po nesreči v Černobilu. ki jo je
vzpostavil Zvezni komite za delo, zdravstveno in socialno
varstvo mala 1986, niso bili podatki v zadostni meri izkoriš
čeni v strokovnih krogih, še manj pa seveda objavheni s pra
vilnim pojasnilom v sredstvih javnega obveščanja

določiti doprinose k povečanim letnim dozam, ki so posledica
?br8tovanja rudnika.. pred~lovalnega obrata in odlagališč
Jalovine. TI doprinos! so maJhni v primerjavi z naravnim oza
djem tako v zraku, kakor tudi v tekočih vodah, posebno še
v bivalnih Okoljih. Pri tem je potrebno upoštevati le sezonske,
lokalne in stanbene spremembe radioaktivnosti, kar zahteva
skrbno obdelavo merjenih vrednosti pri ocenjevanju letnih
doz. .

Rezultate dosedanjih meritev radlokativnosti vokolju Rud·
nika urana Žirovski vrh lahko strnemo v naslednje ugotovitve:

-emisije urana ln radlja iz obratov RUŽV v tekoče vode so
znatrto pod dopustnimi vrednostmi; .
. - Iz merjenih Imisijskih vrednosti radona ln njegovih krat·
ko!ivih potomcev na različnih lokacijah okoli RUZV ter na
referenčni lokaciji je mogoče zanesljivo ugotoviti, da so
doprinosti emisij iz obratov RUŽV pod mejnimi vrednostmi
letnih doz, ki so določene s predpisi (Uradnlllst'SFRJ, At. 401
86, str. 1185). .

Za potrditev dosedanjih meritev ln ocen bomo nadaljevali
z meritvami na terenu, kakor tudi z razvojem metodologije
merjenja ln analiz rezultatov. V tem smislu bo planirano med
narOdno sodelovanje z Bavarsko bistveno pripomoglo k zane
sljivosti rezultatov.

Poročila o dosedanjih meritvah so na vpogled na RepubIi
Aki upravi za jedrsko varnost.

SPECIFIČNA AKTIVNOST
(Bq.m-3)

< 1,8± 1,2E-5
< 6,6± 4,7E-5
< 3.5± 3,5E·5
< 2,3± 0,6E-5
< 6,4 ± 4,0E·5
< 3,5± 2,7E"5
< 2,8± 0,8E-5

« 2 E·5)
1,9±0.2E+l
1,3±0.8EO
9.6± 4,OE'2
2.5± 1,6E·2
5,3± 0,5E-3
1,3± 0,7E-3
1.3± 0,4E·3
8.7± 2.6E-4
1.3± 1.3E-4

< 4.0± 0.9E·5
<3.9± 1,4E-5
< 6,6± 3,9E·5
< 6,2± 6,0E·5
<3.5± 1,1 E·5
< 4,4± 2,3E-5
<4,1 ± 1.9E-5
< 4,3± 2,3E·5
< 4.6± 3,1 E-5
< 4.7± 3,2E·5
< 3,0± 1,71;·5
< 6.2± 5.0E-5

Časovna porazdelitev 1':131 v zraku
v okolici NEK med 30.4.1986-22.6.1986
(povprečjetreh lokacij: Leskovec, Vihre, G.
Lenart} .
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2. Nadzor radioaktivnosti okolja Rudnika urana
Žirovski vrh . . ..

. ~eritv.e radioaktivnosti na Žirovskem vrhu ln v njegovi.oko
licI tečejo že dolgo vrsto let od odkritja lokalnih -anomatl]«
v začetku 50-tih let in a tem tUdi odkritja potencialnih zalog
urana na tem področju.

V odbobju pripravljalnih in razvojnih del so se izvajale
meritve po različnih programih. Od sprejetja investicijskega
programa rudnika urana ter predelovalnega obrata pa tečejo

meritve sistematično. Z začetkom poskusnega obratovanja
rudnika ln predelovalnega obrata vključno z odlagal išči [alo
vine pa je program sprejet in potrjen po enakem postopku Kbt
za [edrsko elektrarno Krško. Izvajata ga Inštitut ..Jozef Stefan
ln Zavod SRS za varstvo pri delu iz Ljubljane Kljub st.enost:
obeh programov je vredno omeniti, da Je nadzor radioakr.vn.
onesnaženosti okolja Rudnika urana Zirovski vrh Lahln !~,\

od nadzora okolice Jedrske elektrarne. Nadzorovati It

potrebno naravne radior-ukuoe ir' • ",stern:,l'Cnlrl' ';o

vzoreevamc obdobje
od - do
3.1.-15.1.1988
15.1.~2.2.1986 .
2.2.-15.2.1986
15.2.-2.3.1986
Z. 3.-16. 3.1096
16.3.-30.3.1986
30.3.-17.4.1986'
17.4.-30.4. 1986
30.4.-4.5.1986
4.5.-11.5.1986
1·1.5.-18.5.1986
18.5.-25.5.1986
25.5.-2.6.1986
2.6.-8. 6. 1986
8.6.-15.6.1986
'5.6-22.6.1986
22.6.-1.7.1986
'.7.-16.7.1986
16.7.-1.8.1986
1.8.-15.8.1986
15.8.-31.8.1986
3tB.-15. 9.1986
15.9.-1.10.1986
1.10-15.10.1986
15~10.-2.11.1986

2.11.-17.11.1986
17.11.-2.12.1986
2.12.-16.12.1986
16 12. -25.12.1986
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v skrbi, da bo dejansko zagotovljeno stalno odlagališče racro
aktivnih odpadkov iz NE Kriko, zahtevala rokovno omejitev
uporabe skladlAča za pet let ztstočasno om.ejltv~o. sSlklad.i§č.ne,
Kapacitete, SO bila izdana dOVOljenja,akb. za,IQ«acijo sxta-.
dišča," J<akor ZJ Iijeg6vo gradt8v ·~tahteVa",",l;~mejitvaml.

