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POVZETEK

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (1JRSN) je v sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom
Republike Slovenije (ZIRS) in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) pripravila poročilo

o jedrski in sevalni varnosti v letu 1999, ki sodi med redne oblike poročanja o delu Uprave Vladi, Državnemu
zboru in državljanom Republike Slovenije. Prispevke za poročilo so pripravile-še pooblaščene organizacije s
področja jedrske varnosti ter Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

URSJV posveča posebno pozornost jedrski varnosti, predvsem zagotavljanju visoke varnostne ravni NE Krško.
Skrb zajema tudi izboljšave v sami elektrarni, ki nastajajo na osnovi svetovne prakse in najnovejših dognanj na
jedrskem področju. V letu 1999 so v NE Krško opravili 29 večjih tehničnih izboljšav (modifikacij), deset od teh
po predhodni odobritvi URSJV. Projekt modernizacije NEK poteka v štirih fazah: projektiranje, izdelava,
transport in skladiščenje novih uparjalnikov, varnostne analize za zamenjavo in povečanje moči, demontaža
starih in vgradnja novih uparjalnikov ter izgradnja popolnega simulatorja. .URSJV je aktivno spremljala
izdelavo, transport in skladiščenje novih uparjalnikov, in sicer preko poročil pooblaščenih strokovnih
organizacij, ki spremljajo izdelavo uparjalnikov ter preko lastnih preverjanj kakovosti. Skladno s predvideno
zamenjavo uparjalnikov v NE Krško je bila dokončana zgradba za skladiščenje starih uparjalnikov in
dekontaminacijo. V letu 1999 je URSJV nadaljevala z upravnima postopkoma za potrditev popolnega
simulatorja NEK in za odobritev varnostnih analiz.

Celotna proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila 12 060 GWh, delež proizvedene jedrske energije je
bil 37,18 %. V letu 1999 je bila proizvodnja električne energije v NEK v okviru načrtovane. Izkoriščenost in
razpoložljivost NEK sta bili na visoki ravni in sicer 83 % oz. 85 %. Poleg visoke proizvodnje in izkoriščenosti je
bila tudi zanesljivost obratovanja NE Krško na visoki ravni. V letu 1999 je prišlo do ene nenačrtovane ročne in
ene avtomatske zaustavitve elektrarne zaradi odpovedi regulacijskega ventila glavne napajalne vode. Iz
primerjave osnovnih pokazateljev stanja jedrskega goriva za leto 1999 je razvidno, da ni bilo poškodb na
gorivnih elementih sredice. Uvedene modifikacije goriva so se izkazale kot zelo učinkovite, prav tako je bila
upravičena posodobitev gorivnih elementov. V času remonta (R'99) so bile pregledane vse cevi uparjalnika,
povprečni delež začepljenih cevi v obeh uparjalnikih je 17,94 %, kar omogoča obratovanje NE Krško na 100%
moči reaktorja. Število izrabljenega jedrskega goriva v letu 1999 se je povečalo za 32 gorivnih elementov.
Skupno število izrabljenih gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo NEKje na koncu leta mašalo 562.

V letu 1999 so v NEK uskladiščili 274 sodov z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki (NSRAO). Skupaj je v
dosedanjem obratovanju elektrarne nastalo 13046 standardnih sodov ali 2740 m3 nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov. Smole ionskih izmenjevalnikov in filtri, nastali v zadnjih nekaj letih, ter tudi kontaminirano olje še
čakajo na obdelavo in uskladiščenje.

Kolektivna doza vseh izpostavljenih delavcev v letu 1999 v NEK je znašala 1652 človek mSv (mili Sievertov),
od tega 322 človek mSv za delavce NEK in 1330 človek mSv za zunanje delavce. Povprečna izpostavljenost
posameznih delavcev sevanju v jedrski elektrarni je nizka. Povprečna efektivna doza delavca v letu 1999 je bila
1,68 mšv, kar je približno 3,4 % predpisane mejne vrednosti za delavce, ki so poklicno izpostavljeni
ionizirajočemu sevanju. Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne 0,92 mSv, za zunanje
delavce pa 2,09 mSv. Največji del doze so delavci prejeli med rednim letnim remontom elektrarne. Najvišja
prejeta doza delavca iz NEK je bila 9,98 mSv, zunanjega (pogodbenega) delavca pa 11,40 mSv, kar je motraj
predpisane mejne vrednosti za delavce (50 mSv/leto) .oziroma motraj direktiv EU (20 mSv/leto).
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Nadzor vpliva NE Krško na okolje je v letu 1999 potekal po ustaljenem programu. NEK nadzorovano izpušča v
okolico tekoče in plinaste radioaktivne snovi. V letu 1999 je tritij v tekočinskih izpustih predstavljal 54, I %
letne mejne količine, odstotek ostalih izotopov je le 23 %. V plinastih izpustih so prevladovali radioaktivni
žlahtni plini. V letu 1999 je bilo v zrak izpuščeno 1.31 % mejne količine žlahtnih plinov. Nižja vrednost v
primerjavi z emisijami v zadnjih nekaj letih je pričakovana glede na dejstvo. da v zadnjih dveh gorivnih ciklusih
ni bilo pomembnega puščanja gorivnih elementov v sredici reaktorja.

Raziskovalni reaktor TRIGA je namenjen za eksperimentalno delo. izobraževanje tečajnikov NE Krško ter
študentov fizike in za pripravo radioaktivnih izotopov za medicino, industrijo in jedrsko kemijo. V letu 1999 je
bilo v reaktoriu obsevanih 472 vzorcev in nekaj tisoč vzorcev" kanalu pnevmatske pošte. V reaktorski zgradbi
se je ob koncu leta nahajale 94 gorivnih elementov. V juniju 1999je bilo v ZDA trajno vrnjeno vso neuporabno
gorivo iz raziskovalnega reaktorja' TRIGA. Pošiljka je vsebovala 218 izgorelih elementov in 1 svež poškodovan
gorivni element. Pred odvozom goriva so strokovnjaki INL (Idaho National Labs) temeljito pregledali vse
gorivne elemente namenjene za transport. Odvoz goriva je izvršilo arneriškopodjetje NAC (Nuclear Assurance
Corporation). Nalaganje goriva in prevoz do Luke Koper je potekal brez zapletov.

Agencija RAO je postala izvajalec gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in je prevzela
upravljanje Republiškega skladišča v Podgorici oziroma Brinju-.Skladišče je namenjeno skladiščenju nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov malih proizvajalcev iz medicine. industrije in raziskovalne dejavnosti. Po
prevzemu so začeli z delom na posodobitvi skladišča in s sanacijo Objektater vgrajenih naprav. Redno izvajajo
tudi tedenske in mesečne nadzore stanja v skladišču in bližnji okolici. Skupno število radioaktivnih odpadkov v
skladišču ob koncu leta 1999 je znašalo 761 kosov odpadkov oz. skupna ocenjena aktivnost ob koncu leta 1999
je bila 3700 GBq. V skladu z odločbo URSJV so v skladišču prevzeli tudi radioaktivne odpadke iz Zavratca. V
I. 1999 se je namreč začela končna faza sanacije zasilnega skladišča. <RAO v Zavratcu. V tej fazi so bili
vzpostavljeni pogoji za sortiranje in prevoz odpadkov iz skladišča v republiško skladišče v Podgorici oz. na
komunalno deponijo. SevaIne dozneobremenitve delavcev so bile nizke. Kolektivna doza delavcev, ki so
sodelovali pri delih, je bila 0,12 človek mSv, največja individualno prejeta doza 29 mikroSv, povprečno prejeta
doza pa 7 mikroSv. Celotna sanacija zasilnega skladišča še ni končana. Zadnja aktivnost sanacije bo vključevala

dekontaminacijo skladišča, nato bo objekt predan v splošno rabo.

Agencija RAO je pripravila v letu 1999. predlog strategije ravnanja z NSRAO. V dokumentu so podana
izhodišča, ki so bila upoštevana pri pripravi strategije. mednarodna praksa ra\ll1anja z NSRAO in možnosti, ki jih
ponuja slovenski prostor za rešitev vprašanja NSRAO v celotnemživIjenjsktmobdobju odpadkov, od njihovega
nastanka do končne, rešitve. Strategija obravnava kot možne trajne rešitve za NSRAO več opcij in na koncu
predlaga izgradnjo odlagališča kot najustreznejšo, saj je to edina opcija, ki predstavlja vamo in dokončno rešitev
problema nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. '

V letu 1999 se je izvajala končna ureditev pridobivalnega prostora zaprtega rudnika urana na Žirovskem vrhu na
podlagi rebalansa operativnega plana dejavnosti za izvedbo pro~a v letu 1999, ki ga je v decembru 1998
potrdila Vlada. Dela so tekla. na osnovi delnega lokacijskega dovoljenja ~ leta 1996. za dokončno ureditev
odlagališč Boršt in Jazb~~ v letu 1999, je vodstvo Rudnika Žirovski vrh <RfV) smatralo, da so bili v postopku
pridobivanja dopolnilnega lokacijskega dovoljenja izpolnjeni vsi pogoji in da·za zaključek postopka ni več ovir.
Drugačno pa je bilostali~če VRSJV, ki je ocenila, da še niso bili v cell,)ti izpolnjeni vsi pogoji za izdajo
dopolnilnega lokacijskega d()voljenja za ureditev odlagališč (pr()blemi plazenja, nihanja podtalnice, tektonsko
seizmične aktivnosti, visokih.letnih padavin in nalivov). URSJV je zato izdala negativno poprejšnje soglasje za
izdajo dopolnilnega lokacijskega dovoljenja.

Aktivnosti v območjuRZV v letu 1~99 niso povečale vpliva rudJ)ika na.~~plje. Pravtako pa ni bilo nobene
aktivnosti. ki bi ta vpliv občutno zmanjšala. Nadzor emisij je potekal tek~e,v skladu s programom. Prejete
leme efektivne doze vseh izpostavljenih delavcev so bile pričakovano ~e. Najvišja prejeta doza šestdesetih
delavcev je znašala 1,89 msv, povprečnavrednost letnih efektivnih doz pa 1.Q mSv.

Inšpektorji URSJV so V skladu s svojimi pooblastili in odobtenim letJliJ:n programom inšpekcije nadzirali
upravljalce jedrskih objektov skozi vso leto. Na osnovi ugotovitev inšpekcijskih pregledov in dosedanjih
izkušenj sledi. da: .' '.. ..

inšpekcija uasrv uspešno sodeluje z drugimi upravnimi in inšpekcijskimi organi,
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remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po R'99
ustrezajo obratovalnim pogojem in ome,iitvamoziroma so v skladu z merili sprejemljivosti v odobrenih
postopkih. To lahko povzamemo tudi iz poročil pooblaščenih organizacij in mnenj, ki so bila
obravnavana na posebnih inšpekcijskih pregledih skupaj z NE Krško in pooblaščenimi organizacijami,
so bili vsi izredni dogodki, o katerih je poročala NE Krško. obravnavani na inšpekcijskih pregledih. na
katerih so bili razjasnjeni vzroki in okoliščine teh dogodkov,
je inšpekcija spremljala izvrševanje odločb, ki so bile izdane NE Krško s strani URSJV in ni ugotovila
nepravilnosti.
je inšpekcija spremljala mesečna poročila o radioaktivnih emisijah in ni ugotovila odstopanja od
standardnih vrednosti.

Inšpekcija URSJV je v letu 1999 opravila v NE Krško 85 rednih inšpekcijskih pregledov, en izredni pregled in 4
dodatne inšpekcijske preglede v zvezi z elektrarno. V Reaktorskem centru Podgorica je bil opravljen en redni
pregled in 6 inšpekcijskih pregledov v zvezi z vračanjem goriva v ZDA. Pri prenosu radioaktivnih odpadkov iz
začasnega skladišča v Zavratcu, v Republiško skladišče RAO v Podgorici je inšpekcija opravila 3 preglede.
Inšpekcija je opravila tudi 2 inšpekcijska pregleda Rudnika Žirovski Vrh.

Inšpekcija ugotavlja, da so vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne delovali v skladu s projektno
predvidenimi parametri in da je obratovanje raziskovalnega reaktorja TRJGA Mark Il Reaktorskega centra
Podgorica Inštituta »Jožef Stefan«v letu 1999 ustrezalo obratovalnim pogojem in omejitvam ter da jedrska
varnost v letu 1999 ni bila ogrožena.

Kot pristojni upravni organ za zagotavljanje avtomatskega monitoringa sevanja si URSJV že vrsto let prizadeva
za nemoteno obratovanje in stalno izpopolnjevanje opozorilnega monitoringa sevanja, ki je namenjen za
takojšnje odkrivanje morebitne jedrske ali radiološke nesreče doma ali v tujini. V Sloveniji sedaj deluje preko
40 sond, ki merijo hitrost doze zunanjega sevanja gama; v letu 1999 se je število mest, kjer se podatki zajemajo
v realnem času povečalo na 42. Zbrani podatki se prikazujejo na internetu v tabelarični obliki, podatki o
zunanjem sevanju pa tudi sčasovnimi diagrami hitrosti doz.

URSN je v letih 1998 in 1999 vključila v mrežo avtomatskega monitoringa sevanja tudi sprotni nadzor
radioaktivnosti zraka. Na treh vzorčevalnih mestih (na Reaktorskem centru Podgorica, na lokaciji NEK in v
Drnovem na Krškem polju) se merijo koncentracije aktivnosti alfa in beta ter določajo gama sevalci, vključno z
radioaktivnimi izotopi joda. V sistem je vključen tudi sprotni nadzor nad koncentracijo radonovih kratkoživih
potomcev na lokaciji Rudnika Žirovski vrh v Todražu. Proti koncu leta je stekla poskusna izmenjava podatkov iz
avtomatskega monitoringa s sosednjo Avstrijo,začele pa so se tudi priprave na izmenjavo s Hrvaško. Že tretje
leto pa URSJV posreduje avtomatsko, enkrat tedensko, podatke v evropski center EURDEP v Ispra (Italija).

Program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v Republiki Slovenij ije bil v letu 1999
povsem enak kot prejšnja leta. Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja RS v letu 1999
ugotavljamo, da niso bile prekoračene meje letnega vnosa umetnih radionuklidov v organizem, predpisane v
Pravilniku o največjih mejah kontaminacije .človekovega okolja in o dekontaminaciji. Letne efektivne doze
zaradi ingestije umetnih radionuklidov so povsem primerljive s tistimi v sosednjih državah (Avstrija, Švica obe 5
mikroSv), medtem ko je ocena letne doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju gama od umetnih
radionuklidov za Slovenijo verjetno pretirano visoka (52 mikroSv pri \>ivanju'7,2 ur na prostem in zaščitnem

faktorju zgradb 0.1) v primerjavi z drugimi evropskimi državami in jo bo v prihodnje potrebno ocenjevati na
drugačnih izhodiščih. Meritve onesnaženosti reke Save z radioaktivnim lzotopom 1-131 so pokazale da
Ljubljanica gorvodno od Onkološkega inštituta ni onesnažena. Močno pa je radioliktivna voda iz čistilne naprave
v zalogu, katere koncentracija 1-131 občasno preseže izvedeno mejno koncentracijo za pitno vodo, povečane pa
so tudi koncentracije 1-131 v reki Savi od izliva reke Ljubljanice naprej.

Ovrednotenje rezultatov meritev radioaktivnosti umetnih in naravnih radionuk1idov v okolici NEK v različnih

nadzorovanih medijih in ekspozicijskih prenosnih poteh je podano z ocenami efektivnih doz. Konzervativne
ocene domih obremenitev posameznikov iz referenčne (kritične) skupine prebivalstva zaradi emisij jedrske
elektrarne dajejo v letu 1999 vrednosti za predvideno efektivna dozo,' ki je manjša od 10 mikroSvIleto. Ta
vrednost predstavlja manj kot 20 % avtorizirane mejne doze ali 1% letne mejne doze za prebivalstvo oziroma
manj kot 0.5 % letne doze, ki jo v povprečju prejme človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in
umetnih radioaktivnih virov.
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Program meritev radioaktivnosti v okolici Reaktorskega centra Podgorica v Brinju je bil v letu 1999 enak kot v
preteklih letih. Zunanja doza zaradi izpuščanja Ar-4l v atmosfero je bila ocenjena na 0,23 mikrošv/leto,
ingestijsko dozo zaradi tekočinskih izpustov v reko Savo so konservativno ocenili na približno 0,08 mikroSvl
leto, kar je skupaj 0,03% letne mejne vrednosti za prebivalstvo.

Meritve radioaktivnosti so tudi v devetem letu po prenehanju' izkoriščanja uranove rude na Žirovskem vrhu
pokazale, da je ustavitev rudarjenja le delno zmanjšala vpliv na okolje. Večjih sprememb tudi ni realno
pričakovati, dokler ne 0090 dokončno urejena vsa sedanja jalovišča. Koncentracije radona v poseljenem okolju
rudnika ostajajo enake kot v obdobju obratovanja. Emisija radionuklidov s-tekočimi iztekami se je v zadnjem
letu 'zmanjšala, kar je opazno na zmanjšanju radioaktivnosti površinskih vod in sedirnentov. Obsevna
obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti virov sevanja nekdanjega rudnika urana je bila v letu
1999 350 mikroSv. Vrednost je blizu vrednostim v zadnjih letih obratovanja rudnika. Prejeta efektivna doza za
odrasle prebivalce predstavlja eno tretjino letne mejne vrednosti lmSv/leto za celotno življenjsko obdobje.

Z meritvami radioaktivnosti na območju nekdanjega rudnika rjavega premoga Kočevje so v prvi fazi študije v
kateri ugotavljajo vpliv rudniške jalovine na koncentracije radona na prostem. Ugotovili so razmeroma visoke
koncentracije na odlagališču, vendar doslej še niso opravili ustreznih serij meritev koncentracij radona, ki bi
pokazale na morebitni vpliv odlagališča na večje razdalje. Prenosnih poti širjenja radioaktivnosti v okolje v tej
fazi študije tudi še niso določili, prav tako tudi ne morebitne kritične skupine posameznikov in celovitega
programa meritev, iz ,katere bi lahko oceniti morebitno obsevnodozo zaradi preteklih rudarskih dejavnosti.

'Meritve sevanja v okolici nekdanjega rudnika Kočevje se bodo nadaljevale v naslednjem letu.