,SoglasJe Republiil<ega. energ.,.ets... kega,i.ri!!>,..kt.Or,.taza. začetek

,i.. ~~~:~ji~A~rske.lhQo ~~tkt.je.~.;:.fJ~.Ll.• '~~.,.g~.U~~.. =.:.. ~revze.te.•. ~o3~~ ...••
'12.1986.. ; N.u~arna •.t.ktrarQa.,.,..1l<ri.lcO..ii~'P.ra.v~...>za.·.p.roSiJa.'
~ spremembO;poQOle't,';,f~I\O'_.-aj;Upttml'postoo;,.,

pek, kl.'pa. nein. 0fW.,.)blt{"'.,.Ij~.". ";~....'.'..Iu~.....n:,d~.'.'. ,v.prO';.
storskem ,t1rtr;S~~:~)ktiO~j.ii$kupWna .• '
občine Kr!kOi~Hn~"r~Vho:~jeI11noVf;"
p.090ji,.klad~~;,,".lIko... '~~i".'re<lne.)akUVni'.',.' h:r~kcW,,"a
10kaOIIINE~ ~~kovno-~j8IlQ'.~,:i<l.bl.ob !

preured(tvlnačlnaiZlaganJa-todov.~OdP4dkl,boIjeJzkotistlla
ra:zpololljlvi proatQr.,SO'omogoOlli nOvl,prtdpisl.ki jih je izdal.
na pOdl~j zakOl;l~(tJ~l~ia,tSf.fWj"L,.qtB4)'zvezl'lrk~mlte:.
za delo, zdraWW04ri.SQClalno,varatyQ:$eVedaJe,pato.zopeL
samo.;~časna~tev.klp~poetaYlja,:QabQ~',~,~rehletih,
dejansko le.uPQrabnokon~~tagalličenjzkO.n.rednelak·,
tivnih oQpadJ«w.'Poleg'~1pravmh.~j:.regularno$ll;
up'ra~a~~"",.Pre<t~VAlml.organllW8didoseGa.,

nJih rzkuienpn:neu.. speti.ov~~... an..jU -.p.raan.Il.' ~.k.o..n.6oega.
odlaganja ra4toaktJvnlh"OCl~koVv~SIOv,nlji~'6R Hrvatski
in v Jugoslaviji kQtcelotfJd;uq\O;·.VprdanJ.{~rhpOdaIIHnju,

509.lasja. za. '. UP9.. ' ,.... ". .".!f8lc!ad.~I~..'•na.. , .' ,.•~J·~i.,~..~.';4ri.ko ,prav._ '.
vprašatljega~d4a',*~~~em~II~.Me,,~j4.· .. '

ij~~~=J,~~I~~lI'a=".~t':cl1Y'odlagal'A:....,·tudi··:.............c .. : "'~,':.~:.,.":; <.s, : s .., .'
..~ ..-,'~~':' :'jil)i"\.'j-.:";' , ">;(.',

<>: .~:.:~; 1~,?'~~;·~J?:~;4_~:::~~).~:~·~~:~·.~:'-.T~)· _ . ·~'~")i:-r~~::.

2. ZagotovitevocUaganJa'f'adloaktlvnfh." '
odpadkov,IzNE'KltkO", .\' • '.C

Zahteva,'da moraN~~~"el~rna Kftk~'zagotovltl'
tudi trajno-od~anje'radi08ktMtlh Odpadkov;'je'''blla vklju
čena te~!OkacIjskOdOVl:)yenjt'jedi8.keelektrar'l'leiZJeta 1974.
Spl06nl'pogojf 'lociranJa.qn 'Izgradnje'odlagalf1t8 pa' takrat
nisobill znani. ker..je,po\.starenr'ZaJtOnU:M'veIjalaobveznost·
Federacije,da ~I ,''D' ·tratno'odlagalii6eif8dloaktivnih'

odpadkov. Zakon '0' varatvtrpred ionizirajoč/misevanji Iz-leta '
1976 je to obYeznc:mFecleraeljejzpustillzsvojihdoločit, ni.pa
prenesene otNeZnosti na nobeh drugi družbenOpolltlčniali
gospodarski Subjekt. . .

Nuklearna elektrarna Kriko je na podlagi razpisa del naro
čila študijo o odlaganju radioaktivnih odpadkov pri oddelku
za fiziko na Prirodoslovni fakulteti zagrebikega Vseučiliiča;

ki je bila zaključena koncem -sedemdesetih let. Neuspeh pri
opredelitvi za katerokoli od predloženih lokacij v Uki in·Kor
dunu zaradi odpora predstavnikov ·Iokalnih družbenopolitič

nih skupnosti je privedel do prekinitve nadaljnjih del. Na
predlog strokovnih organizacij je bila v ZagrebU sprejeta,
usmeritev na projekt redukcije volumna radioaktivnih odpad
kov v NE Krškem ter naslonitev na jugoslovanski program
razvoja jedrske energije in v njegovem okviru na skupno
reševanje končnega odlaganja radioaktivnih odpadkov,

Med drugimi študijskimi nalogami za jugoslovanski pro
gram graditve jedrskih elektrarn so elektrogospodarske orga
nizacije republik in avtonomnih pokrajin financirale preko
JUGEL-aštudijo o odlaganju radioaktivnih odpadkov ln skla
diščenju obsevanega jedrskega goriva. ki je bila gotova spo
mladi leta 1985. V njej jebilo navedenih 13 potencialnih
makrolokacij na teritoriju Jugoslavije, ki so bile izbrane ob
upoštevanju določenih geofizikalnih pogojev (geologija. seiz
mologija,. hidrologija in sl.). Objava ene od teh makrolokacij
v sredstvih javnega obveščanja je VZbudila ostre proteste pri
predstvnikih političnih in drUŽbenopolitičnih organizacij
v občini Slovenj Gradec. .

Ker se je JUGEL-ova itudija zaključila brez projektno
usmerjenih odločitev zainteresiranih elektrogospodarstev
kljub sp,rejetemu družbenemu dogovoru o načinu re~vanja
vprašanj odlaganja radioaktivnih odpadkov ln skladiičenja
obsevanega jedrskega goriva. skladno z določili zveznega
zakona (Uradni list SFRJ. št 62184). sta bili elektrogospodar
stvi SR Slovenije in SR Hrvatske sami prisiljeni reševati
nastalo situaciJo, ker Je NE Krško njun skupni proizvodni
objekt. Na podlagi sporazuma EGS - ZEOH - NEK je bil2
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neposredna naloga za zagotovitev Odlagališča odpadkov po
nekajletni prekinitvi zopet vrnjena Nuklearni elektrarni Kriko
z letom 1986.Vendar je bila ~Ie koncem 'eta1~86 formlraQa
Službal4 radioaktivne odpadke v NE I<riko;H<at8feed!rJa, .
naloga je~ba vsehpotreb~lh I?ripravljalnlhdel Et odlag.. .
liiČ4t,nlzk~·tnt$~&9njeaktivfllh 'odpadkov v SR Sloveniji IrfSR
Hrva"kL'~:':"';"'.''''',: ,'." ..'.' :: ....>t .

;"::;~~~~NI~t~J~~~~;:~a~=
qivib~nl6nlh podatkov preverila možnosti na celotr1em

....oveNketnl)OClrOČju;jn:... po wtstoptl'ljsJ<e",;lzfoeev~1nem
po$topku:'V~jem.p(lrotftu.opredelila J8 39 ,,"olnlh'.~
od.la~'.l"Ijzk.. oJn ~r1feilktlvnlhOdpadko\f:y.$R'$I~ll.·
,V··~~tJI,aefa:·.pi1PmtjlfledaJ··SEPO·'krtt8"je'zatibOt
·pri.,..i;okac:iJe,.l<ateti~1bl bili Izpolnjeni pogojl.vamega
odlaganJa,lndrUtbene sprejemljivosti odlagall6ča.

3~~II,.~i~~lo(Iel,nu,o~o.tIV SRSloveniji
.~'klad.n.o;i d~o~oroln med pristojniml~pravnlml .org.~alni

v SR.$tQ"",lji .ln SRf.trvatsklter določilfsporazuma~S
.; :ZEOH~:t;NEI(.l1al· bi ·v"W8kl. republiki izbrali-po, vsaj .oo.
primerno·jn'·.sprejemljivolokacljo odlagalIiča po. veljavnih
'p{edpJsl~,Y.:8nlin drugi republikI. poleg tega'pa bl elektrogo
spoda~:;''prlp'ravili:,po~rebne .Investicijske • programe. na

'. O*noVl:'katerl~iJ)l.::p.J"le-kon,čna 'odločitev, kje bl. se
. S\<upno OdI.gal!iče;zgQldilo. ....', ',' _ ..: '.
, :::pOQ9V.f!Jlnje~(ja"~'l~Cije ~jedrs!ee objekt....vkljueno,
:%'lokiCflO~~~gal~~PadkoV.:_vnesevproatorskl.planSR,
.J:trvatak.,;V'brvdkem:$abOru te nlsklenjeno.,·' .",:-'

.Pdlok·~ltu~1ne ;SR1)lovenlje o spremembaJ:l ln .dopOlnl
,tvahdrutbenih ptanov..1er4ta11lča Ilvrinegaswtll SkupWne
SR·S1ovenije do načina uresničevanja temeljnih ciljev in pro
gramskih,·usm.rltev 'pOlitičnega in dru~negaprograma
SZDL SlOvenije ,..apodročju ekologije. energije in varčevanja

načeloma omogočajo. (;8lovit in dosleden postopek vn~
lokacije odlagall4ča ilP/anSke akte, vendar nJso'za to konkre
ten problem dovolj preciZll8 in eksplIcitna. .
. ./"'.:"'-?!" .'

VI.1ZKORIŠČANJE:RIJONIKA'URANA
ŽJRO\lSKIVRH.· ..

Prehod $ poskusnega na rendo obratovanjej:tudnikaurana'
2:irovskl vrh .otežkoča/o prOblemi, ki so v danainjifi. gospodar••
skih .razmerah tetki, vendar retijivi. Vpleteni. so v lokalno ·in
iirie javno'nasprotovanje jedrski energiji. ProblerMka!konf~
renca -Ekologija, energija,.varčevanje.. je glede razreievanja
odprtih vpra!anj.predlagala neodvisno komisijo strokovnja
kov, ki naj v teku enegaletana osnovi analiz poda:.predlogeza.
odločitev Q prihodnosti 'rudnika.. ., .' .

V ospredju so ekonomski in finan60a vpraianja poslovanja
rudnika kot delovne organizacije v ,okviru .SOZOEJektrogo
spodarstvo Slovenije. Proizvodna cena uranovega.koncen
trata v Rudniku urana ž:irovski vrh je nekaj vi~ja od povprečne
cene uranovega,koncetrata na svetovnem trgu, računano po
cenah ,!dolgoročnih pogodbah, Ker se pa EGS in ZEOH Aa
vedno nista dogovorila o skupnem iZkoriščanju Rudnika
urana.2:irovski vrh. obračuna Nuklearna elektrarna Kriko
dobavljeni uranov koncentrat po ceni. ki odgovarja približno
povprečni ceni na svetovnem trgu. s čemer niso pokriti vsi
priznani stroiki RUi:v. Drugo so ~ vpraian;a pomanjkanja
obratnih sredstev zaradi kopičenja velikih Jetnih zalog
v RUŽ\I, ako se vsa letna proiZVodnja samo enkrat odpošlje
il tujino na obogatitev ln zato tudi smao enkrat letno obračuna

rudniku,
V javnih razpravah je bilo izraženo nezaupanje v objektiv·

nost in točnost meritev strokovnih organizacij ter v njihove
rezultate o radioaktivnem vplivu Rudnika urana na okolje.
V javnosti so bila obravnavana tudi ostala ekološka vprašanja,
specifično lokalna, kakor tudi splo~na. o vplivih rudnika.
predelovalnega obrata in odlagali§č na okolje ter na zdravje in
'življenje prebivalcev v okolici Todraža, Gorenje vasi in
v Poljanski dolini. Obravnavani torej niso bili samo VpliV,
radioaktivnih emisij, temveč tudi kemijsko onesna7P'W
,poškodbe na gozdovih in ostale ekološke posledice