Meritve radioaktivnosti v okolju termoelektrarne Šoštanj potekajo že vrsto let. Dosedanji rezultati so pokazali,
da je vpliv sevanja iz odlagališča pepela na okolje pretežno omejen na ožjo okolico. Največji vpliv odloženega
pepela se kaže na povišani radioaktivnosti jezerske vode in podtalnice (visoke koncentracije :z26Ra in 04°K v
Velenjskem jezeru). Iztekanje vode iz jezera pa delno vpliva tudina radioaktivnost reke Pake. Koncentracije
omenjenih radionuklidov ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za pitno vodo. Koncentracije radona na
odlagališču so le nekoliko povišane glede na ozadje.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ima zaradi varovanja jll\ll1ega zdravja ljudi nadzor nad
izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, ki med drugim urejajo tucii področje virov ionizirajočih in
neionizirajočih sevanj. Varstvo prebivalcev v Republiki Sloveniji je zagotovljeno z nadzorom radioaktivnosti v
življenjskem okolju, ki ga ,izvajata Inštitut "Jožef Stefan" in Zavod za varstvo pri delu, v skladu s programom
merjenj radioaktivnosti, ki ga financira Ministrstvo za zdravstvo.

Sevaine obremenitve delavcev merijo in vrednotijo Inštitut "JožefStefan".~vod za varstvo pri delu, Nuklearna
elektrarna Krško iriRudnik Žirovski vrh, ki izide pošiljajo Zdravstvenemu in1pektoratu RS. Inšpektorat je v letu
1999 izdelal centralni dozimetrični register za celotno državo. Register omogoča računalniško spremljanje in
ocenjevanje izpostavljenosti oseb, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ter ovrednotenje zdravstvenega tveganja
na teh delovnih mestih, V letu 1999 je bilo pod nadzorom približno 4700 delavcev: 2324 v medicini in veterini,
1949 v industriji in druglh sorodnih dejavnostih ter 420 delavcev, obremenjenih. z radonovirni razpadnirni
produkti. Nihče od delavcev, ki so delali zumetnimi viri sevanj, ni prejel doze nad 20 mSv. Nekatere povišane
doze so bile posledica pomanjkljivega notranjega nadzora nad delavci, virim zaščitnimi sredstvi ter neizdelanih
pisnih protokolov s področja varstva pred sevanji. Nekateri delavci iz Rudnika svinca in cinka v Mežici so
prejeli visoke doze zaradi vdihavanja radonovih kratkoživih potomcev. Nepričakovano visoke doze zaradi
radona so prejeli tudi zaposleni veni zgradbi Slovenskih železnic v Ljubljani; zgradba je namreč sezidana na
odloženem pepelu iz parnih lokomotiv.

Tudi URSJV spremlja sevaine obremenitve za vse delavce (domače in tuje), ki delajo v jedrskih objektih.
URSJV je v letu 1999 vzpostavila register prejetih doz sevanja v Sloveniji, ki je namenjen evidenci in statistični

obdelavi prejetih doz. V tem registru so zajeti podatki o približno 4700 delavcih, ki delajo z viri ionizirajočih

sevanj v jedrski stroki v Sloveniji. Od tega podatki o približno 1200 delavcih, kiso ali so bili zaposleni v
jedrskih objektih in O približno 3500 zunanjih delavcih, ki preteŽIlo sodelujejo (so sodelovali) na remontnih
delih v NEK. Z uvedbo registraje sedaj upravnemu organu omogočena dozimetrična kontrola vseh zaposlenih in
tudi vseh zunanjih delavcev, vključno tujcev, v skladu z direktivo 90/641IEURATOM. V register so zajeti vsi
podatki o dozah, delavcih in delavnih organizacijah. URSJV si bo prizadevala v prihodnje pridobiti v svoj
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register podatke o 'celotni zgodovini delavcev v jedrski stroki. Ti podatki so doslej Ila voljo le v pisni
dokumentaciji.

Pri uporabi virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu je bilo pri inšpekcijskih pregledih ugotovljenih več

pomanjkljivosti v posameznih zdravstvenih zavodih in ustanovah. Še vedno ni ustrezno urejena dozimetrija in
spremljanje sevaine obremenjenosti pacientov zaradi diagnostičnih postopkov. V letu 2000 je predvidena
izvedbaustreznega projekta za izboljšanjestanja na tem področju.

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje tudi vireionizirajočihsevanj • radioaktivne snovi (vključno %jedrskimi
objekti, rudniki in radioaktivnimi odpadki) in rentgenske aparate (vključno s pospeševalniki in drugimi
napravami, ki lahko povzročajo. ionizirajoča sevanja). Poleg organizacij, ki upravljajo z večjo količino

radioaktivnih snovi (Nuklearna elektrarna Krško, Inštitut "Jožef Stefan", Agencija za radioaktivne odpadke,
RudnikŽirovski vrh. Onkološki inštitut)je še 140 drugih organizacij v gospodarstvu, ki so leta 1999 uporabljale
ali shranjevale skupno 564 zaprtih virov sevanj. Odpne in zapne vire sevan] so uporabljali v sedmih
laboratorijih za nuklearno medicino pri diagnostiki ali terapiji pacientov ter v 58 laboratorijih pri raziskavah,
izobraževanju, preizkušanju merilnikov in za javljanje požarov. Poleg radioaktivnih snovije v evidenci tudi 683
rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini, 97 industrijskih rentgenskih naprav, 5 elektronskih pospeševalnikov
in I elektronski mikroskop.

Izvajalci tega nadzorstva so sodelovali pri različnih oblikah dodatnega izobraževanja v tujini, predavali na
tečajih o varstvu pred sevanji in o varnih prevozih radioaktivnih snovi ter sodelovalipri pripravi novega zakona
iz varstva pred sevanji z Ministrstvom za zdravstvo,Ministrstvom za okolje in prostor ter Upravo RS zajedrsko
varnost.

Ugotavljamo. da je bilo stanje na področju varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji v letu 1999
izboljšano glede na stanje v letu,1998. Število inšpekcijskih pregledov se je povečalo od 84 na 109, delež
pregledov z ugotovljenimi nepravilnostmi-pa je ostal praktično nespremenjen (52 %). Nadzor prevozov
radioaktivnih snovije ostal na isti ravni. Mednarodnih zapletov ni bilo, število zavrnjenih prevozov odpadnega
železa na mejnih prehodih z Italijo se je zmanjšalo. Izboljšan je bil nadzor objektov s povišano vsebnostjo
radona predvsem v osnovnih šolah in vrtcih, kjer je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih pregledov in izdanih 12
ureditvenih odločb oziromasklepov. .

URSJV izdajadovoljenjaza prometz jedrskimimateriali. dovoljenjaza prometjedrskih.materialovčez mejo RS
in za prevoz v notranjem prometu (uvoz, izvoz, tranzit) ter potrdila o ustreznosti embalaže za jedrsko gorivo.
URSJV skladno z zakonodajo izdaja dovoljenja in odločbe, ki vsebujejo varnostne ukrepe za skladišča

radioaktivnih odpadkov in transport radioaktivnih in jedrskih materialov ter izvaja inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem predpisanihukrepov.S l. januarjem 2000je začel veljati v Sloveniji nov zakon o prevozu nevarnega
blaga. V nov zakon so vključene vse mednarodne pogodbe in sporazumi,kijihje sprejela~lovenijain ki urejajo
prevoz nevarnih snovi. Po novem zakonu bo postalo Ministrstvo za okolje in prostor.pristojno za odobritev
embalaže za prevoz radioaktivnega blaga ter jedrskega materiala, določitev prostorov za začasno shranjevanje
kontaminiranih stvari. izdajo dovoljenj za prevozjedrskih materialovin radioaktivnihsnovi itd.

V letu 1999 je Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) opravila v NE Krško 6 inšpekcij glede
varovanja jedrskega materiala ("sareguards~') ter enega v raziskovalnemreaktorju TRJGA. Inšpekcije niso
ugotovile nepravilnosti.

I

Fizično varovanje jedrskih objektov NE Krško in reaktorje TRJGA ter jedrskega materiala v njih poteka v
skladus predpisi in dobrem sodelovanjumed URSJVin Ministrstvom za notranjezadeve.

Vlada RS je aprila 1999 sprejela noveliranNačn zaščite in reševanjaob jedrski nesreči. Načrt je pripravljen za
primerjedrske nesreče v Nuklearni elektrarni-Krške injedrske nesreče v tujini, ki bi lahko imele posledice tudi v
Sloveniji. V sklopu izdelavenačnaje bil pripravljen tudi dodatekk načrtu, to so Kriteriji za ukrepanjeob jedrski
ali radiacijski nesreči, v katerem so zbrani intervencijski nivoji in kot novost dodani ()perativni intervencijski
nivoji, ki omogočajo hitrejše reagiranje ob ~reči. Dokument so v koordinaciji Uprave RS za jedrsko varnost
pripravilistrokovniakl s področij jedrske insevalne varnosti.

V NE Krško so bile aktivnosti na področju načrtovanja ukrepov za primer izrednega dogodka usmerjene
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predvsem v naslednje dejavnosti: vzdrževanje obstoječe pripravljenosti za; primer izrednega dogodka v NE
Krško, koordinacija aktivnosti med NE Krško in drugim organizacijam pri načrtovanju pripravljenosti v okolju
in nadgradnja ter izboljšanje obstoječe pripravljenosti NE Krško za primer izrednega dogodka.

Slovenija je sodelovala v četrti zaporedni mednarodni vaji iz ciklusa vaj »]NEX-2«, v katerih se je preverjalo
delovanje komunikacij in uporaba državnega načrta za primer jedrske nesreče v tujini. Scenarij vaje ni bil
vnaprej znan, razen informacije, da se bo jedrska nesreča zgodila v kanadski jedrski elektrarni Darlington. Ves
ciklus vaj »INEX-2« je zasnovala Agencija za jedrsko energijo pri Organiza(:iji za ekonomsko sodelovanje in
razvoj (OECD!NEA). Vaja »NEK-99« je potekala v Krškem. V vaji so sodelovali NE Krško, URSJV, regijski
ŠCZ Posavje ter ŠCZ občin Krško, Brežice in Sevnica. Tik pred to vajo je bila bistveno spremenjena
organizacija za ukrepanje ob izrednem dogodku v NE Krško (uvedba zunanjega podpomega centra - ZPC). Na
vaji je bil vključen tudi na novo preurejen tehnični podporni center (TPC).

URSJV v letu 1999 ni bistveno spremenila svoje strukture oz. organizacijske sheme. Upravo še vedno sestavlja
5 sektorjev. Število delavcev se je povečalo z 35 na 37, kar je še vedno manj od priporočila misije EU.
Strokovni usposobljenosti delavcev se posveča posebna pozornost.

V poročevalskem obdobju je bilo narejeno mnogo priprav na poti h usklajenosti in vpetosti slovenske
zakonodaje k pravnemu redu Evropske unije. Delo je intenzivno potekalo z namenom kasnejšepreslikave
zakonodaje Evropske unije v bodoči slovenski pravni red predvsem pri prevajanju direktiv in uredb s področja

varstva pred sevanji ter transporta radioaktivnih snovi in odpadkov.
-,

Na zakonodajnemu področju se je nadaljevalo delo pri pripravi nove slovenske zakonodaje (nov Zakon o jedrski
in sevalni varnosti, nov Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo).

Slovenija je v letu 1999 ratificirala en multilateralni in en bilateralni mednarodni sporazum, podpisala pa en
multilateralni in dva bilateralna sporazuma. Intenzivno je bilo sodelovanje zlaSti z MAAE. URSJV je sodelovala
pri delu najvišjega organa MAAE, na Generalni konferenci. Slovenska delegacija se je na zasedanju dejavno
vključila v postopek oblikovanja resolucij, še zlasti direktor Uprave RS 2:a jedrsko varnost, mag. Miroslav
Gregorič, predsedujoči Svetu guvernerjev MAAE od oktobra 1998 do oktobra.I999, kije Generalno konferenco
tudi najbolj zaznamoval. Republika Slovenija je namreč uradno predlagala spremembo VI. člena Statuta
Agencije, ki je bil nerešen 23 let, in ki se nanaša na številčno širitev izvršilnega organa Agencije, Sveta
guvernerjev. Slovenijaje bila tudi predlagatelj spremembe XIV. člena Statuta MAAE o uvedbi dvoletnega
proračunskega obdobja Agencije.

Slovenska delegacija je zelo uspešno: sodelovala na pregledovalnem sestanku Pogodbenic Konvencije o jedrski
varnosti, kjer je predstavila svoje nacionalno poročilo in odgovarjala na vprašanja sodelujočih držav
pogodbenic.

V letu 1999je MAAE organizirala številne delavnice, seminarje, tečaje, konference in simpozije širom po svetu,
9 tudi v Sloveniji in sicer v sodelovanju z ICJT-IJS ter Kliniko za nuklearno medicino. URSJV je, kot kontaktna
točka Republike Slovenije 'za operativne stike z MAAE, o srečanjih obveščala organizacije po Sloveniji. Naj.
poudarimo, da je kar precejšnje število slovenskih strokovnjakov na konferencah in simpozijih aktivno
sodelovalo s predstavitvijo referatov, slovenski strokovnjaki pa so kot strokovni izvedenci sodelovali tudi v
številnih misijah MAAE.

V Sloveniji so bile na obisku Transportna misija MAAE, mednarodna misija MAAE IRRT (Mednarodna
skupina za oceno organiziranosti uprave) in Misija za pregled seizmične !tUdije v okviru modernizacije NEK.
Povabilo misije IRRT v Slovenijojeodraz odprtosti in preglednosti na!egajedrskega programa in stanja na tem
področju; takšen pristop nam omogoča primerljivost z mednarodno sprejetimi in uveljavljenimi standardi in
prakso v razvitih državah (do MAAE in Evropske Unije), navzven pa utJjtJjezaupanje mednarodne skupnosti v
visoko raven jedrske varnOSti v naši državi.

Združenje zahodno evropskih strokovnjakov upravnih organov (WENRA) je.izdala po strokovnem pregledu in
oceni poročilo o jedrski varnosti v Sloveniji. Poročilo prikazuje jedrsko varnost v naši državi kot ugodno, tudi v
primerjavi z drugimi ocenjenimi državami.
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•

Sodelovanje z EU je potekalo tudi skozi program PHARE in program ECURIE (Izmenjava nujnih radioloških
infonnacij Evropske komisije) ten okviru skupine CONCERT (Združitev evropskih upravnih enot) in NRWG
(Delovne skupine jedrskih upravnih organov). Kljub dejstvu, da Republika Slovenija ni članica OECDINEA, se
strokovnjaki URSJV udeležujejo nekaterih srečanj in posvetov v tej organizaciji. Omenimo naj že tradicionalno
sodeluje z OECDINEA pri pripravi in izvedbi INEX vaj s področja pripravljenosti na izredne ukrepe.

Osnovne smernice URSJV pri infonniranju javnosti sta odprtost in verodostojnost infonnacije. Poročilo o
jedrski in radiološki varnosti v letu 1998je bilo objavljenO V Poročevalcu Državnega zbora in je tudi dostopno v
javnih knjižnicah v Sloveniji ter predstavljeno v Internet okolju v slovenskem in' angleškem jeziku. O svojih
aktivnostih URSJV poroča tudi v biltenu Okolje in prostor. V letu 1999 je bilo objavljenih 31 prispevkov.
URSJV je tudi v letu 1999 nadaljevala s sedaj že večletno prakso prevajanja nekaterih temeljnih publikacij
MAAE. V letu 1999 je pripravila slovenski prevod publikacij v okviru Varnostnih standardov in sicer:
Mednarodni temeljni varnostni standardi za varstvo pred ionizirajočim sevanjem in ta varnost virov sevanja
(Zbirka o varnosti št I 15) in Kriteriji za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov z jedrskimi snovmi ali
radioaktivnim .sevanjem (Zbirka o·varnosti št. 1(9). Kot je to že običaj, smo tudi te prevode brezplačno

posredovali zainteresiranim institucijam.

Sredstva iz državnega proračuna namenjena programom URSJV se ne le realno, temveč tudi nominalno
zmanjšujejo, kar Upravi otežuje izvedbo že zastavljenih ciljev in programskih usmeritev na področju jedrske in
sevaIne varnosti.

Strokovna .komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki deluje kot svetovalno telo URSJV, se je sestala v letu 1999
trikrat. V okviru URSJV deluje k Strokovna komisija za preizkus znanja usposobljenosti operaterjev NE Krško
(SKPUO). V štirih izpitnih rokih je preizkus znanja opravljalo 34 kandidatov.

Pooblaščene organizacije predstavljajo pomemben del nadzora nad obratovanjem, dograditvami in izboljšavami
ter vzdrževalnimi deli na jedrskih objektih. S tem svojim delom dopolnjujejo inšpekcijo za jedrsko varnost, ki
kadrovsko ne bi mogla sama pokriti vseh dejavnosti v jedrskih objektih, ki so povezane zjedrsko varnostjo.

Iz poročila pooblaščenih organizacij je razvidno, da predstavlja večji del njihovega delovanja nadzor letnega
remonta in menjave goriva. Po namestitvi novih uparjalnikov se bo čas remontov skrajšal. Kratek remont bo
zahteval boljše načrtovanje spremljanja del in še boljšo koordinacijo ter sodelovanje med NE Krško, inšpekcijo
in pooblaščenimi organizacijami. Iz poročila je tudi razvidno, da pooblaščene organizacije skrbijo za stalno
usposabljanje svojih delavcev iz področij, za katera so pooblaščene. Zelo pomembna je organizacija
zagotavljanja kakovosti, kijo preveJja tudi URSJV.

URSJV je v letu 1999 financirala ali sofinancirala 7 znanstvenih raziskav in analiz za potrebe vodenja upravnih
postopkov.

Problem prilagojenosti računalniške opreme letu 2000 je nedvomno pomemben tudi za slovenske jedrske
objekte (NEK, TRIGA) kakor tudi za URSJV. V obeh jedrskih objektih kot tudi na URSJV so tekli projekti na
ocenjevanju prilagojenosti infonnacijskih sistemov. Projekte sestavlja inventura računalniške opreme, začetna in
celovita ocena prilagojenosti, prenova, potrditev-preizkus in proces implementacije. Inšpekcija URSJV je
opravila devet inšpekcijskih pregledov na temo L2T ter en skupni pregled z Mednarodno agencijo za atomsko
energijo (MAAE). Na prehodu v novo tisočlege smo na upravi imeli dežurstvo ter sodelovali z MAAE in
OECDINEA. NEK pa je iz preventivnih razlogov med prehodom v novo tisočletje zmanjšala moč na 50%.

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ (Jedrski pool GIZ) je posebna
pravnoorganizacijska oblika zavarovalnice, ki skrbi za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti. Oba
reaktoJja sta bila zavarovana za odgovornost za jedrsko škodo skladno s predpisi. Poudariti velja, da do konca
leta 1999NE Krško ni prijavila Jedrskemu pooluGIZ nobene škode.

Naloga Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je zbiranje
sredstev za razgradnjo NEK, za vamo skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih
odpadkov. NEK je v letu 1999 dobavila celotnO električno energijo ELES-o, v skladu s tem bi morala NEK
poravnati skladu 2.072.000.000 SIT iz naslova tekoče proizvodnje in 1.841.000.000 SIT iz naslova poravnave
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zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij. Dejansko pa je NEK v celoti vplačala le 2.227.000.000 SIT v letu
1999. 31.decembra 1999 je bilo v skladu zbranih skupno 4.990.682.000 SlT (dobrih 32 % nastalih obveznosti).
skupni dolg paje m8Šall0.452.197.000 SIT. Skladje v letu 1999 sofinanciral projekte Agencije RAO, vezane
nazagotavljanje pogojev za izvajanje programa razgradnje NEK, v skupni višini 14.600.000 SIT.

Na osnovi infonnacij. ki jih posreduje MAAE, je na svetu {lb koncu leta 1999 obratovalo 436 jedrskih elektrarn
v 31 državah in Taivanu, to je dve več kot v letu 1998. Letos je bilo posredovano 26 poročil o jedrskih dogodkih
infonnacijskemu sistemu M~AE INES. Najhujša nesreča pri delu z jedrskimi snovmi je bila v obratu za
predelavo urana Tokaimura na Japonskem. ki je bila razvrščena načetrlo stopnjo po mednarodni lestvici
jedrskih dogodkov (INES). Slovenija je poročala o enem samem dogodku vNE Krško. ki je bil razvrščen na
stopnjo O.

Upravni organi v Republiki Sloveniji v letu 1999 niso ugotovili nepravilnosti pri obratovanju jedrskih
objektov, transportu jedrskih in radioaktivnih materialov, uporabi sevaoja pri razvoju in raziskavah,v
zdravstvu ter v industriji, ki bi lahko ogrozile varnost ali negativno vplivale na okolje ali zdravje
prebivalstva in poklicno izpostavljenih oseb. .
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1 UVOD

Poročilo predstavljaredno obliko obveščanja Vlade in Državnega zbora Republike Slovenijeo stanjujedrske in
sevalnevarnosti v naši državi. Prav tako je Poročilo namenjeno strokovni in laični javnosti, saj v zbirni obliki
povzemastanje in aktivnosti na kar najširšem segmentu tega področja.

Poročilo tako ne predstavljazgolj pregledadela URSJVv letu 1999temveč poskušazajeti tudi aktivnosti drugih
državnih (upravnih) organov,agencij, inštitutov in organizacij, katerih delovno področje sev večji ali manjši
meri prekrivaz vprašanjijedrske ali sevalnevarnosti.

za vse tiste, ki bi se radi seznanili s,poročilom y bolj zgoščeni obliki smo pripravili povzetek v katerem so po
poglavjih podanenajpomembnejšC ugotovitve oziromaopisi stanja.

Na koncu še beseda o naših pričakovanjih. Izdelavatako obsežnega poročile je vsekakorzahtevna in odgovorna
nalogazato pričakujemo vašo oceno o uspešnosti njene izvedbe. Vse pripombe in predlogi,ki jih bomodobili v
času do pripraveporočila za leto 2000, bodo dobrodošle in bodo našlesvoj odziv v našemnadaljnjem delu.

Pripombe lahkopošljetena naslov:URSJV,VojkovaS9, 1113Ljubljana,
ali po elektronski pošti: SNSA@gov.si
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2 STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI

2.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

2.1.1 OBRATOVALNA VARNOST

2.1.1.1 Obratovalni podatki in varnostni kazalci

V NE Krško so v letu 1999 proizvedli 4.696.300 MWh (4,7 TWh) bruto električne energije na izhodu
generatorja oziroma 4.492.377 MWh (4,5 TWh) neto električne energije, kije bila oddana v omrežje. Generator
je bil priključen na omrežje 7.479,21 ur ali 85,38 % celotnega števila ur v tem letu. Proizvodnja je bila v okviru
načrtovane. Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NEK je znašala 13.519.474 MWh. Celotna proizvodnja
električne energije v Sloveniji je bila 12 060 GWh, delež proizvedene jedrske energije je bil 37,18 %.
Najpomembnejši varnostni in obratovalni kazalci so prikazani v tabelah 2.1 do 2.3, gibanje teh v letih pa v
nadaljevanju poročila.

Tabela 2.1: Naipomembneiši varnostni in obratovalni kazalci v letu 1999

Varnostni in obratovalni kazalci Leto 1999

Razpoložljivost (%) 85,38
Izkoriščenost (%) 82,71
Faktor prisilne ustavitve (%) 0,78

Realizirana proizvodnja (GWh) 4492,3

Ustavitve - ročne (št. ustavitev) 2

Ustavitve - avtomatske (št. ustavitev) I

Poročila o izrednih dogodkih (št. poročil) 5

Trajanje remonta (dnevi) 50,S

Kontaminacija primarnega hladila, IS. cikel, (g urana) 5,9

Faktor zanesljivosti goriva (FRI) (GBq/m 3
) 0,02

Povprečje

82,30
78,31
1,52

4255

2,35

3,53

4,24

56,23

11,2
0,14

Slika 2.1 predstavlja letni diagram obratovanja NE Krško v letu 1999, slika 2.2 pa prikazuje mesečni diagram
obratovanja za marec 1999. Zaradi zanesljivega obratovanja elektrameje bila proizvodnja električne energije v
letu 1999 v mejah načrtovane.

Slike od 2.3 do 2.5 predstavljajo število vseh ustavitev elektrarne v posameznem letu, faktor prisilne ustavitve in
število. izrednih dogodkov na leto. Podatki na sliki 2.5 se razlikujejo od tistih pred letom 1991, ker je NE Krško
uvedla novo označevanje poročil o izrednih dogodkih (dopis NE Krško SRT· 356/4150, 8. 4. 1991).
Poleg visoke proizvodnje in izkoriščenosti je bila zanesljivost obratovanja NE Krško na visoki ravni. V letu
1999 je prišlo do avtomatske zaustavitve elektrarne zaradi odpovedi regulacijskega ventila glavne napajalne
vode. Do ročne prisilne zaustavitve elektrarne je prišlo zaradi puščanja visokotlačnega olja sistema za nadzor in
spremljanje delovanja turbogeneratorja. Zaradi remonta 1999 je bila elektrarna načrtovano ustavljena.

Razpoložljtvost (availability) nuklearne elektrarne je količnik med številom ur obratovanja generatorja
(sinhroniziranega z omrežjem ne glede na moč reaktorja) in celotnim številom ur v tem obdobju. Pove nam,
koliko odstotkov časa je bila elektrarna priključena na omrežje. Izkoriščenost (load factor) je količnik med
dejansko pridobljeno električno energijo in električno energijo, ki bi jo lahko ob maksimalni kapaciteti
teoretično pridobili v istem. času. Pri računanju kumulative za razpoložljivost, izkoriščenost in faktor prisilne
ustavitve je upoštevana proizvodnja električne energije od 01.0Ll983 dalje, ko so bili končani zagonski
preizkusi. V nadaljevanju so prikazani faktorji zanesljivosti obratovanja in časovna analiza obratovanja za NE
Krško v letu 1999.
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Tabela 2.2: Načrtovana in dosežena neto proizvodnja NE Krško za leto 1999.

Načrtovana Dosežena Razlika
Mesec proizvodnja proizvodnja (%)

(GWh) (GWh)

Januar 450 464,797 3,3

Februar 420 418,986 -0,2

Marec 410 416,441 1,6

April O O O

Maj 80 106,151 32,7

Junij 450 371,035 -17,6

Julij 440 453,883 3,0

Avgust 450 448,787 -0,3

September 450 438,456 -2,6

Oktober 450 462,884 2,9

November 450 448,399 -0,4

December 450 465,168 2,9

Skupaj 4.500,000 4.492,377 -0,2

Tabela 2.3: Časovna analiza obratovanja NE Krško v letu 1999.

Časovna analiza proizvodnje

Število ur v letu

Trajanje obratovanja elektrarne (na omrežju)

Trajanje ustavitev

Trajanje remonta

Trajanje planiranih ustavitev

Trajanje neplaniranih ustavitev

Ure

8760

7479,2

1280,8

1212,4

O

68,4

Odstotek (%)

100

85,4

14,6

13,8

O

0,8

Slike od 2.6 do 2.9 prikazujejo glavne obratovalne podatke za celotne obdobje rednega obratovanja NE Krško
omogočajo, da lahko primerjamo rezultate iz leta 1999 s preteklim obdobjem.
Faktor izkoriščenosti (slika 2.6) se tudi v svetu uporablja kot glavna ocena uspešnosti obratovanja nuklearne
elektrarne in je bil v letu 1999 nekaj višji od povprečja v zgodovini delovanja NE Krško.
Pomemben faktor je tudi razpoložliivost (slika 2.7), ki dopolnjuje sliko o delovanju nuklearne elektrarne. V
nekaterih elektrarnah namreč namerno nnanjšujejo moč zaradi nihanj v porabi elek1ričneenergije in tako ne
dosegajo boljše izkoriščenosti.

Na sliki 2.8 je predstavljena pridobljena električna energija za vsa leta rednega obratovanja nuklearne
elektrarne, v letu 1999je bila proizvodnja povprečna sproizvedenimi 4.492 GWh električne energije.
Slika 2.9 nam daje primerjavo poletih medijedrskim, hidro in termalnim načinom proizvodnje električne

energije v Sloveniji. Realizacija proizvedene toplote je podana kot odstotek odnosa načrtovane in dejanske
proizvedene toplote, je prikazan je 'riasliki 2.11.
Slika 2.12 prikazuje faktor neplal\itlme izgube moči. Faktor je izračunan kot razmerje vseh neplaniranih izgub
energije in referenčne proizvedene energije (maksimalno možna proizvedena energija).
Na sliki 2.13 je prikazano število neplaniranihavtomatskih zaustavitev na 7000 ur laitičoosti, kar predstavlja
letno število ur kritičnosti v elektrarni v večini držav. Kolektivna izpostavljenost sevanju (Slika 2.14) kaže
napredek pri·minimiziranju izpostavljenosti osebjaelektrame.·
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Slika2.22: Faktorzmožnosti elektrarne

Slika2.22 Faktor zmožnosti elektrarne podaja zmožnost doseganje visokezanesljivosti proizvodnje energije ter
podajacelotenpregledvodenja in vzdrževanja elektrarne. Po letih 1997in 1998je indikatorv letu 199984,7%
kar je nekaj pod začrtano INPO vrednostjo 87%. To je posledica podaljšanega medobratovalnega pregleda in
remonta reaktorske črpalke.

Slika 2.23 predstavlja uspešnost nadzora delovanja elektrarne, ki je prikazana kod razmerje med odpovedi
opreme, ki so odkriti med nadzornimi testiranji in skupnim številom odpovedi opreme, povezanih z jedrsko
varnostjo za obdobje 1996- 1999.
Na slikah2.24do 2.27 so prikazani deleži dogodkov po letih, razvrščeni po naravi: človeške napake, električne

okvare, instrumentacijske okvareO&C) in ostale. Z letom narašča delež dogodkov, ki se nanašejo na človeški

dejavnik. Do spremembe je delno prišlo tudi 2:lmldi revizije postopka Poročilo o odstopanju, ker je zmanjšan
prag dogodkov, ki zahtevajo poročanje in da je postopek ..mirjen na potencialne probleme in predloge
izboljšav, .
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V tabeli št. 2.4 je prikazano števile požarnih alarmov in dejanskih alarmov požarov v tehnološkem delu
elektrarne za obdobje 1983 - 1999. za obdobje od 1983 do 1997 ni trenutno razpoložljivih podatkov (*) o
številu alarmov.

. d lanskih požarov'1 žarnih lIdblTa e a št. 2.4: Prez e števi a J»): ml a armov Jn e
Leto Število alarmov Številopožarov

1983 * O
1984 * O
1985 * O
1986 * I
1987 * O
1988 * O.
1989 * O
1990 * O
1991 * 1
1992 * 2
1993 * O
1994 * O
1995 * O
1996 * 1
1997 * O
1998 43 O
1999 20 1

Zanesljivost obratovanja sledimo tudi skozi število kršitev Tehničnih specifikacij NEK (STS-NEK), v katerem
so podani pogoji obratovanja. V obdobju 1996 do 1999 ni bilo kršitev Tehničnih specifikacij NEK. Podatki o
obratovanju v mejnih pogojih obratovanja sopodani v tabeli 2.5.

iihbTabela 2.5 O ratovanie v meinihpoaoi! obratovanja
Vrsta obratovanja število
Preklop zbiralke zaradi korektivnega vzdrževania ( BCC) O
Preklop zbiralke zaradi odoovedi komoonente ali-opreme (BCF) O
Preklop zbiralke zaradi nadzora BCS) 57
Korektivno vzdrževanje (CM) 55
Odpoved kornponete ali opreme (FAIL) 54
Modifikacije (MOD) O
Preventivno vzdrževanje (PM) 75
Nadzor (S) 111

Viri:
1. Letno poročilo NE Krško 1999, feb. 2000,
2. Performance Indicators for the Year I999,.NEK,jan. 2000.
3. Podatki o proizvedeni električni energiji V letu 1999, Eles št.8J-11l55 z dne 25.2.2000.
4. Pregled varnostnih in obratovalnih kazalcev, dopis NEK št. ING.NOV - 05012000/9178.

2.1.1.2 Ustavitve in zmanjbnja moči

Podatki o ustavitvah in zmanjšanjih moči NE Krško za leto 1999 so podani v tabeli 2.6.
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Tabela 2.6 : Načrtovane in nenačrtovane ustavitve NE Krško ter zmanjbnja moči reaktorja v letu 1999za več

kot 10% instalirane moči za čas, kije daljši od štirihur.

Datum
17.01.

14.02.

14.03.

29.03.

8.06.

16;06.

1I.Q7

15.08.

12.09.

10.10.

7.11.

5.12.

31.12.

Trajanje (h)

4

4

4

1212

54

14.5

4

4

11.S

4

4

4

8

Vrsta

planirana

planirana

planirana

planirana

prisilna

prisilna

planirana

planirana

planirana

prisilna

planirana

planirana

planirana

Način

ročni

ročni

ročni

ročni

avto

ročni

ročni

ročni

ročni

ročni

ročni

ročni

ročni

Vzroki

Zmanjšanje mOČi na 89% zaradi testiranjaturbinskih ventilov.

Zmanjšanje moči na 89% zaradi testiranja turbinskih ventilov.

Zmanjšanje moči na 89% zaradi testiranja turbinskih ventilov.

Remont'99.

Samodejna hitra zaustavitev turbine na signal visokega nivoja
vode v uparjalniku št I. S tcmje posledično zaradi reaktorske
moči, večje od 100/... prišlo tudi do samodejne hitre zaustavitve
reaktorja PO visokega nivoja vode v uparjalniku št. 1 je prišlo
zaradi nepravilnega delovanja kontrolnega ventila glavne
napajalne vode uparjalnika št. 1, FCV 551. Med potekom
prehodnega p~java je bilo delovanje varovalnih sistemov
elektrarne pravilno, jedrska varnost elektrarne ni bila v nobenem
trenutku ogrožena.' Radioaktivnih izpustov v okolje ni bilo.
Kontrolni ventilFCV SSI je bil razstavljen, pregledan in očiščen.

Pri pregledu sestavnibqelov vemila, ki so bili izvlečeni, kot tudi
na ohišjuin nasednihpovršinah ni bilo značilnih poškodb. Kljub
temuso bili zamenjani nelcateri pomembni sestavni deli ventila.

Dne 14.6.1999je bilo opaženopuščanje visokotlačnega olja
sistemaza nadzor in spremljanje turbogeneratorja na prikijučni
cevi do blokaAST-ventilov; Puščal je Li. holandskispoj.
Puščanje seje nadzorovalo. Naslednjidan, ko seje pojavilalarm
nizkeganivojavisokotIličnega olja v rezervoarju, je bil izdan
urgentnidelovni naJogza odpravoomenjenegapuščanja.
Holandski spojje bil priteglIjen do konca, puščanje pa tako
začasno ustavljeno.lzdanaso bila internanavodilaza
kontrolirano zaustavitev elektrarne,če se puščanje ponovi.
Ob 21:20 istega dne je bilo puščanje ponovno opaženo in ob
23:00 se je začelo zniževanje moči. 16.6.1999 ob 00:12 so
ustavili turbino in ob 00:25 je bil reaktor v podkritičnem stanju.
Izvedli so demontažo holandskega spoja od solenoidnega
kontrolnega bloka do, naslednjega prvega vijačnega spoja.
Puščanje so odpravili med blokomin prvim kolenom po postopku
za varjelIje W-03-10. Elektrarnaje bila ponovno sinhronizirana
na omrežjeob 14:42.

Zmanjšanje moči na 88 % zaradi testiranjaturbinskihventilov.

Zmanjšan.ie moči na 87 % zaradi testiranja turbinskih ventilov.

Zmanjšanje moči na 7S % zaradi testiranja turbinskih ventilov in
vzdrževalnih del na kondenzatorju.

Zmanjšanje moči na 90% zaradi testiranjaturbinskih ventilov.

Zmanjšan.iemoči na 87 % zaradi testiranja turbinskih ventilov.

Zm~išanjemoči na 87 % zaradi testiranjaturbinskihventilov.

Dne 31.12.1999ob 16:OOje NEK, kot je bilo načrtovano, začela 2

zmanjševanjCItI mofi .~ ..• 5Q %, Z8Ildi morebitnih motenj pri
prehodu v leto 2000. Po prehodu v novo leto, ki je potekalo brez
motenj.je NEKdne 1.1.2000ob 8:00 začela z dvigovanjem moči

proti polnimoči.

2.1.1.3 Integrlteta goriva in aktivnost reaktorskega hladila
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Leto 1999 zajema del 15. in del 16. reaktorskega gorivnega cikla. Petnajsti gorivni cikelse je začel 29.5.1998 in
se končal 29.3.1999. Šestnajsti gorivni cikel se je začel 18.5.1999.

Sredico reaktorja sta sestavljala dva tipa gorivnih elementov: standardno Westinghouse gorivo z nekaterimi VS
lastnostmi in standardno Westinghouse gorivo z V+ lastnostmi, V sredico IS. gorivnega cikla je bilo prvič

vključeno gorivo standardnega tipa (STD-W) z nekaterimi značilnostmi VANTAGE + goriva (24 elementov).
Bistvena novost te vrstegorivaje v uporabi ZIRLOTM materiala za srajčke gorivnih palic, vodil kontrolnih palic
in za instrumentacijska vodila. Izmed 121 elementov, ki sestavljajo sredico v NEK,je bilo v 15. cikluvstavljeno
tudi 48 gorivnih elementov z modificirano spodnjo vstopno šobo (DFBN) z gostejšo rešetko, ki preprečuje

vstoptujkov.
V sredico 16.gorivnega ciklaje bilo vstavljeno 80 gorivnih elementov z modificirano spodnjovstopno šobo od
tega 56 gorivnih elementov z Z1RLOTM materialom za srajčke gorivnih palic, vodil kontrolnih palic in
instrumentacijskih vodil. V 16. cikel je bila prvič vključena tudi regija 18, ki jo sestavlja osemindvajset
modificiranih gorivnih elementov. Spremembe so v obogatitvi (2,6 %) in geometriji tabletk zgornje in spodnje
aksialne regijegorivnega elementa.