Gospooarska upravičenoSl Hun""", c' ',(.,',
obratovanju na prOjektira'1I ",aDav:!':
temer!f: zaqOfc.'\,ltf. n~_l, It',



sloni predvsem na višini stroškov goriva v ceni proizvedene
kilovatne ure iz jedrske elektrarne. v zmanjšanju deviznih
Izdatkov na kWH v primerjavi z nabavo uranovega k9n<:en:
tra.ta na mednarodnem trgu ter na primerJaVI. energetske pro; ,
dUkt,ivnosU delavcev RUZV z delavci nailh pr.rnog~nlkov;
kaTJe pomembno s stalitle& dru!bene prodUktlvndltl~·.erlv
tako deje.primerjavavpllvov na.okolje .ugodQ8jio"lkO~..
RUiV QbupQ&tevnaju vsehipec!fičnostl radioaktlynegaone. '
naženja/kot80 znanl'vpJlvVna;>O!<olje v nailhipAllf'Rbgovhlh
revlrjih..·~, I •• ,', ' ,'" " ' '. "';; ': ,L"·

;.\ . . .v,~. ..
VII.UKREPI ZA IZBOLJŠANJEVARNOSTI
JEDRSKII:'fOBJEIqOVPO ČERNOJ3ILQl::

Vsaka jedrska nesreča v zgodovini razvoja jedrske energije
je dalapobudo za nova IZbolj~nja varnosti jedrskih elektrarn,
čeprav'jelstočasnoprllllaolja na1>genj javnemu nasproto.·
nju jedrs~i energiji. Pred Černoblfom'jebJla totlft'rijč4ivlOA'
~ta 1979,na Otoku trehmilj (T~I). Razvoj ,po lej nes~~je
bIstveno pripomogel k. povečani ,varnosti iahkOVodnlh,i'Nk
torjev, 'kakline (jradijo .ln IZkorltlčajo 'v zahodnih .drtaY.~ ln
kakrtlen 'e'tudl'! NE Krtlko. KaktlnipalQ,naukllzfedrake
nesreče v Černobilu? "".' . .:' '" • .' '.'

P~6d{Jc:w.oru je najllrej treba'upoiltevatl. ave.c:fejitvl. prvič,
sovJetskI11~" grafitn~~ kanailiega .reaktorja. ki' je hlajen 'z
v"elo' VOdpi5.kaktien Jel eksplodiral lanry "~mobll"" 'je::PO ..
projektnih pa~E1rrtetrihJn:po1>preml<u':;~iI'....' ".m.otti
tako\1ltllčen 'od zapa'dnlh ·lahkovo,dnlWreakt, ';'~~
sredna:prlmei"java varnostnih ~načllnolStl Obeh. pOY~t;e~or.
jev strokovno nl..umestmkOn.iglč. v'zadn~h "tlh,~
izbolj!anja varnosti in že začeti f8ZVojnl1Jrogramt.f,I8daJjn]ih
izboljšav na lahkovodnihreaktOrjih v vodilnih drtavitt'ZahcXla
(Francija. Japonska. ZR Nemčija,'Velika'13litanija),predYsein
na nlq)redriemvodnem reaktorju podtlakom'(APW~).80
pripeljali zahodno tehnologijo do stopnje; k61zkulnje na
bistvenostarejilem sovjetskem reaktorju ·ne.inpre~;;datl

po~bnih novih tehničnih spoznanj. .' ., ''':,'
Na--drugistrani varnostne analize lahkovodnih re&ktol'jevin

izvršeni destruktivni preskusi naltksperimeritalnlttJ'88k.torjth
potrjujejo zaključke. da PWA,kakrienje vNE,'Kiiko.-tar.d1
svojih fiZikalnih lastnosti ne more raznesti"kot lit -riNd.CtOr y
černobilu. zaradi fizikalnokemijskih lastnostlnemore;vea
tadentletl, kot je černobilski grBfitnl reaktor.lanlp()~jl.
in zaradi kemijskih lastnosti ne more .oddati 1akth'~n
hlapnih in lebdečIh ,radioaktivnih' snovi vozraČje;8Yojega
zadrževalnega hrama; kaj iele v okOllco,kljubceventualno
možnim poškodbam sredice;varnostnih inzadrževalnlhlllste
mov. Zato so naši zaključki podobni velikemu.e1u objavfjenih
zapadnih ocen. da je v okviru širile skrbi ZAyzdrfevanje in
dvig kulture varnosti potrebno upotltevatlves sklop naukov
černobilske nesreče, v prvi vrsti z usposabljanjem strokovnih
kadrov in operaterjev reaktorja. izboljšanjem odnosov člOvek

stroj. z razbremenitvijo človeka in avtomatičnim .preverjanjem
pravilnosti njegovih akcij. posebno še v nenormainih; stresnih
pogojih. s tehničnimi rešitvami, ki so manj občutljive na
napake in odpovedi. s splošnim povečanjem zanesljivosti
opreme. posebno še varnostnih sistemov. Niso pa ..potrebni
korektivni ukrepi na varnostnih sistemih jedrskih .Iektram
sPWR reaktori], niti spremembe v načrtih civilne zdčite za
primere jedrske nesreče.

VIII. PREDPISI ZA JEDRSKO VARNOST

1. Zvezni predpisi

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji in varnost jedrskih
objektov sta enotno urejeni z zakonom o varstvu pred ionizi
rajočimi sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi jedrske
energije (Uradni list SFRJ št. 62184), Napadlagi 65. člena

zakona je Zvezni komite za delo. zdravstvo in socialno varstvo
izdal vse pravilnike. ki podrobneje določajo pogoje, meje
Izpostavljenosti in načine dela z viri ionizirajočih sevanj. NiS9
pa še izdani pravilniki, ki bi jih na podlagi določil 66. člena

zakona moral izdati Zvezni komite za energetiko in industrijo
- o pogojih za lokacijo: graditev, poskusno obratovan«

začetek obratovanja in uporabo ledrskih objektov' .
- o Izdelavi in vsebmi varnostnif oorccu ln dr uqe .~( •
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mentacije. potrebnih za ugotavljanje varnosti jedrskih ob
jektov;

"'-0 strokovni lzozbrazbt, delovnih iZku~njah.preveritvi zna
nja In'potrdilu c>lzPolnJenlh'pogojlh oseb. ki opravljajo,dolo-
čena dela v jedrSkih objektih;' ,

.... 0 conah materialnih bilanc in o načinu vodenja evidence
o jedrsklh>surovlnah Jnjedrskih materialih ter o potlljanju
podatkov'lz te evidettee. ' ,

Pomanjkljivi 80 tudi jugoslovansklstandardl, tehnični nor
matlvlln normeza kakovoatprolz:vodovln storltev,klzagotav- •
ljalo PredpllSariovarnost jedrskega objekta (36/tlen zakona).
Pač pa veljajo sktedno 8 37. elenom zakona -za oba jedrska

objekta v SR Sloveniji, za NE 'Kriko in zareaktor:TRIGA na
Intltltutu Jožef Stefan,'mednarodni standardHnnormativl. ki
jih je sprejela MednarOOnaagencija za atomsko tnergljo. Oba
jedrska objekta sta·po sporazumih med SFRJ in Agencijo. ki
jih le ratificirala SkupIčina SFRJ" tUdi agencijska projekta ln
je zato pri njihovi izgradnji inobratovanju potrebno upošte
'lati agencijske standarde in normative. Za NE Kriko pa po
sklepu ,Zveznega Iz:vlinega sveta veljajo skladno z drugim
odstavkom 37. členank,ona tudi standardi ln norme kvalitete.
ki SO predpisane v Združenih državah Amerike za'takevrste
objektov.

2,'Republlškl predpisi
DosedanjodelQ Olitagotavljanje varnosti jedrskih objektov v
SR Slovenljlje-:sl0nelo na repubHtlkem zakonu 'o .Izvajanju
varstva pred ionizirajočimi sevanji in o Ukrepih za varnost
jedrskih objektov.ln naprav (Uradni list SRS.tlt.'2818O ln 32180)
ter pravilnikov, ki 80 bili iZdani na njegovi osnovi.

Med prvimi nalogami Republltlke uprave za jedrsko varnost
je priprava predloga za izdajo novega republiškega zakona za
to področje dela. ker je predhodna analiza dosedanjih Izku
ienj. novih zveznih predpisov ter predlogov pravilnikov iz 66,
člena 'zveznega zakona pokazala. da samo z dopolnitvami
republiikega zakona iz leta 1980 ne bi dosegli zadovoljivega
stanja. ,Da se zagotOVi uspešno delo uprave, je nujno pospe
ieno delo na. tej nalogi. ,angažiranje potrebnih strokovnih
kadrov in' čimprejinja uvrstitev pr~loga za izdajo zakona
v.programlzvttlnega:sveta SkupičineSR Slovenije.

Vzporedno s tem tečejo priprve ostalih samoupravnih in
drugih aktov,,!d so potrebni Z4dokončnoformiranje Republi
tke uprave za jedrsko varnost Republitlka uprava za jedrsko
varnost Š8nima svojih prostorov. Predvsem- pa potrebuje
nove, visoko strokovne kadre.

IX. SKLEPNE UGOTOVITVE

1. V SR Sloveniji sta dva jedrska objekta in sicer Nuklearna
elektrarna Kliko in,Reaktorski center Instituta -Jožst Stefan
v Podgorici. Glede na to.da je Repu.bliška uprava za jedrsko
varnost že ustanovi/ena. bo v celoti prevzela naloge ln dela
uprave na področju zagotavljanja varnosti jedrskih objektov.

2. Nuklearna elektrarna Krško. Reaktorski center IJS v Pod
gorici in Rudnik urana Žirovski vrh. ki ni jedrski objekt. so pri
dosedanjem .obratovanju spoštovali predpise o varstvu pred
i()nizirajočimi sevanji in o varnosti jedrskih objektov. Skladno
s splošnimi načeli varnosti in varstva delovnega ter bivalnega
okolja bodo tudi nadaljne izboljševali varno obratovanje na
osnovi domačih in tujih Izkušenj ter napredka znanosti ln
tehnike.

3, Za varno in zanesljivo obratovanje jedrskih objektov so
nujno potrebni strokovno usposobljeni kadri in je potrebno
nadaljevati s stalnim usposabljanjem kadrov v jedrskih objek
tih ter v pooblaščenih in drugih organizacijah,

4. Ker še ni rešeno trajno odlaganje nizko in srecnjeaktivnm
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, mora Nuklearne
elektrarna Krško kot temeljni nosilec zagotoviti izvedbo vse'
pripravljalnih del za odlagališče teh odpadkov na vare
zaiestuv način na primerni lokacij' S~upl"a 1;, or c-: ("
(JOv v okolje (SEPOi n2 Institutu, .' :"""
(~\'C'!lrl ocoocberur C:JVP~'~-In~~_! ~-,~I~

, r-:,r,tret- n 7c i7' c,r-;!"r
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X. PREDLOGI IN SKLEPIIZVR~NEGA SVETA
SKUPŠČiNESR SLOVENIJE

za zagotovitev'vame uporabe Jedrak8'energlje v SR Slove
niji, odprav.opomanjkljivosti v dOsedanjemdelu ln za učinko
viteJ~ Izvajanje aprejetihtemeljnlh (:lIjev ln programske
usmeritve političnega ln dru!benegaprogr:ama SZDL Slove
nije na področju ekologije, energije Iri varčevanja bo
potrebno sprejete naloge ln aktivnosti,! dosledno, izpeljati
v predvidenih rokih.