Stanje gorivnih elementov v reaktoJju (integriteto goriva) se spremlja posredno na podlagi izmerjenih
specifičnih aktivnosti reaktorskega hladila. za ta namen so primerni zlasti izotopi joda in žlahtnih plinov.
Podatki o aktivnosti primarnega hladila so vtbrani tabeli 2.8. kontaminiranost primarnega hladila z uranom
(razpršeni uran v RCS-u) pa prikazuje slika 2.28. Rezultati analize aktivnosti fisijskih produktov ob koncu 15.
cikladokazujejo. daje integriteta gorivazelodobra.

Faktorzanesljivosti goriva (FuelRealibility Indicator- FRI) predstavlja specifično aktivnost 1-131. korigirano za
prispevek 1-134 iz razpršenega urana v primarnem hladilnem sistemu in normaliziranega na konstantno vrednost
hitrosti čiščenja. Vrednosti FRI za posamezne gorivne cikle so zbrane v tabeli 2.7 in prikazane na sliki 2.29. Iz
slikeje razvidno močno izboljšanje FRI gledena prejšnjaleta.

V remontu 1999 se je prvič izva.jalnadzor tesnosti srajčk gorivnih palic po metodi "In Mast Sipping" (IMS).
Test se je izvajal pod vodo med samim prenosom gorivnih elementov iz sredicev bazen za izrabljeno gorivo.
Takšen način pregleda občutilo zmanjša število manipulacij z gorivom. Pregledano je bilo 119 gorivnih
elementov. Testiranje IMSje potrdilo rezultate analiz aktivnosti primarnega hladila, da ~ sredici 15. ciklusani
bilo prisotnih poškodovanih palic..S posebno podvodno opremo so bili pregledani tisti gorivni elementi, ki so
bili predvideni za zgorevanje v 16. gorivnem ciklusu, pri katerih so bili predhodno evidentirani problemi pri
manipulaciji elementov. Devetelementov je zadovoljevalo kriterije sprejemljivosti, za dva elementa pa je bila
zahtevana potrditev proizvajalca o sprejemljivosti ponovne uporabe elementov. Vizualno so bili pregledani tudi
vijaki pritrditvene vzmeti tgornješobe gorivnih elementov regij 15 in 15B. Na podlagi narejenih video
posnetkov ni biloopaziti popuščenih vijakov na elementih.

Tabela2.7: Vrednosti FRIza 13.• 14.• 15.• 16.cikel in za leto 1999.

Faktor.zanesljivosti ioriva FRI ICilm31
13. cikel J4. cikel 15. ciul J6. cikel Leto J999

Začetek 4.07E-Q3 1.73E-Oa 7.75E-04 4,78E-04 9.55E-04
Konec 6040E-03 2.90E-Q3 1.08E-Q3 I 4.5IE-04
Povprečje 5.55E-03 2.33E-Q3 8.69E-04 4,67E-04 6.4IE-04
(vsemeritve) (v letu 1999)
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Tabela 2.8: Povprečne vrednosti aktivnosti primarnega hladila.

rO\,I'RF.ČNA AKTIVNOST 110' nq/m'l

17.0TOI' r1kel r1kel cikd cikel elkel cikd 16
II 11 IJ 14 15 (i8.S-Jt.I1.991

stabilni vse slabiini vse stabilni vse Slabiini vse slabiini vse stabilni vse

~ meritve !po~oii meritve IPO~oii meritve PO~oii meritve PO~oii meritve po~oii meritve
I-IJI 0,78 7.44 0.44 0.68 0.19 0,31 0,08 0.08 0,04 0,04 0,02 0.018
I-IJJ 399 9,14 2,22 2,12 2,28 1,94 1,15 1,12 0,56 0,50 0,31 0.27
1-1J4 5,4 5,40 5,81 6.03 9,55 0,75 4,18 4,22 2,67 2,36 1.24 1.12

Xe-IJJ 19,72 20,35 12,62 18,61 5.40 4,44 2,13 2.03 1,19 1,04 0,63 IJ,57
Xc-IJS 16,24 16,68 13.65 17.39 5.59 5,07 3,07 2,96 1,43 1,32 0,75 0.70
Xe-1J8 3,09 3,63 5.92 7,03 7,51 6.73 3,67 3,72 2.00 1.89 0,91 0.87
Kr-8SI11 2,33 2,39 2.11 2.62 0.71 065 0,39 0,37 017 016 0.086 0,08
Kr-87 269 2,82 3,53 385 1,32 1,22 0.68 0.66 0,32 OlI 019 0.18
Kr-88 6,88 6,33 4,92 5,51 1,79 1.62 112 1,08 0:44 042 0,22 0.21
EFI'D 406,5 dIIi 3368 dIIi 274.2dni 309,6 dni 298,4 dni
nl.ks.

Z~reIMt 411094 46785 44215 45677 49271
element.

IMWdltUI



KONTAMINACIJA PRIMARNEGA HLADILA
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Slika 2.28: Kontaminacija primarnega hladila

FAKTOR ZANESWlVOSTI GORIVA
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Slika 2.29: Faktor zanesljivosti goriva

2.1.1.4 Dobava svežega goriva za NE Krško

V letu 1999 je NE Krško nabavila 28 svežih gorivnih elementov. Gorivo je dobavil Westinghouse, ZDA in ga
pripeljal z ladjo v Luko Koper, od tam paje bilo gorivo brez incidentov prepeljano v NE Krško. Fizično

varovanje v cestnem prometu je zagotovila varnostna služba NE Krško, za urejanje cestnega prometa je med
prevozom skrbelo MNZ. Pri prelaganju goriva v Luki Koper je bila prisotna impekcija in osebje URSN. V
zvezi z dobavo goriva je URSJV izdala naslednja dovoljenja:
• dovoljenje za nabavo jedrskega materiala,
• dovoljenje za promet jedrskega materiala,čez državno mejo in prevoz v notranjem prometu,
• dovoljenje za ukvarjanje s prometom z jedrskim materialom,
• potrdilo o pakiranju jedrskega goriva.

2.1.1.4 Stanje pregrad primarnega sistema - uparjalnika

Uparjalnika v NE Krško sta konstruirana kot vertikalna toplotna izmenjevalnika, v katerem reaktorsko hladilo iz
primarnega sistema odda toploto vodi sekundarnega sistema, ki se zaradi tega uparja. Konstrukcija uparjalnika
omogoča nastanek suhe pare (- 0,1 % kapljic), ki se uporablja za pogon turbine. NE Krško ima dva uparjalnika
tipa firme Westinghouse, [)..4 zvertikalnimi U-cevmi, ki tvorijo skupaj s cevno steno, v katero so vgrajene in
uvaljane Ll-cevi. mejo med primarnim in sekundarnim hladilom oz. sistemom. Zaradi velike površine U-cevi,
zajema uparjalnik več kot polovico tlačne meje primarnega hladila. ki je izpostavljena visokim razlikam v tlaku
(92 bar) in velikim toplotnim obremenitvam (191 kW/m2

) . V primeru, da bi prišlo do preloma ali močnega
puščanja ene ali več U-cevi, bi to pomenilo poveeanje radioaktivnosti sekundarnega hladila in tudi nevarnost
omejenega izpusta radioaktivnosti v okolje.
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zaradi pomembnosti varnostne meje med primarnim in sekundarnim sistemom, ki jo predstavljajo Ll-cevi, je
potreben reden in učinkovit nadzor nad integriteto oz. poškodbami teh cevi. Osnovni kriteriji ocenjevanja
poškodb cevi uparjalnika so bili postavljeni v začetku leta 1970. Osnova teh kriterijev je, da poškodba v globino
materiala večja od 50 % debeline stene cevi ni sprejemljiva in je potrebno cev s tako indikacijo izločiti iz
obratovanja. Najpogostejše poškodbe If-cevi nastanejo zaradi napetostne korozije.

Pregled in sanacija obstoječih uparjalnikov v letu 1999

V času remonta (R'99) je bilo z namenom ugotavljanja obsega poškodb na obeh uparjalnikih potrebno izvesti
pregled vseh cevi v obratovanju. Pregled teh cevi je bil izvršen z metodo vrtinčnih tokov (BCT).

Pregled cevi v uparjalniku št 1 (SGl) je obsegal 3702 cevi v obratovanju. V uparjalniku št. 2 (SG2) je bilo
pregledanih 3864 cevi v obratovanju. V uparjalnikih se nahaja 4568 cevi (SG1) oz. 4575 cevi (SG2).

Analiza rezultatov meritev z vrtinčnimi tokovi (ECT) je pokazala naslednje:

Uparjalnik št. 1:
• 95 cevi v obratovanju je imelo indikacije poškodb, ki so zahtevale korektivo, od tega je 56 cevi imelo

indikacije, ki so presegale kriterije čepljenja,

• v R'99 so skupaj začepili 57 cevi ter v 50 cevi vgradili tulce,
• po R'99 je v obratovanju 3645 cevi od tega je 371 cevi z, vgrajenimi tulci,začepljeno je 923 cevi. Z

upoštevanjem ekvivalenta hidrodinamskega upora vgrajenih tulcev pa je relativni delež začepljenih cevi
20,34%.

Uparjalnik št.2:
• 41 cevi v obratovanju je imelo indikacije poškodb, ki so zahtevale korektivo, od tega je 12 cevi imelo

indikacije, ki so presegale kriterije čepljenja,

• v R'99 so skupaj začepili 25 cevi, ki so bile do sedaj v obratovanju, ter v 60 cevi vgradili tulce,
·PO R'99 je v obratovanju 3879 cevi od tega je 402 cevi z vgrajenimi tulci, začepljeno pa je 696 cevi.

Relativna začepljeilQst (z upoštevanjem tuleev) paje 15,45 %.

Status na uparjalnikih po opravljeni kontroli ECT v remontu 1999:

Povprečen delež začepljenih cevi v obeh uparjalnikih, ob upoštevanju vstavljenih tulcev je 17,94 %, torej pod 18
%, z asimetrijo manjšo od 5 %. Glede na zaključke Westinghouseštudije "Krško NPP 24 % Tube Plugging
Margin Analysis and Evaluations"• WENX 94·31, dec. 1994 in odločbo URSJV iz leta 1998 lahko NE Krško
obratuje na )OO % moči do 18% čepljenja. Sicer je max. dovoijenočepljenje po isti odločbi 24 %, ob največ 6
% asimetriji.

V tabelah 2.9, 2.10 in 2.llje predstavljen status korektivnih aktivnosti na SGJin SG2 v času remonta) 999. Na
sliki 2.30 so prikazani korektivni ukrepi čepljenja in vgradnje tulcev v uparjalnike v obdobju od 1981 do 1999.
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Tabela 2.9: Stanje začepljenosti cevi uparjalnikašt. I pred in po remontu '99

UPARJALNIK št. 1 PRED PO REMONTU' 99
OBRATUJE 3702 3645

Brez tulcev 3274
normalnonaorei 3274
reaktivirane O

S tulci 371·
ZAČEPUENO 866 923
Prvič začeplieno 57

brez tulcev 42
s tulci 15

Vgradnia tulcev 50
v cev brez tulcev 49
v cev z že vgraienimtulcem I

Odčeplieno O
ponovno začeplieno O
reaktivirano,prei začeelieno O
varadnia tulca O

SKUPAJ 4568 4.568
Odstotek začeolienih cevi 1896% 2021%
"'vem cevi sta vgrajenapo dva tulca; 372 tulcevJe vgrajenov 371 ceveh.

Tabela 2.IO: Stanie začeplienosti ceviuparialnikašt.2 pred in po remontu '99
UPARJALNIK §t. 2 PRED PO REMONTU' 99

OBRATUJE 3864 3879
Brez tulcev 3477

normalnonanrei 3477
reaktivirane O

S tulci 402"""
ZAČEPUENO 711 696
Prvič začenlieno 12

breztulcev 6
s tulci 6

Vzradnia tulcev 33
v cev brez tulcev 27

v cev z že vzraienim tulcem 27
Odčenlieno 40

oonovno začenlieno 13
reaktivirano, prei začeolieno O
varadnia tulca 27

SKUPAJ 4575 4575
Odstotek začeplienih cevi 15,54% 15.21%
"''''v osmih ceveh sta vgrajena po dva tulca;410 tulcevJe vgrajenov 402 ceveh.
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UPARJALNIK SG 1 UPARJALNIK SG 2

absolutnoštevilo začepljenih cevi 923 696
ob koncu remonta 1999
število vgrajenihtulcev v 371 402
obratovaniu
začenlienost z upoštevanjemtulcev 20.34 % 15,45%

Ipovprečna začeolienost z upoštevanjem tulcev 17,94 %
loovorečna začepljenost brez upoštevanja tulcev 17,71 %

ČEPWENJE CEVI V UPARJALNIKIH
PLUGGED STEAMGENERATOR TUBES

i
I

:~

_SGl c:=:ISG2 -6-SG1+SG2 .ololyoor

Slika2.30: Cepljenje cevi uparjalnikovNE Krškov obdobju 1981-1999

2.1.2 VARNOSTNE OCENE IN UPRAVNI POSTOPKI

2.1.2.1 Tehnične izboljIave in modifikacijeNE Krško

URSJV posebno pozornost posveča jedrski varnosti, predvsem zagotavljanjuvisoke varnostne ravni NE Krško,
Skrb zajema tudi izboljšave v sami elektrarni,ki nastajajo na osnovi svetovneprakse in najnovejših dognanj na
jedrskem področju. Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali sprememba pogojev
izkoriščanja nuklearnihelektrarn predstavlja eno najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vpliva na varnost in
kontrolojedrskih objektov. Zaradi tega morajo biti spremembe pod strogo kontrolo in ustrezno dokumentirane.
Vodiloje Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge dokumentacije, potrebne za ugotavljanje
varnosti jedrskih objektov. Po tem pravilniku so spremembe in dopolnitve končnega varnostnega poročila.

razdeljene v tri kategorije:

I. Spremembe in dopolnitve v projektu ter ustrezne spremembe varnostnega poročila oziroma končnega

varnostnegaporočila o katerihje treba, ko so opravljene,obvestitiupravniorgan.
2. Spremembe in dopolnitve v projektu, za katere je potrebna ustrezna prejšnja priglasitev pristojnemu

upravnemu organu.
3. Spremembe in dopolnitve v projektu, za katereje potrebno vložiti upravnemu organu prošnjo za dovoljenje

ali spremembe in dopolnitve dovoljenja.

Sam postopek in kriterij razvrščanja v zakonodaji ni predviden. OceneURSJV temeljijo na izkušnjah v praksi
in izkušnjah drugih držav, predvsem Španije in ZDA. NEK sledi lastnemu postopku v skladu z lO CFR 50.59.
NEK posreduje vlogo URSJV za modifikacije in za spremembe Končnega varnostnega poročila, za katere se
skozi varnostno presejanje in varnostno ovrednotenje ugotovi, da obstaja nepregledno varnostno vprašanje, ter
za spremembe Tehničnih specifikacij. za modifikacije, za katere NEK skozi varnostno presejanje in varnostno
ovrednotenje ugotovi, da ne obstaja nepregledno varnostno vprašanje, NEK pošlje na URSJV varnostnooceno
v pogled. Po pregledu dokumentacije izda URSJV soglasje za izvedbo brez sprožitve upravnega postopka.
Ostale modifikacije, za katere NEK skozi varnostnopresejanjeugotovi, dani potrebno varnostno ovrednotenje,
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NEK izvede in posredujedokumentacijo samo na osnovi zahteveURSJV,

2.1.2.2 Modifikacije v letu 1999,za katere je URSJV izdala odl~bo

l. 202-RC-L; Sistem za nadzor nezadostnega hlajenja sredice (ICCMS). Namenmodifikacijeje bil
vgraditevsistemaza nadzor nivojahladila v reaktorskiposodi «ReactorVessel Level Indication System«
(RVLIS) in sistemaza merjenje podhlajenosti (Subcoolingmonitoring). Oba Sistema sta projektiranain
vgrajenav skladu z zahtevamiiz NUREG 0737 v konfiguraciji dveh neodvisnihprog (A in B).

2. 282-IC-L; Zamenjava konektorjev termočleno\'. V sklopu modifikacije so bili zamenjaniobstoječi
konektorjitermočlenov (CET) z novimi, razreda lE, obstoječi kabli pa z večžilnimi z mineralno izolacijo.
Nova konfiguracija izpolnjujekriterijeza vzpostavitev konfiguracije prog Ain B, sistem paje opredeljen
kot varnostni. I

3. 244-FP-L; Izvedba akcijskega načrta zaRite pred pobri v NEK za CD-l. Originalni projekt električne
opreme v glavni komandni sobi (MCR) je onemogočal nemoteno delovlInje opreme v primeru požara v
komandni sobi. Namen modifikacije je bil doseči neodvisnostopreme, potrebne za zaustavitev in ohlajanje
elektrarnev primerupožara v MCR.
V Fire Protection Action Planu (FPAP) so bile identificirane vse kritične varnostne komponente, ki so se
ustreznoprotipožarnozaščitile. Na "ShutDown"panelu (SDP)paje bila vgrajenatudi dodatna oprema.
V sklopumodifikacije so bile modificirane štiri skupine opreme(train A):

spremembe na 6,3 kV odklopnikih za napajanje (MD-TI, MDI-li, MDI-12),
spremembena varnostnihčrpalkah (CC, AF, ESW, CS),
spremembena instrumentacijskih zankah (413, 518, 516,144,465,406),
spremembana PRZRPORV (655 A).

4. 208-FP-L; Zamenjava vzhodnega dela hidrantne mreže. Vzhodni del hidrantne mreže je bil zamenjan
med ventili V11 in V12. Nove cevi so polietilenske in niso izpostavljenekoroziji. Istočasno je bil saniran
tudi neoperabilen del sistemado hidrantaH14.