A}PntdlogI

Izvr!nt'8Yet SkupAčlne SR Slovenije predlaga:
1. Zveznemu Izvtinemu svetu, da pOspdi izdajo manjkaj&

čih pravilnikov s področja vamOltljedrsklh objektov, za
katere je z&dolten ZV$Zni kQmIw zaenergetiko in industrijo.,'

'~epubliikfenerg~k1lkUpnostl,d4v analizah razvojnih
~;"'l ter pri nadalJnjihdelih vokviru iprernemb Indopol
nltev dolgoročneglplana SR Slovenije za obdobje 1986-2000
in .družbenega plana"SR Slovenije Z8 obdobje 1986-1990
za9otovl=:t~.opredelit~
"fN91.an.i8~ n , n ea Ivn h oQpadkov terH1f5.

enJevza r l'nožnlh 'Iokaclj'za graCfltevodlagali&čl
nizko in 8rednjeaktlvnlh'odpadkoY'Iz NE KrIlCoter od drugih
up6rabtilk()\(radIO,fl~hVI"'" v SR Sloveniji,

3. Izvrinemu lWetu;s8borallA HrvatskefOdelovanje pri
izvedbl.postopkoV 'Izbora ,.Iokacljeza {Jradltev OdlagalIIča
nizko ln srednjeaktivnlh odpadkov Icot$kupne naložbe s tem,
da se izpelje postopetclzbora lokacije tudi v SR Hrvatski.

poročevalec

B} Sklepi

--i. RepubIlIkI upravi za jedrsko varnost, da v sodelovanju
z RepublWdm komitejem za zakonodajo, Republiškim koml
tejem za zdravstvo ln JQClalno varstvo. Republl$kim komite
jem za energetiko ter z Republl!klm sekretar/atom za ljudsko
obrambo'ln 'Republllklm sekretanatom za notranje zadeve
Izdela predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva -pred
IonIzIrajočImI sevanji ln Izvajanju ukrepoy za varnost jedrakih .

!:OV • tezami za zakon. '
Republl6kemu.komlteju za energetiko, da v SOdelovan.ju

z epubiliklrri,komltejem za varstvo okolja in urejanje pro
ato(a.1n 'Republllko:upravo za jedrsko'.varnost.ob pripravi
aprememb,,,ln dopolnitev dolgoročnega ln srednjeročnega

plana SR, Slovenije predloži koncept odla~arittln .kriterij!
Izbora. zaodlagaliW,niikO ln s;e(lnlea ivnlfi'l>l2l'1lf.

... kOV ter~itVe, za uveljavljanje tIliih družbenih Intel'889\t
kakor tudi interesov občin pri zagotavljanju varnega odlaga
nja odpadkov take ,vrste, ob upottevanju potreb po nadome
atUu atroAkov;posega ,v prostor, izgradnje jnfrastrukturemr
ostalih spremljajoČih dejavnosti. ' '

3. Republllkemu,komiteju'za energetiko, aa v,&<melovanju
z RepublIIko .upravo za jedrsko varnost ~revzarne koordina
C~str$tcmtibdell planskih ln, upravni postopkov v zvez.1
z iran m lo6;dJza nizko i.nsrednieaktivne odpadJ<e. v SP
SlovenijUn..$R HrvatskI., ,

4.:Rep.,blitkemu kOrJ:liteju~avarstvookolja ln urejanje
prostora. ,'dav meunlh·jugoslovansko, avstrijskih", oziroma
slovensko kor~kih jn slovensko lltajersldh delovnih telesih za .
var8tvo okol~.akupaj z,.Republi~ko tJpravo za jedrsko varnost
le napretiaasto~n@a staliAča glede obveščanja o problemih
vamos6išJ( Objektov, splotnega varstva okolja in obveš
čanja avstrijskih organov v zvezi z obratovanjem Nuklearne
elektrame KrIko.
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o opravljenih aktjvnostih; in ukrepih varstva okolja v SR
Sloveniji. ' .,. ,,~. .

: .'

IjaZ:=::~~~~~~~~~::~':~~~~~Č:,:v:~~:
janju ekololko In"iivedbeno na}zahtevnejAlh nalog, v drugQm
pa o dr~gl".nalogah .~.' va~tyoinlzboljAanj!l okolja, ki so
opredeJJene.bodisi. v. srednjeročnih .planllkihaktlh.~ bodisi
v skJepJh Izv~ne~asveta Skup~lne SR Slovenije sprejetih ob
Poročilu o stanlu. na podro~Ju razra$evanja problematike
onesnaževanja okolja. . ,

1. Ključhe;na1osevarstva,okolja

V .srednjeročnih planskih ;aktih SR Slovenije so. ključne
naslednje naloge varsMi okolja: .
'ekt:lčenJe dimnih plinov iz,vellklh!!rr,noenerge~Skihob-
J, , " I ",' • ,~-, .- 'o J • i " ';;>; . . • , • ',..

- zagoto.vltev ustreznega r'av~a .'posebn!mi ~padkl.
._. sanaciJa kakovosti Save v - vju do pričetka obratova-

rua HE Vrhovo ter zaključevanjesanacije reke Reke ter '
- sanacija Mežiike doline,
-uveljavljanje zahtev varstva okolja v okviru energetske

bilance za leto 1988. .. .
Pri posameznih nalogah je etanje naslednje:
1. eiičenje dimnih plinov Iz velikih elektroenergetskih

. obj~~ov. V okviru te akcije je potrebno zagotoviti zmanjAanje
ermsn 502 zavsaj30"~ glede na stanje 'Iz 1eta 1980 ln to do
kon~a leta 1,993. Ta zahteva je bila z odločbo Republiikega J

san~tam~g~ InApektorata. H ~ost~na in sicer na 90% zmanj
šan]e emIsIJSO . DosedaJaktivnostI potekajo v skladu z dogo
vorjeno dinamiko. V TE ~oAtanj je bil julija 1987 izdelan
sanacijski program z nasednjlmi podprogram!: EkoloAki infor
rnatlvnl-sistem, Rekonstrukcija elektrofiltrov, -Odžveplovanie
dimnih plinov, Rekonstrukcija' odpepeljevanja.· V decembru
1987 je TE ~oitanj posredovala tehnično- tehnološke reAitve
vključitve objektov in naprav za sanacijo v.prostor. V TE-TO
Ljubljana poteka vrednotenje in izbira tehnoloike in ekološke
sanacije med dvema variantnima reiitvama. Sredstva za izva
janje vseh potrebnih aktivnosti asanaciji elektroenergetskih
objektov v letu 1988 so predvidena v planu graditve objektov
ISEP. V začetku leta 1988 je predvidena skupna seja RK za
energetiko in RK za varstvo okolja in urejanje prostora
z namenom, da se celovito oceni potek akcije in zagotovi vse
potrebno za njeno narodno-gospodarsko optimalno izvedbo.