5. 225-RM-S; Vgradnja gama spektometra v vzorčni liniji RCS-a. V okViru modifikacijeje bila vgrajena
merilna oprema, ki omogoča »on-line« gama spektroskopijo vzorca primarnega hladila. Gama detektor in
hladilniksta bila montirllna v AB054na vmesnoelevacijo 103/104 ob že prej pripravljeni vzorčni liniji med
ventilom 15503 ter hladilnikom vzorca. Predmet modifikacije 225-RM·S je bila montaža detektorja s
hladilnikom, radiološkega ščita detektorja (zaradi ozadja), montaža ter priključitev potrebnih elektronskih
modulov, zagotovitev napajllnja omenjene opreme ter prenos podatkov preko optične komunikacije v
radiološki laboratorij.

6. 102-WP-L Sušenje odpadkov v sodih. Končano je bilo licenciranje spremembepostopka obdelavetekočih
radioaktivnih odpadkov, koncentrata izparilnika in izrabljenih smol ionskih izmenjevaleev. za obe vrsti
odpadkov je bil' odobren nov. način pakiranja. Koncentrat izparilnika in izrabljene smole ionskih
izmenjevalcev bodo pakirani v modificiran standardni sod izdelan iz nerjavečepločevine 304 L. za
primarnesmole se bo uporabljala3 cm debela zaščitna obloga na notranjistrani soda.

7. "Annual pellets in the Axial Blanket". Odobrena je uporaba gorivnihelementovzobogatenimi gorivnimi
tabletami v aksialnih Z8Stonllgorivnih palic pod pogojem, dabo obogatitev gorivnih tabletk v aksialnih
zastorih gorivnih palic v okVirju izdelavnih toleranc do 2.6 w% obogatenega urana in bo primerno za
uporabov reaktorjuNE Krško v ciklihz nominalnomočjo 1876MW.
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8. 246 FP-L; Modifikacija zajema inštalacijo pršilnega sistema in ločevanj~ kablov v poža.rnem področju SW
I in dodamo izboljšuje možnost za varno zaustavitev elektrarne v primeru požara.

9. 245 FP-L; Modifikacija zajema inštalacijo pršilnega sistema in ločevanje kablov v požarnem področju AB
9 in dodamo izboljšuje možnost za varno zaustavitev elektrarne v primeru požara.

2.1.2.3 Ostale izvedene modifikacije v letu 1999

1. OSO-RD-L I Faza 3; zamenja\'a I modifikacija elektrohidrav\ične opreme jezu. Zastarelost določene

hidravlične opreme ini pomanjkanje rezervnih delov sta bila glavna vzroka za. zamenjavo hidravlične

opreme: starih cilindrov (2 kom - polje 3); starega hidravličnega agregata in. cevovodov (za polji 3 in 4).

2. 21S-DC-L; zamenja\~a varnostnlh 12S-VDC baterij in podnožja, proga A. Modifikacija se nanaša na
zamenjavo baterije na progi A s pripadajočim podnožjem. Stara 125-V baterija ni več ustrezala 4-urnemu
»duty cycle-u«, zato je bila zamenjana z novo. Baterija proge B je bila zamenjana že v lanskem remontu.
Kapaciteta nove baterije LCY-39 je povečana na 2080 Ah in ustreza 4-wnemu »duty cycle-u«, Življenjska
doba baterije je 20 let..lzveden je bil »Modified Performance Test«, s katerim je potrjena sposobnost
baterije, po zagotavljanju napajanja varnostne opreme 4 ure po izgubi izmeničnega napajanja.

3. 266-AF-L; Predstavitev instrumentacije za meritev vsisnega tlakllčryalkpo01ožne napajalne vode.
lnstrumentacija za meritev vsisnega tlaka črpalk sistema pomožne napajalne vode (AF) je bila prestavljena
iz različnih elevacij na nivo vsisnega cevovoda AF črpalk. Na novo pa so bile izračunane in nastavljene
nekatere nastavitve ("set points"). S tem je rešen problem napačne indikacije in pojavljanja lažnega alarma
nizkega vsisnega tlaka ter .netaželenih zaustavitev črpalk na nizek vsisnitalk.

4. 32o-AF-S; zakasnitev izklopa motornih črpalk AF na nizek vsisnl. tlak. Modif1kacija odpravlja
nezaželene samodejne izklope motornih črpalk AFI 02PMPOIA in AF.02PMP02B. Problem je bil odkrit
pri testiranju motornih črpalk AF pri zagonu na polni pretok, pri znižancmnivoju v kondenzantnem tanku.
V obe izklopni veji motornih AF-črpalk sta bila vgrajena časovna releja AGASTAT 7012PB (1 s). S tem je
bilo doseženo, da do samodejnega izklopa črpalke na nizek vsisnl tlak tako pride le v primeru dejanskega
nizkega tlaka, ne pa tudi ob trenutnem padcu sesalnega pritiska ob zagonu črpalke.

5. 09O-CH-L; Akvizicija signalov PIS , faze II, Scope I & Seope 2. Gla.vninamen modifikacije je bila
akvizicija še oSlAlihsignalov,ki do sedaj niso bili ožičeni. Dokumentacija za ožičenje pa je bila pripravljena
v sklopu modifikacije 090-GH-L. Z ožičenjem preostalih signalov je modifikacija izvedena v celoti.

6. 324-FH-L; Vgradnja sistema za merjenje tesnosti jedrskega goriva. Vgrajen je bil sistem za merjenje
tesnosti gorivnih elementov med transponom iz reaktorske posode v bazen za izrabljeno gorivo. Sam sistem
v grobem sestoji iz dveh delov:
• trajno vgrajeni del: pod "gripper" vložnega stroja je bH~amešče~.d.istribucijski element, ki povezuje

vsisne cevi. ki so speljane iz neposredne bližine gorivnega elementa, ko je ta vpet v gripper, do
procesne enote, vgrajene začasno (med prenosom goriva) na mostu,
procesni in elektronski kabinet: vzorcu vode iz okolice gorivnegaelementa se izmeri aktivnost, preko
katere se lahko oceni, ali je prizadeta integritete gorivne srajčke oziroma ali' se sproščajo radioaktivni
plini iz samesrajčke.· V sklopu' izvedbe projekta je bila izvršena tudi prva inšpekcija elementov, ki je
potrdila. davsredici ni poškodovanih gorivnih elementov, karso te nakazale predhodne analize
aktivnosti primarnega sistema.

7. 029-WT-L; Dodajanje hladiIne vode. Namen modifikacije je bil omogočiti dodajanje vode sistema
priprave vode (WT) in kot zasilni vir vodo sistema predpriprave vode (PW) hladilni vodi dieselskih
motorjev. V okviru modifikacije so bili odstranjeni PW-cevovodi do dieselskih motorjev, ki so bili
predhodno vgrajeni . ·Na novo pa so bili položeni tudi cevovodi wr sistema od priključka v turbinski
zgradbi (TB) do posameznih motorjev. V TB je bila vgrajena tudi povezava s hitro spojko in fleksibilno
cevjo, ki omogoča preklop med napajalnima viroma (WTIPW).

8. 19O-PG-S, Zamenjava panela za .kisik. Namen modifikacije je bil zamenjati obstoječi kisikov panel z
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novim. Skupaj z neuporabnimipodporami je bil odstral\jen stari panel, izvedenoje bilo izpihovanje obeh
cevovodov od »recombinerja« do panela, vgrajen je bil nov panel in urejene so bile povezave na obstoječi

sistem.Podaljšani in priključeni pa so bili tudi kabli za priključitev na tlačna stikala.

9. 314-SW-S; Prestavitev RE20. Pogostomašenje dovodnih cevido RE20 (radiološkimonitor) in slab pretok
skozi detektor so zahtevali spremembo konfiguracije cevovodov. V sklopu modifikacije je bil prestavljen
RE20 s kote 94.21 na koto 100,30.S prestavitvijo je tako odpravljen sifonskidel cevovoda, izboljšanje pa
so tudi tokovne razmere skozi monitor. Vgrajenso tudi ventili, ki omogočajo izpiranje sistema z zrakom in
demineralizirano vodo, urejenepa so tudi drenaže.

10. 319-SY-S; Testiranje sistem. za nadzor nad obratovalnim stanjem EES. za potrebe poenostavitve
testiranjasistemaza nadzor nad obratovalnim stanjem elektroenergetskega sistemaje bil dograjen modul, ki
omogoča testiranjesistema brez možnosti vplivana odklopnike. V okviru modiftkacijeje bilo tako vgrajeno
stikalo z varnostnim ključem in signalnežarnice, tako da je' sedaj možna optična kontrola izklopa, brez
začasnih odklopov izvršilnihtokokrogov.

11. FH-99-o2 (326-FH-S); FrekVenl!naregulacija hitrosti FHSCMCOl(Refueling machine). Namen
modifikacije je bil odpraviti pomanjkljivosti obstoječe regulacije hitrostipogonov na vložnemstroju. Zaradi
tega je bila izvedenazamenjava obstoječega tiristorskega regulatorja z novim frekvenčnim regulatorjem. V
sklopu modifikacije je bil povsem prenovljen tudi motorni kontrolni center (MCC) (poleg sprememb
ožičenja so bili zamenjani kotaktorji, stikala, bimetalni releji, upori, tiristorski regulator je bil zamenjan s
frekvenčnim) ter zamenjanastikalana kontrolnikonzoli.

12. 149-HD-S; Odprava vibracij na cevovodih. Namenmodifikacije je bila odprava pojava visokih vibracij
na določenih delih sistema glavnenapajalnevode(FW) in na sistema drenUe grelnikov (HD) - cevovodov
(predvsem ekstrakcijski cevovodi). Uspešno je bil izveden test na nizkod8Čnih linijah iz MSR-ja do
grelnikov FW 2A in 2B. V remontu 99 paje bila vgrajenana cevovodše preostala podpora na cevni liniji
med sistemom glavne pare (MSR.jem),· HP in grelnikom FW IB. Zaključni test je pokazal, da navedeni
kritični cevovodipoojačitvi bistvenomanjnihajo,kot so prej.

13. 227-WD-L; Sistem priprave kontejnerjev TIC v RWSA. Da bi posodobili transport radioaktivnih
odpadkov, ki se bodo uskladiščili v cevaste vsebnike (TIC-Tube Tipe Conteiner) v začasnem odlagališču

NEK-aje bila v sklopumodifikacije vgrajenasledeča novaoprema:
1. Napravaza zapiranje in manipulacije s TIC-ji v RWSA ("Capping Device& Grappier"),
2. Sistemkamerza nadzorovanje"CappingDevice" in manipulacije sodov z dvigalomHE91OCRN-006,
3. "Waste AssaySystem",
4. Manipulatorsodov,
5. Kameriza nadzor "Waste Assa)'System",
6. Komandnikontejnerza manipulacijo sodovRAO.

14. 217-AB-L; Dviine konstrukcije za ventile. za vzdrževanje ventilov 8810A, 9104A, 9104B in 8958A je
bilo potrebno izdelati ustrezne pomožne dvižne konstrukcije. Dvižne konstrukcije so nameščene v AB na
elevaciji 91.62 nad ventili sistemov vamcstnege vbrizgavanja (SI) in sistemom za prhanje zadrževalnega
brama (CI).

15. 084-SW-L; Odstranitev motornih sit. Ker zaradi vgradnje glavnih sitsistetna oskrbovalne vode (SW)
motoma sita ("strainerji") pred 'črpalkami potujočih rešetk nimajo nobene funkcije. saj je njihova
prepustnostvečja kot prepustnostMcKinney sit, so bila odstranjena. S to modifikacijo so se tako odstranila
sita SW901FSN-OIA, 02Bin tlačna stikala DPS2606 in DPS2607 s pripadajočimi cevovodi in ventili ter
povratno linijo za izpiranje linij z ventiloma 10784 in 10785. Manjkajoči deli cevovoda so se ustrezno
premostili. Vgradili so se tudi ventili,ki omogočajo protitočno izpiranje linij.

16. 171-AB-L; Rekonstrukcijakontrolnltofke. Preurejeni so bili predvsemnaslednjiprostori:
Vroča kopalnica(Hot Area MaleToilet),
Navadnisanitarniprostori (CleanArea MaleToilet),
Instrumentaeijska vroča delavnica(Instrument RepairShop),
lzhodno področje (MonitoringArea).

20. september2000 37



Preureditev navedenih prostorov je narekovalo spremembe na naslednjih sistemih:
FED (Floor & Equipment Drain),
LFED (Laundry.Floor & Equipment Drain),
SAN (Sanitary Pipe).
VENT(Sanitary VentPipe),
Cold Water Supply.
Hot Water Supply.

Prenovitev kontrolne točke je izboljšala delovne razmere radiololkeslu!be. omogoča pa tudi večjo

prepustnost predvsem zaradi naslednjih sprememb:
• na izhodu iz kontroliranega podrOČja je nameščen dodaten monitor za ()Sebe in opremo.
• prenovljeni so prostori za osebno dekontaminacijo.
• nameščena sta pralni in sušilni stroj, .
• sprememba na napajanju pralnih in sušilnih strojev (iz obeh prog).

17. 313-EE-S; Povečanje moči transformatorja TP1. za potrebe napajarUa nove simulatorske zgradbe. ki je
priklopljena na TP 1, je bilo potrebno zamenjati obstoječi transfonnatOr z mOČnejšim. Transformator z
nazivno močjo 630 KVA je bil zamenjan s transfonnatorjem l MVAr Zamenjana je bila tudi oprema v
razdeli1nih poljih.

18. 268-WT-L; Zamenjava analitične instrumentacije sistema WT. Zatnenjanaje bila dotrajana analitična

instrumentacijanaslednjih merilnih zank: C-5850, C-5862, C-S89IA,C.589IB, C-S885A, in C-S885B.
Zamenjana je bila rudi merilna zanka pH-ja nevtralizacijskega .bazena A-5921 (WT903PNL) ter 6-kanalni
rekorder CR5862 za zapisovanje trendov konduktometrov. Nastavljeni in preveJjeni so bili alarmi in
interloki iz afektiranih mernih zank.

]9. 205-BD-L; Meritev nivoja smol ln vode v tanku izrabljenih smoL Da bi olajšali proces obdelave
izrabljenih smol sekundarnih sistemov, je bil vgrajen sistem, IciornogoQ meritev nivoja (količine) smol v
tanku in nivoja vode v tanku. za te potrebe je bil star sistem, ki je deloval na principu meJjenja razlike v
tlaku, zamenjan z novim radarskim prenosnikom (Endress+Hauser). Tako je sedlU pokrit ves nivo tanka.

:l.1.3 PROJEKT MODERNIZACIJE NE KRŠKO

Projekti modernizacije v NE Krško trenutno predstavljlUo eno odnlUportIel1lbnejših upravnih in strokovnih
aktivnostih URSJV. Upravne aktivnosti v zvezi z modernizacijo so razdeljene v skladu s podprojekti
modernizacije NE Krško. Največ pozornosti je posvečeno projektu zamenjave upaJjalnikov in povečanju moči

NE Krško za 6.3 %, ki poteka od leta 1995. Izdelovalec novih upaJjalnikov je konzorcij Siemens-Framatome, ki
je prevzel tudi demontažo starih in vgradnjo novih upaJjalnikov. Izvaj8lec varnostnih analiz in analiz za
povečanje moči je Westinghous~. .

Status glavnih del in upravnih postopkov modernizacije NE Krško je naslednji:

2.1.3.1 Projektiranje in izdelava uparjalnikov;

Izdelava obeh uparjalnikov je končana. Uparjalnika sta bila po izdelavi uspemo transportirana do NE Krško.
Do zamenjave bosta na lokaciji NE Krško uskladiščena v večnamenski zgradbi ("Zgradba za skladiščenje starih
uparjalnikov s prostorom za dekontaminacijo"). Upravni postopekje v zaključni fazi. Odprta je še kvalifikacija
uparjalnika za primer velike izlivne nezgode, za katero je NE Krško le naročila ~dijo pri finni Siemens, ki je
konstruirala nove uparjalnike. Omenjeno vprašanje oz. kvalifikacija uparjalnikov za primer velike izIivne
nezgode je postalo aktualno v procesu licenciranja »Leak Before Break«..metodo}ogije. V fazi izdelave je
URSJV skupaj s pooblaščenimi organizacijami in osebjem NE Krško opravila več QA preveJjanj pri
proizvajalcih komponent uparjalnikov. kot tudi pri sestavljanju Uparjalnikov.. Večjih pomanjkljivosti ni bilo
zaslediti. V končni fazi izdelave uparjalnikov je bila URSN skupaj ~pooblalčeno organizacijo FS iz Ljubljane
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prisotna na zaključnem tlačnem testu obeh uparjalnikov. Tlačni testi so bili uspešni.

2.1.3.2 Analize povečanja moči in zamenjave uparjalnikov:

Študije iz tega segmenta so zelo obsežne in vključujejo tudi analize, ki so osnova za izdajo dovoljenj za
zamenjavo uparjalnikov oz. za povečanje moči elektrarne. Nekaj študij cca. 14 je že zaključenih, 22 jih je v
zaključni fazi usklajevanja za odpravo pomanjkljivosti, preostalih 9 študij pa je še v izdelavi in predstavljajo
kasnitevglede na predvideniplan. Do sedaj je bilo le eno negativnomnenjepooblaščene organizacije (IJS) in to
na preliminarno Westinghouse poročilo št. 6.5 "Overspressure Protection", Rev. O. Nekatera strokovna mnenja
pa so zaenkrat le pogojno sprejemljiva. Negativna in pogojno sprejemljiva strokovna mnenja zahtevajo nove
revizije delovnih poročil in novo revizijo strokovnega mnenja vse dotlej, dokler le to ne bo sprejemljivo brez
odprtih vprašanj.
URSJV v okviru upravnega postopka aktivno sodeluje (delovni sestanki med Westinghouse, NE Krško,
pooblaščenimi organizacijami in URSJV) pri reševanju odprtih vprašanj, ki jih pooblaščene organizacije
ugotavljajopri pregleduposameznih poročil.

Predvidoma bodo analize in strokovneocene zaključene v prvih mesecih leta 2000. Omenjene zamude zaenkrat
ne ogrožajo izvedbozamenjave uparjalnikom v času "Remonta2000".

2.1.3.3 Uvedba in aplikacija koncepta »Leak-Before-Break« (LBB)

V sklopu analiz NE Krško za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov sodijo tudi analize z naslovom
"Redukcija blažilnikov sunkov" (SnubberReduetion Program).Ta segmentanalizje dokumentiranz več kot 10
poročili in zajema poleg mehanskih analiz še izračun seizmičnih obremenitev. Pogoj za izvedbo redukcije
blažilnikov sunkovje uvedba in odobritev»Leak Before Break«koncepta oz. LBB-metodologije.

Pod izrazom »konceptLeak Before Break« ali LBB se podrazumeva zelo pomembna sprememba v konceptu
jedrske varnosti. NE Krško ima veljavnoobratovalnodovoljenje po ameriškizakonodaji iz začetka osemdesetih
let in na osnovi varnostnih analiz v Končnem varnostnem poročilu (KVP). Tedanje nedvoumne zahteve so bile,
da mora elektrarna v KVP z determinističnimi analizami dokazati, da brez posebne škode za delavce in
okoliške prebivalstvo preneserazlične predpostavljene dogodke (nezgode in nesreče) in da posameznanezgoda
ne povzroči verigo drugih nesreč. Ena takih mejnih nesreč je tudi velika izlivna nezgoda. to jegiljotinski zlom
največje cevi primarnegakroga. Tak zlom bi povzročil sunkovit izpust pare in vode v zadrževalni hram in pa
tlačni val, ki bi potoval od zloma v notranjost primarnega kroga. Na pogoje dvojnega giljotinskega zloma so v
NEK od vsega začetka pimenzionirani .sistemi za zasilno hlajenje reaktorja (ECCS), zadrževalnihram in njegovi
razdelki, notranji deli sredice in reaktorja, gorivo, notranji deli uparjalnika (cevi. prehod med toplo in hladno
vejo / cevna plošča), podpore in omejevalniki primarnega cevovoda in glavnih komponent. Uvedba LBB bi
administrativno odpravila dolžnost upoštevanja te nesreče v varnostnih analizah, razen za primer
dimenzioniranja sistemovza zasilno hlajenjesredice in za dimenzioniranje zadrževalnegahrama.
URSJV intenzivno zbira dodatne informacije glede izkušenj drugih predvsem evropskih držav, ki so vezane na
problematiko uveljavitve ali zavmitve koncepta "LBB". Poleg tega URSN zbira dodatno tehnično

dokumentacijo vezane na konstrukcijo reaktorskeposode in glavnihprimarnihcevovodov (RCS). URSJV prav
tako pregledujeobseg in frekvenco medobratovalnih pregledov na zvarih RCS. V zvezi s tem je URSJV od NE
Krško zahtevala poročila o pregledu zvarov primarnih cevovodov (hladna veja, vroča veja, povezovalna veja
(crossover leg» in priključnih šob (nozzle's) na reaktorsko posodo ter uparjalnika, za predobratovalni pregled
("preserviceinspection) ter za oba desetletnaintervalamedobratovalnih pregledov(inservice inspection).

2.1.3.4 Zgradba za skladiščenje starih uparjalnikov s prostorom za dekontaminacijo:

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo dne 1. 4. 1999 enotno dovoljenje za gradnjo objekta, po predhodnem
soglasjuURSJVšt. 370·02/98·2·2180/JC, uporabnodovoljenjepa bo isti organ izdal v letu.2000.

NEK skladišči v zgradbi od septembra 1999 oba nova uparjalnika, kjer bosta ostala do zamenjave, predvidene v
1. 2000. Sledil bo transport novih v reaktorsko zgradbo ter nato še transport obeh starih uparjalnikov, ki bosta
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zatesnjena s posebnimi ploščami, v zgradbo, kjer bosta skladiščena do nadaljnjih korakov (razrez, ali celo izvoz,
itd.). Ob prostoru za uparjalnike je predviden tudi prostor za kontejnerje za začasno shranjevanje (skladiščenje)

nestisljivih radioaktivnih odpadkov, ki bodo nastali med zamenjavo uparjalnikov.
za samo zgradbo se predvideva, da bo razgrajena v zadnji fazi dekomis.ije NEK, ko bodo iz lokacije NEK
odstranjeni še zadnji objekti.
Zgradba pa bo namenjena tudi dekontaminaciji kontaminirane opreme in usposabljanju delavcev (varjenje,
inšpekcije) na delnem modelu uparjalnika.

Gradbena dela, ki so se začela spomladi 1999, so potekala v skladu s projektnim planom. Do konca decembra
1999je bil opravljen i~op, večplastno betoniranje temeljne plošče (izvajalec: GRADIS), postavitev AB sten,
ostalih nenosilnih sten in krovne plošče, zaključna faza gradnjeinnotranje;opremljanje; ki pa še ni popolnoma
končano. Testiranja opreme se predvidevajo v začetku leta 2000.

2.1.3.5. Zamenjava uparjalnikov

zamenjava uparjalnikov je načrtovanav času podaljšanega remonta 2000, predvidoma med 15.04in 15.06.
Dela na zamenjavi in modifikacijah (trajnih in začasnih) zaenkrat niso predmet upravnega postopka. URSN
pričakujeod NEK, da bo v najkrajšem času pripravila detajlno oceno predvidenih prejetih doz, varnostne ocene
in tehnični opis tistih modifikacij, ki imajo za posledico spremembe končnega varnostnega poročila oz.
spremembe projektnih osnov pomembnih za varnost.

2.1.3.6. Soglasje h gradbenemu dovoljenju za projekt "zamenjava uparjalnikov in povečanje moči",

ki ga izdaja MOP:

URSJV je 25.10.1999 prejela vlogo za izdajo soglasja h gradbenemu dov()ljCJ1ju zazame!\iavo uparjalnikov in
povečanju moči NE Krško. Decembra 1999 je potekal sestanek med NE Krško in URSN, kjer so se
obravnavala odprta vpnWl,njain potrebne dopolnitve vloge, med drugim tudi yprašal\ie okoljskega poročila.

2.1.3.7. Popolni simulator NE K~ko:

Potek projekta za dobavo popolnega simulatorja in program prevzemnih teStov simulatorja deloma ne poteka po
predvidenem planu zaradi zamud pri testiranju simulatorja pri dobaviteU~. Na vlogo NE Krško je URSJV
podaljšala rok za vgradnj9 simulatorja do l. marca 2000. Upravni postopek za licenciranje simulatorja razen
omenjene zamude poteka brez večjih teŽltv. Montaža simulatorja je kon~a v celoti. Zaključena je tudi faza
testiranj za preverjanje stabilnosti in točnosti simulacij na primeru 15. obratovalnega ciklusa elektrarne. Izvršena
je bila tudi že instalacija Parametrov ("set points") za 17. obratovalni .ciklus v skladu s predvidenimi
spremembami "PLS"dokumenta. Trenutno potekajo testiranja normalnih obratovalnih stanj za 17. obratovalni
ciklus, poročilo o tovrstnih izvedenih prevzemnih testiranjih pa naj bi NEK posredovala URSN konec januarja
2000. '
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2.1.4 IZRABLJENO JEDRSKO GORIVO

Vsako letose v NE Krško ob remontu iz reaktorske srediceodstranidel gorivnih elementov, ki se nadomestijo s
svežimgorivom. Količina izrabljenega jedrskegagorivaje odvisnapredvsem od zgorelostigoriva. V preteklosti,
ko je bila stopnja zgorelosti manjA (okoli 35 GWdni na tono urana), je bila zamenjana okoli tretjina vseh
gorivnih elementov. V zadnjih nekaj letih pa je zaradi kvalitetnej~ega goriva mogoče dosegati poprečno

izgorelost do 43 GWdni na tono urana. zaradi tega gorivni elementi ostajajo v sredici v povprečju okoli štiri
leta. ob remontu pa se zamenja le četrtina gorivnih elementov. Podatki o letni zamenjavi goriva so razvidni iz
tabele2.12.

Izrabljeno jedrsko gorivoje shranjeno v bazenu za jedrsko gorivo. Približno dve tretjini. bazena sta zasedeni z
rešetkami, ki imajo 828 pozicij za shranjevanje jedrskega goriva. Pri remontu v letu 1999 je bilo iz sredice
odstranjenih 32gorivnih elementov. Ob koncu leta 1999je bilo v bazenu shranjenih 562 gorivnih elementov
(približno 217 t urana). Pet pozicij je zasedenih z zabojniki, ena pa s kontrolnimi palicami. Na razpolago za
shranjevanje je torej še 260 pozicij. Od tega jih je 121 rezerviranih za shranjevanje celotne reaktorske sredice.
Praktično je za nadaljnje shranjevanje izrabljenih gorivnihelementov na razpolago le še 130 nezasedenih
poziciji, kar zadošča le še za štiri leta obratovanja NE Krško. Da bi zagotovilinadaljnje nemoteno obratovanje
NE Krško do izreka obratovalnega dovoljenja leta 2023, načrtuje NE Krško preureditev bazena tako, da bo v
njemmogoče shraniti vse izrabijeno. gorivo, proizvedeno do koncaživljenjske dobe elektrarne.

Tabela2.12: Podatki o količini izrabljenega gorivav NE Krško

~eto bazenu Iz sredice
1983 O O
1984 2 2
1985 122 O
1986 154 2
1987 194 O
1988 26 2
1989 66 O
1990 14 8
1991 14 •
1992 58 14
1993 06 8
1994 06 ••
1995 42 6
1996 70 8
1997 98 8
1998 30 2
1999 62 32

•
••

V letu 1991 ni bilo menjave goriva.
V letu 1994 je bil začetek remontav decembru 1994inje bilo gorivozamenjano vjanuarju 1995.

2.1.5. RADIOAKTIVNIODPADKI

Med obratovanjem jedrskeelektrame nastajajo različne radioaktivne snovi v plinastem, tekočem in trdnem
stanju, ki se predelajo v sistemu za predelavoraclioaktivnih odpadkov. Sistemje konstruiran tako, da se zbira,
predeluje, shranjuje in pakira odpadke v primerno obliko ter minimalizira izpust radioaktivnih snovi v okolico.
Uporabljajo se trije osnovni sistemi ravnanja z radioaktivnimi odpadki, in sicer: sistem za tekoče, trdne in
plinasteradioaktivne odpadke.
V letu 1999je bilo vskladiščeno 274 standardnih sodov strdnimi NSRAO s slqJpno aktivnostjo 274,03 GBq
(tabela2.13).
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Tabela 2.13: Vrsta nizko insrednje radioaktivnih odpa
Vrsta odpadkov Število sodov Aktivnost (GBq)

EB-DC 15 82,44

CW 83 46.7

O 125 75.34

SR-BR 18 41,73

A 33 2,82

F O O

Skupaj 274 249.03

kov, vskladiščenih V letu 1999

EB-DC
CW
O
SR-BR
F
A

- posušen koncentrat izparilnika
• stislj ivi odpadki
- ostali
- posušene izrabljene smole ionskih izmenjevalcev iz sekundarnega kroga
- Izrabljeni filtri
- produkti sežiganja

V dosedanjem obratovanju elektrarneje do 31.12. 1999 nastalo 13046 standardnih sodov, kar znaša 2740 m3

nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V tabeli 2.14 je podano stanje v skladišču na dan 31.12.1999, in sicer
vrsta, količina, aktivnost izračunana na osnovi hitrosti doze na razdalji .tm, volumen, specifična aktivnost
odpadkov in hitrost doze na površini sodov.

ki dišč NEK d 31 12 1998T b I 214 Sa e a tamev s a I u na an y

Vrsta Število Aktivnost Prostornina Speeifi~naaktivnost Hitrost doze
odpadkov sodov (GBq) (mJ

) (GBq/rn') mikro Sv/h
od do

SR 689 16130 144,690 11l,5 5 100000
CW 343 585,8 72.030 8.1 5 40000
EB 251 260,3 52.710 4.9 50 3000
F 98 1966 20,580 95,4 20 , 50000
O 287 160,6 60,270 2,75 10000
A 33 2.82 6.930 0,4 20 100
SC 617 531 197,440 2,7 10 25000
ST 1753 6784 1514.592 4.5 0.9 70000
TI II 124.2 9,559 13..0 150 15000
TIC-vlož. 12 1.6 10,368 0,2 10 200
Skupaj 4094 26546.32 2089,169 12.7 0.9 100000
Vir: Podatki v tabeli so podam po poročilu NE Krško z dne 30. 05. 2000

Vrsta odpadkov:

SR • izrabljeni ionski izmenjevaici
CW - stisljiv] odpadki
EB - koncentrat izparilnika
F - filtri
O • drugi odpadki
SC • stisnjeni odpadki leta 1988, 1989
A - produkti sežiganja
ST -stisnjeni odpadki leta 1994, 1995 in 387 standardnih nestisnjenih sodov vloženih v TIC-je
TIC • vloženi standardni sodi v TIC~je

TI - TIC v katere so vloženi standardni sodi z IDDS produkti

Smole ionskih izmenjevalcev in filtri, nastali v zadnjih nekaj letih ter kontaminirana olja, še čakajo na obdelavo
in uskladiščenje.
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• Izrabljeni ionski izmenjevaIci iz primarnega kroga se hranijo v SRST (Speni Resin Storage Tank) in
HIC (High Integrity Containers) "RAOLOK-SOO". V skladišču jih je v šestih kontejnerjihshranjeno 19
rrr'. Iz sekundarnega kroga so shranjeni v SGBO-SRST (Stearn Generator Blow Down Spent Resin
Storage Tank) in v 4 kontejnerjih RAOLOK-SOO s skupnim volumnom 9,4 m3

• Tako za primarne kot
sekundarne smole je bil v postopku licenciranja spremembe postopka obdelave tekočih radioaktivnih
odpadkov odobren v oktobru 1999 nov način pakiranja. Shranjene smole se bodo v naslednjih letih
obdelale z !DOS sistemom. Glede na kapacitete predelave smol z !DOS sistemomje pričakovati, da bo
na leto obdelan 1-1,5 kontejners smolami.

• Odpadki tipa F so bili nazadnje uskladiščen] v oktobru 1996. Od takrat je nastalo 17 sodov, ki še niso
dokončno obdelani in uskladiščeni, Pri ravnanju s filtri se upošteva načelo ALARA, da se aktivnost
filtrov naravno zmanjša in se potemle-tidokončno obdelajo.

• Kontaminirana odpadna olja različnih vrst (približno30 sodov) so shranjenaV standardnih200-1 sodih,
ki so dodatno shranjeni v kontejnerjih proti razlitju tipa EKO. Specifična aktivbost olj je od I10 do
95.900 Bq/l. Prevladujoča radionuklida Sla C0-60 in Cs-137. Predvideva se,aa bodo kontaminirana
odpadna olja mehansko-kemično dekontaminirana ali sežgana.

2.1.6 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOWE

Omejitve NE Krško za izpust radioaktivnih snovi v okolico so predpisane z odločbo ReP,ubli~kega energetskega
inšpektorataza začetek obratovanjajedrske elektrarne, štev. 31-04/83-5 z dne 06·.02.1984. V dnevnih, tedenskih,
mesečnih. četrtletnih in letnih p,oročilih NE Krško redno poroča pristojnim upravnim organom o izpustih
radioaktivnihsnovi v okolje.

2.1.6.1 Tekočinski izpusti

Tekoči radioaktivni izpusti se vodijo v povratno vejo bistvene oskrbne vode, ki se izliva v Savo pred jezom.
Izotopska sestava tekočinskih emisij kaže, da glede na aktivnostprevladujejo naslednji izotopi: Xe-133,Xe-13S,
Xe-13Im, Xe-133m, Kr-8S, Co-60, Fe-59. Za dva do tri velikostne razrede je nižja aktivnost Cs-134, Cs-137,
Co-58, Sb-12S. Največ prispevalak dozni obremenitvi oba izotopa cezija in kobalt. Koncentracijo posameznih
radioaktivnih elementov v izpustu merijo in nadzirajo merilniki radioaktivnosti. Ti avtomatsko zapro lokalne
ventile, če je dosežena predpisanamejnakoncentracija in s tem preprečijo nadaljnje izlivanjev okolje. V tekočih

izpustihodpade največji delež na radioaktivni izotoptritija (H-3), ki se prenaša kot voda ali vodna para. Tritij je
radioaktivni izotop nizke radiotoksičnosti inje zato, kljub visoki aktivnosti v primerjavi z ostalimi radioizotopi,
manj pomemben. V letu 1999 je bila celotna izpuščena aktivnost tritija 10,8 TBq, kar predstavlja 54,1 %
dopustne vrednosti 20 TBq venem letu. Slika2.31 prikazujespreminjanjecelotne aktivnosti tritija v izpustihpo
posameznih letih. Letna aktivnost ostalih izotopov v tekočinskih izpustih je okoli tisočkrat manjša in je za
celotno obdobje obratovanje NEK prikazana na slikah 2.32 do 2.35. Glede na povprečno vrednost aktivnosti
letnihemisij iz NEK od začetka obratovanja, ki znaša okoli 2GBq, so bile aktivnosti v letu 1999 približno 2 krat
nižje. kar je pripisati predvsem stabilnemu obratovanju elektrarne ter ustreznim dekontaminacijskim faktorjem
sistemov, ki procesirajo odpadne tekočine.
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AKl1VNOST IZPUŠČENEGATRIl1JA
H·3 ACl1VlTYIN LIQUID RELEASE

".0g
'=- 1'.0
>-
~ 12.0

~ 10.0

I:::
< •.0

2.0

0.0

11.0 , _:_'_-i.L, ; ,1---;-,- .W , ,, . i : Ili; ! ! :, !
I t I i

l- l-, "j
, ; ! , -J. _

--; ! : :I ,
j I ~l- I -t - : ~

I t i i i : ,
- .. - .1 .' - ,

.1 , t ~

, ! i t 1 J : , !
.l '. .. t ., , -I i ! i ! i. ,

1 ~ i t . - 1 i - -
: ! I ! ; ! ,

I

•
,

~ - I ~ , ..
i 'i ..

I 1
, -, ,

~ " u " ~ n " u " ~
LETO. YEAR

Slika 2.31: Aktivnost izpuščenega tritija v tekočinskih izpustih (letna upravna tehnološka omejitev je 20 TBq).

AKl1VNOST IZP\.tSTOV BREZ H·3
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Slika 2.32: Aktivnost cepitvenih in aktivacijskih produktov v tekočinskih. izpustih brez tritija
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AKnVNOST Co" V TEKOč':. IZPUSnH
Co" ACnVI1Y IN L1QUID RELEASE
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Slika 2.33: Aktivnost izpu~enega C0-60v tekočinskih izpustih

AKTIVNOST C..137 V TEKOC. IZPUSnH
C.·137 ACTMTY IN UQUID RELEASE
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Slika2.34: Aktivnost izpuščenega Cs-137 v tekočinskih izpustih

,
AKnVNOST 1·131 vTEKOC.IZPUSnH

1·131 ACTMTY IN UQUID RELEASE
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Slika2.35: Aktivnost izpuščenega 1-131 v tekočinskih izpustih
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2.1.6.2 Plinasti izpustl

Plinasti izpusti iz NEK izhajajo v okolje skozi ventilacijski dimnik in preko odzračevalnika kondenzatorja v
sekundarnem krogu. V obeh izpustih radiološki monitorji neprekinjeno merijo in nadzirajo koncentracijo
posameznih radioaktivnih elementov.