2. zagotovitev ustreznega ravnanja s posebnimi odpadki.
V skladu s plansko dogovorjenimi obveznostmi je IS Skupš
čine SR Slovenije obravnaval in sprejel koncept ravnanja
s posebnimi odpadki, katerega je pripravil Republiiki komite
za varstvo okolja in urejanje prostora. Republiiki komite za
varstvo okolja in urejanje prostora bo do konca decembra
oddal IS Skupščine SR Slovenije operativni načrt za izpeljavo
koncepta, katerega bo IS obravnaval takoj v začetku leta 1988.
Vzporedno s tem potekajo tudi konkretne aktivnosti za reie
vanje problematike na terenu. pri čemer so že doseženi neka
teri premiki. še posebej glede nosilstva reševanja problema-
ti~. .

3. Sanacija kakovosti Save poteka v skladu s programom,
katerega je obravnaval in sprejel IS SkupičineSR Slovenije.
Prlpravljeno je že poročilo o izvajanju tega programa, kate
rega bo v kratkem obravnaval IS Skupičine SR Slovenije.
Zaključen je prvi del sanacije reke Rake. ki vključuje sanacijo
stanja v tovarni Lesonit ter zaključeno pilotno raziskavo čišče

nja odpadnih voda Tovarne organskih kislin. V teku je Wdi
drugi del sanacije reke Reke, ki vključuje izgradnjo čistilhe
naprave odpadnih voda Tovarne organskih kislin (po planu
tovarne bo izgradnja zaključena leta 1988) ter izqradrur
komunalne čistilne naprave Ilirska Bistrica.

4, V teku so prizadevanja za ekološko sanacije Mellce,
doline v okviru sanacijskega programa Rudnikov sv.nr..
topilnice Mežica. povezanega s predvidenim zaprraruen. .'
nika. Zakonsko urejena Je bila v letu 1987 lUd! p,oblpm;3:,,;
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zapiranja rudnika IdriJa.
5. Uveljavljanje zahtev varstva okolja v okviru energetske

bilance za leto 1988 in plana graditve objektov elektrogospo
darstva in premogovniitva.

Glede.na to, da je SkupAčina SR Slovenije sprejela stanšče

in sklepe ob obravnavi omenjenega poročila IzvrAnega sveta
dr,e 24.6.1987 in 20. 7. 1987, jih je bilo možno upoAtevati šele
ob pripravi osnutkov plana graditve elektroenergetskih objek
tovinpremogovniitva in energetske bilance za leto 1988 ln so
upoAtevani v analizi predlogov za spreminjanje ln dopolnjeva
nje dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000.
Zahteve problemske konterencesznt, o energiji, ekologiji,in
var~anju.~akortudi skupAčine SFRJ o približevanju ničelni

rasti primarne energije ln zaostajanju rasti rabe končne ener
gije za rastjo. družbenega proizvoda,. so upoštevane " pred
Jogu enel'$letske bilance SR Slovenije za leto 1988. Predlog
ener~tske bilance SR Slovenije za leto 1988 je bil izdelan na
osnov:iprvega osnutka repubiiAke resolucije,v iUlterem je bila
predvidena 2,5% rast drUŽbenega proizvoda. Skladno s tem je
bila planirana rast celotne končne energije z 1,6%. V tem
okviru paje bistveno večja rast ekoloiko primernih goriv, kot
so zemeljski plin in tekoča goriva. Bistveno manjla koriščenje
je planirano na področju premoga, saj je predvideno, da ga bo
Airoka potroAnja porabila okoli 90/0 manj-kot v preteklem letu,
industrija pa bo vseh trdnih goriv (premoga ln koksa) porabila
kar 16% manj. Ti premiki bodo brez dvoma ugodno vplivali na
okolje na' mestu porabe energije. Nadalje' je·.z energetsko
bilanco SR Slovenije za leto 1988 predvidena. celo za 0,5%
manjta potrebna primarna energija za zadovoljitev energet
skih potreb kot v predhodnem letu, Pri tem pa je vendarle
potrebno povedati, da tako ugoden podatek izhaja predvsem
iz ~emembe strukture energije, saj rezultat na strani pri
mar:neenergije izboljiuje predvsempoveč8njedeleža tekočih

in plinastih goriv z visokim izkoristkom.
Z,ukrepi k erntrgetski bilanci SR Slovenije za leto 1988. ki jih

bo RepubliAka energetska skupnost sprejela za izvajanje
bilance, pa je tudi vrsta ukrepov, .kipoleg aktivnosti za zagoto
vitev planiranih količin energije,.zahtevajo tudi vrsto naprav
na strani uporabnikov za doseganje bolj racionalne rabe
energije.

Med Ukrepi za izvajanje energetske bilance SR Slovenije za
leto 1988 je predvideno, da bomo manjkajoče količine pre
moga zlasti za potrebe -ostale porabe" nabavili iz drugih
republik oziroma uvoza z nizko vsebnostjo žvepla in pepela in
ga distribuirali na področjih, ki so ekološko bolj ogrožena. Že
decembra 1987 je TE Šoštan] zmanjHvala-proizvodnjo takrat,
ko je bila z meritvami ugotovljena prekoračitev dopustne
koncentracije S02' V energetski bilanci za leto 1988 je predvi
dena nižja proizvodnja iz tega objekta ob upoštevanju dovo
ljenih koncentracij, izmerjenih v avtomatski merilni postaji
Zavodnje. Z zadnjim povečanjem cen električne energije in
premoga v novembru 1987 se je izboljšal družbencekonomski
položaj elektrogospodarstva in premogovništva. V okviru
JUGEL so v usklajevanju kriteriji za sovloaganja v energetske
objekte v drugih republikah.