Izpuščene aktivnosti v letu 1999 in deleži mejnih vrednosti za vse pomembne plinske emisije so podane v tabeli
2.11. V plinastih izpustih po aktivnosti prevladujejo žlahtni plini. Emisije žlahtnih plinov v ozračje, večinoma

kratkoživi izotopi Kr in Xe z razpolovnim časom manj kot pet dni, so znašale v preteklem letu 1,44 TBq
preračunano na ekvivalent Xe-133, kar predstavlja 1,31 % dopustne vrednosti venem letu. Nižja vrednost v
primerjavi z emisijami nekaj zadnjih let je pričakovana glede na dejstvo, da v zadnjih dveh gorivnih ciklusih ni
bilo zaznanega puščanja gorivnih elementov v sredici reaktorja. Približno polovica te aktivnosti je bilo
izpuščene v prvih 3 mesecih, ki so pripadali še 15. gorivnem ciklusu, manj kot l%je prispeval remont v mesecu
aprilu, preostalo pa 8 mesecev obratovanja v 16. ciklusu. Slika 2.36 prikazuje spreminjanje celotne aktivnosti
žlahtnih plinov v izpustu, slika 2.37 aktivnost C-14 v plinskih emisijah in slika 2.3lhktivnost H-3 v plinskih
emisijah po posameznih letih.

Na sliki 2.39 je prikazan izpust žlahtnih plinov v letu 1999.

Emisije radioaktivnih izotopov joda so v preteklem letu znašale 74,5 MBq.o~oma 5,46 MBq preračunano na J
131 ekvivalent, kar je 0,03% letne omejitve. Za razliko od žlahtnih plinovje·večina te aktivnosti izpuščena med
remontom. Tako v mesecu aprilu in maju beležimo znatno povečanje izotopov joda v plinastih izpustih, kar je
posledica menjave goriva ne pa rednega obratovanja NEK, kar je prikaptno na sliki 2.40. V izpustih se
koncentracija joda povečamed odpiranjem primarnega sistema(reaktorska pOsoda, uparjalniki), kar je normalno
in pričakovano. Prevladoval je izotop 1-132, katerega izpuščena aktivnost je bila sicer za velikostni razred večja

kot 1-131 ter [-133 skupaj, vendar je z vidika prispevka k dozi manj pomemben.

Aktivnosti ostalih radioaktivnih elementov so v aerosolnih izpustih nekaj velikostnih razredov manjše.
Radioaktivni partikulati so zaradi učinkovitega filtriranja v glavnem ventilacijskem kanalu, zaznani le redko v
manjših koncentracijah. V letu 1999 je izpuščena aktivnost znašala 16,7 kBq, kar predstavlja 0,0001 % letne
omejitve. Emisije tritija H-3 in izotopa ogljika C-14 so praktično neodvisne od samega obratovanja in so skozi
vsa leta približno konstantne. V letu 1999 je bilo izpuščeno 1,16 TBq H-3 in 0,12 TBq C-14. Slika 2.41
prikazuje izpuščeno aktivnost H-3 in slika 2.42 aktivnost C-14 po posameznih mesecih v letu 1999.

Tabela 2.15: Aktivnosti plinskih izpustov v letu 1999

Plinske Izpuščena aktivnost (Bq) I Mejne vrednosti izpusta
I

Delež od omejitveI

emisije I (Bqlleto) I Wo)!

Žlahtni plini 1,44 E +12 (Xe-133 ekv.) IlO E+12 (Xe-133 ekv.) 1,31

Jodi 5,46 E+06 (1-131 ekv.) 18,5 E+9 (1-131 elcv.) 0,03

Aerosoli 16,7 E+03 18,5 E+9 pod 0,1

Tritij 1,16E+12 ni omejitve v TS*

C-14 0,12 E+12 ni omejitve v TS·

*TS - tehnične specifikacije

Letne omejitve za izpuste po tehničnih specifikacijah NEK-a so:

• Omejitev aktivnosti izpuščenih žlahtnihplinov znaša 110 TBq, ekvivalentno glede na Xe-133 na leto,
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• Omejitevaktivnosti izotopov joda v plinastih izpustih je 18.5 GBq. ekvivaJentno glede na 1-131 na leto.
• Omejitev za aerosole z razpolovnim časom daljšim od 8 dni v plinastih izpustihje 18.5 GBq na leto,
• Za tritij in C-14 v plinastih izpustih ni posebej eksplicitno predpisanih omejitev. .

Aktivnosti plinastih izpustov so omejene posredno preko mejnih vrednosti za dozo oziroma koncentracijo na
ograji NEK.

Opomba: Za aktivnost C-14 v plinskih emisijah in za aktivnost tritija v plinastih emisijah je za obdobje 1983
1990 povzeta ocenaNE Krško na osnoviobčasnih meritev koncentracij in pretokov. od leta 1991 dalje pa ocena
IJS na osnovi kontinuiranih meritev.

AKTIVNOST IZPUSTOV ŽLAHTNIH PLINOV
ATMOSPH. OISCHAAGES OF N08LE GASES
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Slika2.36: Aktivnost žlahtnih plinovv plinskih emisijah po posameznih letihobratovanja

AKl1VNOST C·14 V PLINSKIH EMISIJAH
ATMOSPHERIC OISCHMGES OF C·14
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Slika2.37: Aktivnost C-14v plinskih emisijah po posameznih letihobratovanja
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AKTIVNOST H·3 V PLINSKIH IZPusnH
ATMOSPHERIC DISCHARGES OF H·3
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Slika2.38: Aktivnost H·3 v plinskih emisijah po posameznih letihobratovanja

IZPusn ŽLAHTNIH PLINOV V 1999
DISCHARGES OF NOSlE GASES IN 1999
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Slika2.39: Aktivnost žlahtnih plinov v plinskih emisijah v letu 1999

AKTIVNOST IZOTOPOV JODA V 1999
lODINE ACnVITY IN 1999
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Slika2.40: Aktivnost izotopov joda v plinskih emisijah v letu 1999
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Slika2.41: Aktivnost tritijaV plinskih emisijah v letu 1999

C-14 V PLINSKIH IZPUSllH V 1_
DISCHMGES~ C.14 IN 1'"

)1.0

312.0
30.0

§ :-.0_ :-.0

>- :14.0
~ ZlO
~ :lilO
~ ... 0

~ ::
; 12,0

~ lClO
t; U
C U

..o
:/.0
0.0

I ! I, J
; i ,

i: I I ! i
; - i ,
~

I I

~ii.±
, i I I, , , , I

-r ; I
: 1 I ,..- , .

I .;
l

t.t.~~
4-lii '.', IT' s-•• i I

, , " -t-

12'4.1"''10111201.

MESEC, MONTH

Slika2.42: Aktivnost C..14v plinskih emisijah v letu 1999

Vir: Periodična poročila in letno poročilo NE KrškoURSJVin poročllapooblaščenlh organizacij.

2.1.7 PREJETE DOZE DELAVCEV

Služba za radiološko zdčito v NE Krškoje organizirana z nalogo. da meri. računa in vodi redno evidenco o
prejetihefektivnih dozahza vsedelavce. ki imajodostop v radiolo~ko kontrolirano območje elektrarne. ne glede
na to ali so to delavci elektrarne ali zunanji izvajalci pogodbenih del. in~pektorji in drugi obiskovalci.

S stališča varstva predsevanjielektrarno delimona področje, ki je radiolo~ko stalnonadzorovano in področje, v
katerem se radiol~ka kontrola mi občaSno oziroma po potrebi. V radiolcško nadzorovano področje

(kontrolirano področje) spadareaktorska zgradba. zgradbaza ravnanje z gorivom, pomožna zgradba, del vmesne
zgradbe. primarni laboratorlj, vroče delavnice. prostori za dekontaminacijo in prostori za ravnanje in
skladilčenje radioaktivnih odpadkov.

V radiološko nadzorovanem področju, kjerobstajamožnostobsevanjain kontaminacije. morajodelavci NEK ali
zunanji izvajalci pogodbenih del polegosnovne zaščitne opremenositik osebnedozimetre. Osebni dozimetri so
namenjeni za nadzor izpostavljenosti zunanjemu sevanju in merijo skupno prejeto dozo v nekem časovnem
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obdobju. Notranjo obsevanost ali tako imenovano interno kontaminacijo vNEK izmerijo sštevcem za merjenje
radioaktivnosti telesa ("WBC - Whole Body Counter") in tudi z radiolcškimi analizami bioloških vzorcev.
Meritve interne kontaminacije se vršijo pred začetkom dela za delavce. ki bodo delali v področjih radiološko
nadzorovanega območja, kjer obstaja možnost obsevanja in kontaminacije, in po končanem delu o (remont ali
večji posegi). Za dnevno vodenje evidence in kontrolo prejete doze med delom uporabljajo v NEK digitalne
alarmne osebne dozimetre. Za mesečno vodenje evidence uradnih doz uporabljajo termoluminiscenčne osebne
dozi metre (TLD).

Povprečna izpostavljenost posameznih delavcev sevanju v jedrskielektrarni je nizka. Povprečna efektivna doza
delavca v letu 1999 je bila 1,68 mSv, kar je približno 3,4% predpisane mejne vrednosti za delavce. ki so
poklicno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (veljavni Pravilnik o mejllh. ki jih ne sme presegati sevanje•
...•(Z6). Ur. 1. SFRJ, št. 3111989). oziroma 8,4% po novejših priporočilih lCRP(iz leta 1991) in BSS (iz leta
1996). o o o,

Od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne 0.92 msv, za zunanje delavce pa 2,09 mSv.
Največji del doze so delavci prejeli med rednim letnim remontom elektrarne. V letu 1999 prejete povprečne

efektivne doze v NEK manjše od povprečne doze za PWR reaktorje v svetu. toje 2.5 mSv (UNSCEAR 1993).

Tabela 2.16 prikazuje porazdelitev efektivnih doz delavcev v NE Krško v vseh letih obratovanja. Iz NE Krško
je v letu 1999 II delavcev prejelo letno efektivno dozo večjo od 5 mSv, od teh je najvišjo. efektivno dozo 8,75
mSv, prejel delavec TO.PRKM tehnične operative • vzdrževanje. Od zunanjih delavcev (pogodbena dela) je
efektivno dozo nad 5 mSv prejelo 97 delavcev. od tega efektivno doz9 nad 10 mSv Il delavcev. Najvišja
efektivna doza v NEK. ki jo je prejel zunanji sodelavec, je znašala 11,95 mSv.

Tabela 2.17 prikazuje kolektivno efektivne dozo v NE Krško glede na različne dejavnosti in število delavcev,
katerih letne doze presegajo 5 mSv glede na dejavnost in glede na osebje. Sevanju 50 najbolj izpostavljeni
delavci vzdrževanja v času remonta.

Iz tabele 2.18 vidimo, da je bila izračunana kolektivna efektivna doza za vse delavce; ki so delali v NEK v letu
1999, 1,65 človekSv, kar je nekoliko več kot leta 1998 (1,2SčlovekSY) in tI.Idiveč kot leta 1997 (0,99
človekSv). Izračunana vrednost za kolektivno efektivno dozo v letu 1999 jev razredu povprečne vrednosti za
celotno obdobje komercialnega obratovanja NEK od leta 1983 do 1999,ki%n8Š8 1,56 človekSv (slika 2.43).
Nizke efektivne doze so posledica sistematičnega preventivnega dela o~ ~anjšanje obsevanosti delavcev
(izobraževanje, usposabljanje. urjenje spretnosti za opravilo posameznih nalog v polju sevanja in ustreznega
planiranja del v skladu z načelom ALARA). Kolektivna doza za osebje NEK je znašala v letu 1999 le 0,32
človekšv, za izvajalce pogodbenih del in delavce glavnega dobaVitelja opreme pa 1,33 človekSv. Povečanje

kolektivne efektivne doze v primerjavi z letom prej gre na račun intenzivnih pregledov in čepljenja ter
vstavljanje tulcev v uparjalnika in na račun odpiranja in pregleda ene glavne reaktorske črpalke.

V letu 1999 je bila kolektivna efektivna doza na enoto proizvedene neto električne energije 3,22
človekSv/GWleto, kar je več kot v letu 1998 (2,i8 človekSv/Gwleto) in tudi več kot v letu 1997 1.81
človekSv/GWleto (Slika 2.44). Ce to vrednost primerjamo s povprečno vrednostjo 4.3 človekSv/GWleto za
PWR reaktorje v svetu (isti tip reaktorja kot je v NEK) vidimo, da je tudi kolektivna obsevanost delavcev
manjša od povprečja (UNSCEAR 1993). Porazdelitev prejetih efektivnih doz vNE Kr§ko v letih 1983do 1999je
prikazana na sliki 2.38 ..Najnižja efektivna doza je bila leta 1991. V tem letu~di daljšega obratovalnega cikla
ni bilo remonta.

V letu 1999 v NEK ni bilo radloloških dogodkov, pri katerih bi pri&lo do nenačrtovanega obsevanja delavcev
bodisi zaradi zunanjega obsevanja ali zaradi notranje oziroma zunanje kontaminacije. V nobenem primeru niso
bile presežene zakonske ali operativne mejne vrednosti za obsevanost posameznikov.

NEK pošilja redna letna poročila o radioloških dogodkih in izpostavljenosti svojih delavcev mednarodni
organizaciji NEAlOECD "International System on Occupational Exposure" (ISOE). Ta organizacija omogoča

svojim članicam:

• široko in ažurno bazo podatkov o poklicni izpostavljenosti sevanju v nuklearnih elektrarnah in
spoznavanje metod za čim boljšo zaščito delavcev,
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mehanizem za analjzo in vrednotenje zbranih podatkov z namenom, da se pomaga oceniti trende in
identificirati kritična podrotja z uporabo principa optimizacije zaščite (ALARA) in

• odprto pot do organizacij in strokovnjakov, ki imajo znanje in izkušnje pri zaščiti poklicno
izpostavljenih delavcev sevanju in zmanjševanju njihovih doz.

Iz Slovenije sta v ISOE vključena po en predstavnik NEK in URSJV.

Tabela 2.16: Porazdelitev efektivnih doz za vse delavce, ki so delali v NE Krško v vseh letih' njenega
obratovanja

Leto
Območje letno prejetih efektivnih doz (mSvlIeto)

ŠL delavcev skupaj

0-1 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 Nad 25

1981 475 45 O O O O O 520

1982 275 313 9 13 10 1 1 622

1983 462 206 53 45 34 27 4 831

1984 375 205 15 3 2 O O 600

1985 517 277 79 17 2 O O 892

1986 524 301 79 3 4 1 O 912

1987 486 242 65 16 6 1 O 816

1988 506 298 60 21 3 1 O 889

1989 443 200 66 19 3 O O 731

1990 390 265 92 38 5 2 O 792

1991 257 89 8 O O O O 354

1992 448 219 O 127 22 1 O 817

1993 401 183 87 26 9 1 O 707

1994 536 187 32 2 O O O 757

1995 521 248 62 16 3 O O 850

1996 489 258 114 25 3 O O 889

1997 559 211 46 5 O O O 821

1998 560 221 72 6 O O O 859

1999 578 297 97 11 O O O 983
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Tabela 2.17: Kolektivna efektivna doza sevanja za osebje NEK, za osebje glavnega dobavitelja opreme in ostale
zunanje izvajalce pogodbenih del v NE Krško v letu 1999 in število delavcev, katerih leme doze presegajo S
mSv, glede na dejavnost in osebje.

St. oseb z dozovečjo od S mSv Kolektivnadoza človekSv

DEJAVNOST/OSEBJE Osebje Glavni Ostalo Osebje Glavni Ostalo
jednkega dobavitelj osebje J!!dnkegao dobavitelj osebje
obiekta ·onreme biekta onreme

ObratolIanje reaktorja, nadzor

Vzdrževalnoosebje 0.03273 0,12184
Pogonsko osebje 0.03140
Osebjeradiološke zaščite 0.01981
Nadzomotehnično osebje 0.01387

Redno "..Jlri,l!IItlnje

Vzdrževalno osebje 8 12 85 0,11220 0.11058 1,09113
Pogonsko osebje 0,01690
Osebjeradiološke zaščite 2 0.03581 0,00652
Nadzornotehnično osebje 0.01801

Zagonski pregled opreme

Vzdrževalno osebje
Pogonskoosebje
Osebje radiološke zaščite

Nadzorno tehnično osebje

Izredno "....ttrfelltlnje

Vzdrževalno osebic
Pogonsko osebje
Osebjcradiološke zaščite

Nadzornotehnično osebje

Prede/alltl radioakt odptJdkoll

Vzdrževalno osebjc 0.02423
Pogonsko osebjc 1
Osebjeradiološke zaščite

Nadzorno tehnično osebje

Polnjenje reaktorja %gorillom

Vzdrževalno osebje
Pogonsko osebje 0.01674
Osebjcradiološke zaSčite

Nadzornotehnično osebje

Skupaj

Vzdrževalno osebje 8 12 85 0.16916 0,11058 1,21297
Pogonskoosebje 3 0.06504
Osebje radiološke zaščite 1 0,05562 0,00652
Nadzornotehnično osebje 0.03188

SKUPAJ II 12 85 0.32170 0.11058 1.21949
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Tabela 2.18: Kolektivna in povprečna efektivna doza za delavce v 1999

Kolekt. efekt. doza (človekSv) Štev. delavcev Povprečna doza (mSv)

NEK 0,32 348 0,92

Zunanji 1,33 635 2,09

Skupaj 1,65 983 1,68
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2.1.8 INŠPEKCIJSKI NADZOR

V letu 1999 je bilo v NE Krško opravljenih 8S rednih • napovedanih inšpekcijskih pregledov, 1 izredni
inšpekcijski pregled (po avtomatski zaustavitvi 08.06.\'999) in 4 inšpekcijski pregledi, o katerihje bil sestavljen
uradni zaznamek. kjer jebilo obravnavano: uvoz > vračilo sežganih NSRAO NE Krško, obratovanje TE
Brestanica (varnostno napajanje NE Krško), dostava svežega jedrskega goriva in. predremontni sestanek s
pooblaščenimi organizacijami. Redni inšpekcijski pregledi NE Krško v letu 1999,ki so bili v povprečju dvakrat
tedensko, so obsegali glede na področja dela:

Obratovanje:
• pregled izvajanja odločb Uprave RS zajedrskovarnost,
• obravnavanje poročil O nenonnalnih dogodkih,
• pregled rezultatov meritev puščanja uparjalnikov,
• pregled podatkov o stanju jedrskega goriva (puščanje, zgorelost goriva ob koncu IS. cikla, projekt nove

srediceza 16. gorivni cikel) inaktivnost primarnega hladila,
• vodenje dnevnikov pogonskega osebja,
• priprave na remont 1999,
• korektivne akcijena uparjalnikih medrernontom 1999
• status/spremembe veljavne revizije (8) postopkov za obratovanje v sili (Emergency Operating Procedures),
• status/spremembe veljavne revizije (8) obratovalnih postopkov za nenonnalna stanja (Abnonnal Operating

Procedures),
• status/spremembe obratovalnih postopkov (General Operating Procedures),
• obhod tehničnih varnostnih sistemov,
• modifikacije v zvezis programom protipožarne zaščite,

• ukrepiza izboljšanje reda in čistoče v prostorih tehnološkega procesa,
• problematika Y2K(leto 2000),
• priprave elektrarne za obratovanje v zimskem obdobju.