II. Druge naloge varstva in izboljšanja okolja

1. Zakonodajno področje

1.1.V teku je novelacija predpisov s področja varstva z,,'>;
Dokončno oblikovanje Predloga za izdajo zakona (' \;3,,1
zraka ovira še vedno nerešeno vprasan« ('>c(,'H rn~",

vidika Trenutno Je v c·reucl?van,L, novz- resIti!'. ~(,tJ:"f' : ~

'''''2V~ na :S Skups cu«. SR SI0vl:,nl.l!:::' Je nacrtova.a ," K(Fd:~

~flrneSf::'č.;~: lete . ~"b8 F'rec zastjuckon- je zante vn.
ueJe 'lii pOC2akonsklh predpis.h ki so Izdani na

,snov' vetjavneqa zakona o varstvu zraka. TI predpisi bodo
:~,redvldoma obravnavani ln sprejeti na IS Skupščine SR Slo
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~:enije v marcu leta 1988.Opozoriti je potrebno, da se priprav
lja tUdi zakonska ureditev varstva zraka na nivoju federacije,
kar bl lahko vplivalo tudi na dinamiko uveljavi/anja opisanih
sprememb varstva zraka na nivoju SR Slovenije.

Na osnovi ustrezne pogodbe poteka delo na Izdelavi meto
doloških navodil za izdelavo strokonih osnov za sanacijo
območij prekomerne onesnaženosti zraka. Delo bo zaklju
čeno s koncem letošnjega leta, tako da bo mogoče strokovno
verificirano navodilo posredovati občinam do konca prvega
trimesečja leta 1988.

1.2. V teku je novelacija Zakona o vOdah. S spremembami
se želi dati poseben poudarek večji skrbi za kakovost vOda.

2. Informaclj.klsl.tem var.tn okolja

Na področju informacijskega sistema varstva .okolja je
v delu Analize tekočih zbiranj podatkov pomembnih za
aktivno varovanje okolja. Zaradi obsežnega zbiranja informa
cij za potrebe te analize bo mogoče delo zaključiti do konca
prvega četrtletja leta 1988.

V izdelavi je kataster onesnaževalcev vOda. V osnutku ope
rativnega načrta za izvedbo koncepta ravnanja s posebnimi
odpadki je za leto 1988 predvidena izdelava evidence poseb
nih odpadkov v SR Sloveniji.

.;
3. lzobraievanJe :.,

V organizaciji DDUniverzum so bm v letu 1987izpeljani trije
temeljni seminarji varstva okolja za OZDter delavce občinskih
upravnih organov. V letu 1988 se bo program predvidoma
nadaljeval, tudi s specializiranimi seminarji. .

4. zakonlto.t ln pravni red

S ciljem, da se zagotovi zakonitost in pravni red pri spcšto
vanju predpisov na področju varstva okolja sta v teku dva
sklopa aktivnosti.

4.1 PO posebej sprejetem programu se poostreno nadaljuje
akcija usklajenega inšpekcijskega nadzora nad viri onesnaže-
vanja in ogrožanja okolja v SR Sloveniji. .

4.2. V skladu z nalogo v Programu ukrepov za racionaliza
cijo in povečanje učinkovitosti dela državne uprave, ki ga je
2519 - 1986 sprejel IS Skupščine SR Slovenije je pri Pravni
fakulteti v Ljubi/ani naročene posebna ttudija.o inipekeijah.
Študija naj bi služila kot podlaga za oceno smotrnosti delitve
pristojnosti med posameznimi inApekeijami na občinski 'in·
republiški ravni ter delitve pristojnosti med občinami in repu
bliko. Posebej bo proučene katere inšpekcije bi bilo smotrno
v skladu s 133. členom ustave SR Slovenije organizirati le na
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repUbliški ravni:$tudija je te zaključena.Naloga je Vključena
v program dela Republi4kega sekretariata za pravosodje in
upravo. Na podlagi predlogov iz navedene študije morajo
resorni republiAki upravni organi kot nosilci sprememb pred
pisov. o pristojnosti' in$pekclJpOsebej •oceniti racionanost
sedanje organizacije ln delitve pristojnosti na področju
inApekcijskih zadev. .

V zvezi z zagotavljanjem zakonitosti i,n spoštovanjem pred
pisov na pOdročju varstva okolja je potrebno poudarti, da
pravosodni organi :- javna tožilstva, sodišča in organi za
postopek o prekrških zadeve s PQCJročja varstva okolja te
sedaj prioritetno obravnavajo. Republi4kl' sekrEltariat za pra
vosodje ln upravo v okviru svojega delovnega programa pri
pravlja predloge za valorizaeljovi4ine denarnih kazni z realno
vrednostjo dinarja kot tudi predloge za bistveno ZVišanje
denarnih kazni zaradi zavarovanja 'določenih naravnih boga
stev. Vsem rednim sodl4čem zavarovanja določeni naravnih
bogastev. Vsem rednim sodiščem in organom za vodenje
postopkov o prekrAkih bo RepubliAki sekretariat za pravoso
dje in upravo priporočil, najzaostrljo kaznovalno politiko še
posebej ,pa naj pospešujejo uvedbo postopkov izterjatve
denarnih kazni; pri tem naj prednostno obravnavajo tiste
izvršilne zadeve, v katerih se prisilno izterjujejo prisojena
odškodnina zaradi škode povzročene z onesnaževanjem oko
lja. Priporočilo za ustrezno ukrepanje za dosego ciljev Iz
dokumenta SZDL bo pOl!lal ludi Javnemu tožilcu SR Slove
nije.

s. Druge naloge

5.1 V letu 1987 so bili storjeni prvi koraki za pospešitev
razvoja redne, komercialno atraktivne proizvodnje kotlov
z zgorevanjem v zvrtinčeni piasti.

5.2. Narejeni so bili ustrezni koraki v smeri pridobivanja
strokovnih podlag za regionalizacijo ravnanja s komunalnimi
odpadki.

UGOTOVITEV

Na pod~ju varatva okolla v letu 1988 ni potrebno spreje
mati dodatnih ukrepov. Še naprej ostajajo najpomembnejše
naloge: Čiščenje dimnih plinov iz velikih termoenergetskih
objektov, iZboljšanje kakovosti save, izvajanje koncepta rav
nanja s posebnimi odpadki ter sanacija okolja Mežiške doline.
Druge naloge so opredeljene v Stališčih in sklepih, ki jih je
sprejela SkupščinaSR Slovenije ob poročilu IS Skupščine SR
Slovenije o stanju na področju reševanja onesnaževanja oko
lja dne 20. 7. 1987.
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