Radiološki nadzor:
• prejetadozaosebjamed R· l999 (kolektivna, individualna),
• prejetadoza podizvajalcev med R·1999,
• nevtronska dozimetrija,
• izgradnja nove kontrolne točke,

• izvajanje izobraževanja itapodročju varstva pred sevanji,
• pregled programa ALARA za R-1999,
• pregled programa ALARA za projektzamenjave uparjalnikov,
• pregled dokumentacije za projekt zamenjave uparjalnikov (dekontaminacija, ščitenje, dozne omejitve,

organizacija RZ),
• pregled dovolilnic za delona področju sevanja,
• delo oddelka za dekontaminacijo.

Vzdrževanje in nadzorna testiranja:
• vzdrževanje namoči (On - line Maintenance) in spremljajoče aktivnosti (PSA,planiranje, delovni nalogi),
• izvajanje zahteve 10CFR50.65Maintenance Rule "Navodilo o progr8mu vzdrževanja",
• vzdrževanje suhih transformatorjev,
• vzdrževanje elektromotorjev (visokonapetostni, nizkonapetostni),
• pregled stanja/zamenjave baterij za varnostno napajanje,
• prisotnost pri rednihmesečnih testiranjih dieselskih generatorjev za napa.janje v sili (DG 1 in DG2),
• pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk varnostnega vbrizgavanja,
• pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk pomožne napajalne vode,
• pregled rezultatov nadzornih testiranj turbinske črpalke pomožne napajalne vode,
• pregled rezultatov nadzornih testiranj črpalk za odvodzaostale toplote,
• pregledrezultatov nadzornih teStiranj črpalk varnostne oskrbne vode, .
• pregledrezultatov nadzornih testiranj reaktorskega zaščitnega sistema,
• pregledrezultatov nadzornih testiranj zaščit v stikališču,
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• pregled rezultatov nadzornih testiran] grelnikov tlačnika,

• pregled rezultatov nadzornih testiranj elektromotorjev (visokonapetostni, nizkonapetostni),
• pregled rezultatov monitoringa generatorske atmosfere,
• kalibracija instrumentacije.
• dejavnosti na področju preizkušanja motorno upravljan ih ventilov,
• začasno skladiščenje novih uparjalnikov.
• načrt pregledov tlačnih posod in rezultati že pregledanih posod.
• skladišče rezervnih delov. maziv terjedkih in nevarnih snovi.

Pripravljenost za ukrepanje ob izrednem dogodku:
• pregled statusa dokumenta "Načrt ukrepov za primer izrednega dogodka" - implementacija 21. revizije,
• usposabljanje za primer zrednega dogodka,
• priprava za vajoNEK-99,
• sodelovanje pri vajiNEK·99(kot vadbenci in opazovalci) in priprava ocenevaje,
• spremljanje statusa tehničnega podpornega centra, operativnega podpornega centra in zunanjega

podpornega centra.

Fizično varovanje:
• obhod varovalne ograje,
• planirane in izvedene posodobitve.

Inženiring in izobraževanje osebja:
• pregled načrtovanih modifikacij za remont 1999,
• status izdelave postopkov/navodil za obvladovanje resnih nesreč,

• pregled rezultatov analize tveganja ob ustavitvi reaktorja,
• projekt modernizacije NE Krško,
• status projekta nabave novih uparjalnikov,
• izgradnja zgradbe za izrabljena uparjalnika,
• izgradnja zgradbe za popolni simulatorj NE Krško in njentehnični prevzem,
• delona področju varnostnih analizv letu 1999,
• preverjanje osebja, ki opravlja dela in naloge v zvezi s krmiljenjem reaktorja,
• potekizdelave popolnega simulatorja NE Krško,
• program testiranja (pri dobavitelju) popolnega simulatorja NE Krško.
• odpravljanje pomanjkljivosti popolnega simulatorja NE Krško,
• prevoz inmontaža popolnega simUlatorja NE Krško,
• status procesno-informacijskega sistema,
• delo ISEG (Skupina za neodvisno ocenovarnosti),
• priprave za nabavo novega transformatorja OT3,
• pregled statusa nabave novega transformatorja GT3,
• prenos obratovalnih izkušenj (OEF).

Zagotavljanje kakovosti:
• statusrezervnih delov,
• pregled seznama (baze)delovnih nalogov,
• status zunanjih innotranjih preverjanj,
• delovanje SKYmed remontom,
• zagotavljanje kakovosti pri izdelavi uparjalnikov.
• sistem zagotovitve kakovosti za kvalificirane podizvajalce NE Krško in seznam kvalificiranih

podizvajalcev.

Druge dejavnosti:
• priprava gradiva za seje in aktivno sodelovanje na sejah"StrokoVne komisije zajcdrsko varnost",
• aktivno sodelovanje na sejah "Strokovne komisije za preverjarije·· usposobljenosti operaterjev" in pri

izvajanju izpitov.
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• zavarovanje za jedrsko škodo.
• pomoč ostalim sektorjem URSJV pri pregledu dokumentacije za projekt modernizacije NE Krško.
• izdaja dveh soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja (TP4. RTP 400/110 kV Krško).
• pregled modifikacijskih paketov.
• sodelovanje pri misiji IRRT.
• sodelovanje pri izvajanju dežurstva na URSJV.
• vodenje inventure za leto 1998 in 1999,
• vodenje voznega parka URSJV.

Dne 24.03.1999 ob 01:55 uri-je bil opravljen pregled pošiljke 28 svežih gorivnih elementov za NE Krško na
letališču Brnik. Pošiljka je bila opremljena z ustrezno dokumentacijo in je po Qpravljenih pregledih nadaljevala
pot proti Krškem. Vsa vozila (4 tovorna vozila) so imela ustrezna potrdila in so bila ustrezno označena

(RADIOACTIVE II, UN 7). da so primerna za prevoz nevarnih snovi. ki jih je izdal Zavod za varstvo pri delu.
Maribor. Vsi šoferji in spremljevalci so imeli veljavna potrdila. ki jih je izdal Zavod RS za varstvo pri delu iz
Ljubljane. Transportni zabojniki so bili pravilno označeni. hitrost doze na površini zabojnika je znašala od 4 do
5 ~Svlh. transportni indeks za vsak transportni zabojnik je bil 0,4. skupni transportni indeks ni presegel 50.
Pretovarjanje in spremljajoče aktivnosti so potekale brez posebnosti. del aktivnosti je bil posnet zvideokamero
in fotoaparatom.

2.1.8.1 Dogodki, zajeti v !>oročilih o izrednem dogodku - poročanje NEK:

V letu 1998 je NE Krško. skladno s pravilnikom o poročanju ( Ur.!. SRS. št.12/81), poslala URSJV pet poročilo
nenormalnih dogodkih:

• Poročilo o okvari sodarja (poškodovan je bil med nevihto. dne 19.10.1998).
• Nenačrtovan zagon dieselskega generatorja DG 107DSLOO I med polnjenjem baterije DC 100BATJ10I

(17.04.1999).
• Samodejna zaustavitev turbine in reaktorja zaradi nepravilnega delovanja regulacijskega ventila glavne

napajalne vode FCV 551 (08.06.1999).
• Neustrezen odziv nuklearne instrumentacije vmesnega področja kanala NE35 (16.06.1999).
• Visoka temperatura v prostoru glavnih parovodov (05.07.1999).

Vse navedene nenormaine dogodke je inšpekcija obravnavala poglobljeno na inšpekcijskih pregledih.

2.1.8.2 Remont in menjava goriva 1999 v NE Krško (ob koncu 15. cikla)

Remont z menjavo goriva v letu 1999 seje v NE Krško pričel 29. marca z redukcijo moči na parametre ničelne

moči po 302 dneh neprekinjenega obratovanja. Glavni namen remonta-je bila l11enjava goriva. vzdrževalna dela.
preizkušanja opreme in izvedba modifikacij. kar zagotavlja varno. zanesljivo instabilno obratovanje elektrarne
med naslednjim gorivnim ciklom.
Letošnji remont na koncu 15. gorivnega cikla naj bi predvidoma trajal 52 dni, kar je bilo pogojeno z odpiranjem
in pregledom glavne reaktorske črpalke št. 1 in inšpekcijo ter korektivnimi akcijami na obeh uparjalnikih. s
katerimi bi omogočili obratovanje elektrarne na polni moči do zamenjave uparjalnikov. ki je predvidena v letu
2000.

Kritična pot remonta je bila definirana z zaustavitvijo in ohlajanjem elektrarne, odpiranjem primarnega sistema.
prenosom goriva v bazen za izrabljeno gorivo. aktivnostmi v zvezi s pregledom in korektivnimi posegi na eni
reaktorski črpalki. zapiranjem črpalke, vlaganjem sredice, privijanjem glave reaktorja. testiranji pred zagonom.
gretjem elektrarne in zagonom elektrarne.

Remont je bil končan endan preclnačrtovanim rokom. to je 18.05" koje bila ob 13:07 uri elektrarna
sinhronizirana. Skupna prejeta doza vseh udeležencev remonta je bila 1,46 človek Sv.

V času remonta je Sektor za inšpekcijski nadzor Uprave RS za jedrsko varnost opravil 18 inšpekcijskih
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pregledov NE Krško in en inšpekcijski pregled v zvezi s prihodom svetega gorivana leta1ilče Brnik. Inšpekcija
je bila prisotnatudipri zagonu Elektrarne Brestanica brez zunanjega napajanja.

Pri nekaterih inšpekcijskih pregledih v zvezi zremontom 1999 so poleg inšpektorjev za jedrsko in radiološko
varnost sodelovali tudidrugi sodelavci Uprave RS zajedrskovarnost.

Remontne aktivnosti so tudi letos spremljale pooblaščene organizacije. Med letošnjim. remontom je bilo
vključenih 8 pooblaščenih organizacij (EIMV, Ekonerg, FS, lE, IJS, IMI<, IMT in IV), koordinator dela
pooblaščenih organizacij paje Elektroinstitut Milan Vidmar iz Ljubljane.

URSJV je kot naročnik s koordinatorjem pooblaščenih organizacij (izvajalec) pred pričetkom remonta sklenila
pogodbo za izdelavo naloge "Zbirna strokovna ocena remontnih .del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo
Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu IS. cikla", ki jo sestavljajo strokovne ocene
posameznih pooblaščenih organizacij. Polegtegaje bila zahteva pogodbe še, da izvajalec do konca rernontnih
del izroči naročniku in Nuklearni elektrarni Krško še "Zbirno izjavo za ponovno kritičnost reaktorja", po
uspešno opravljenih zagonskih preskusih paše "Zbirno izjavo za obratovanje elektrarne na moči".

Obseg del, ki so ga spremljale pooblaščene organizacije med letošnjim remontom je bil določen na sestanku
med predstavniki URSJV, ElMV. in NEK. V grobem so pooblaščene organizacije spremljale aktivnosti, ki so
vezane na zahteve Tehničnih specifikacij NE Krško, aktivnosti na naslednjih večjih komponentah: turbina z
generatorjem in zaščito, odpiranje jn. pregled. glavne reaktorske črpalke, energetski transformatorji, črpalke

glavne napajalne vode, črpalke hladiIne vode kondenzatorja, kondenzatne črpalke, program komponent
sekundarnih sistemov, 400 kVstikala, spremljale modifikacije pomembne zajedrsko varnost.

Med remontom so potekali redni tedenski sestanki s predstavniki pooblaščenih organizacij, ki pisno in ustno
poročali inšpekciji o poteku nadzornih del o priporočilih in o planu del za naslednji teden. Poleg rednih
tedenskih sestankov so potekali tudi razgovori s predstavniki posameznih pooblaščenih organizacij, na katerih je
bila obravnavana tekoča problematika.

Inšpekcija za jedrskovarnost je med letolnjim remontom največ pozornosti namenila naslednjim aktivnostim:

Pomembnejie remontne aktivnosti:

• menjava goriva(zamenjanih 32 gorivnih elementov),
• nadzorna preskušanja,
• remont elektro, strojne in instrumentacijske opreme,
• program medobratovalnih pregledov,
• remont ventilacijske opreme,
• izpiranje cevnestenesekundarne strani uparjalnikov,
• remont dieselskih generatorjev za napajanje v sili.

Obse!nejla dela v reaktorski zaradbi:

• menjava goriva,
• inšpekcija in korektivne akcije na uparjalnikih (povprečna začepljenost 17,93 %),
• izpiranje cevnesteneuparjalnikov,
• preizkus tesnosti zadrževalnega hrama,
• pregledreaktorske črpalke (delaktivnosti je potekal izven elektrarne v "vroči" delavnici v Franciji),
• pripravljalna dela za zamenjavQ uparjalnikQv,
• revizijamotorjev črpalk reaktorskega hladila,
• vgradnja sistema za merjenje inte!Vitete jedrskegagoriva (Telescope Sipping)~

• zamenjava kablov termočlenovza merjenje temperature sredice,
• zamenjava vodilf1Sijskih celic,
• povečan obsegtestiranja blažilnikov.
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Spremljanje pomembnej5ib.modifikacij:

• posodobitev sistema merjenja podhlajenosti primarnega sistema ter vgraditev instrumentacijeza merjenje
nivoja vode v reaktorski posodi,

• rekonstrukcija hidravličnega sistemazapornic na Savi.
• zamenjavavarnostnih baterij 125V DC -Proga A.
• zamenjava kablovtermočlenov za merjenjetemperaturesredice,
• izvedbazahtev iz Protipožarnega akcijskegaplana za glavno komandnosobo in pomožno zgradbo
• premestitev dela instrulTlentacije na črpalkah pomožne napajalne vode. in vgradnja "zakasnitve časa" v '

zaščitne funkci]« avtomatske zaustavitve zaradi nizkegasesalnega tlaka omenjenihčrpalk.

• dela na procesno informacijskem sisitemu,
• vgradnjaopreme za inspekci]» integritete gorivnihelementovmed menjavo(Telescope Sipping),
• prestavitevradiacijskegamonitorjaRM-20 in še nekateredruge manjšemodifikacije.

Ostale aktivnosti:

• zaustavitev elektrarne,
• varnost ob zaustavitvi z zagotavljanjem varnostnih funkcij (kontr<>lareaktivnosti, odvod zaostale toplote,

kontrola inventarja hladilnega sistema reaktorja, razpoložljivost električnega napajanja, razpoložljivost
podpornih hladilnihsisitemov, integriteta zadrževalnega hralTla in odvod toplote iz bazena z izrabijenim
gorivom),

• remontnadela v stikališču,

• zagonska nadzornatestiranja,
• fizikainatestiranja,
• zagon elektrarne.

Zaznane težave:

• 10% večja skupna prejeta doza (vseh udeležencev) od načrtovane,

• povečana hitrostdoze na gladini vode bazena za izrabljeno gorivo,
• nenačrtovan zagon dieselskega generatorja DG107DSLOO 1 med polnjenjem baterije DC1OOBATJ1O1

(17.04.1999),
• nepredvidena dodatna inšpekcija zgornje šobe določenih gorivnih elementov po navodilu proizvajalca

(Westinghouse), kjer pa ni bilo opaziti odstopanj od pričakovanega stanja.

Dobra praksa:

• izboljšanjeorganizacijeremontas programskim orodjem PRIMAVERA,
• sodelovanjena novo oblikovanihskupin ALARA,
• kvalitetaizvedenih del med zadnjimiremonti.kar kažejo tudi obratova1nikazalci,
• izboljšanakvalitetadela pooblaščenih organizacij. ..

17.05.1999 je predstavnik koordinatorja pooblaščenih organizacij predal "Zbirno izjavo za ponovno kritičnost

reaktorja". Kritičnost reaktorja jebiJa dosežena istega dne ob 12:49 uri. Po opravljenih testih je bila elektrarna
sinhronizirana z omrežjem 18.05.1999ob 13:07 uri pri 8 % moči inje pričela z dVigom moči do 25 %.

Koordinatorpooblaščenih·organizacijje URSJV in NE Krško 20.07.1999 predložil dokument "Zbirna strokovna
ocena remonta in menjave goriva 1999 v NE Krško", iz kateregaje bilo na podlagi posameznih strokovnih ocen
pooblaščenih organizacij razvidno, da so bila remontna dela in menjava goriva opravljena v skladu z veljavno
zakonodajo, odobrenimi postopki in.dobro inženirsko prakso, in daprojektho· predvideni parametri in pogoji
določeni v tehničnih specifikacijah NE Krško niso spremenjeni, kar s ~tališčajedrske varnosti omogoča varno
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obratovanje elektrarne na 'moči. Ocena velja do naslednje zaustavitve elektrarne zaradi menjave goriva ali
remontnih del.

Inšpekcija za jedrsko in radiološko varnost je ob koncu leta 1999 izvedla obravnavo dokumenta "Zbirna
strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi
menjave goriva ob koncu 1S. cikla" z vsemi pocblaščenimi organizacijami in NE Krško, s poudarkom na
priporočilih in odpravljenih neskladnostih.

Inšpekcija ocenjuje, da se sama izvedba remonta izboljšuje tako po organizacijski plati, kakor tudi po kvaliteti
izvedenih del, kar je razvidno tudi iz obratovanja elektrarne (Obratovalni kazaJci). Ocenjuje tudi, da se je
kvaliteta dela pooblaščenih organizacij v zadnjih letih izboljšala. Na sodelovanje med remontom ni bilo večjih

pripomb niti s strani pooblaščenih organizacij niti s stranielektrarne.

Splošni zaključek o izvedenih posegih med remontom 1999je, da so bila vsadela opravljena kvalitetno.

2.1.8.3 Sklepne ugotovitve

Iz dosedanjih izkušenj in dejstev lahko ugotovimo:

• remontna dela, funkcionalni in zagonski preizkusi na sistemih in komponentah NE Krško tudi po remontu
99 ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam oziromaso v skladu z merili sprejemljivosti v odobrenih
postopkih, kar lahkopovzamemo tudi iz poročil pooblaščenih organizacij in mnenj, ki so bila obravnavana
na posebnih inšpekcijskih pregledih skupaj z NE Krško in peoblaščenimi organizacijami,

• v letu 1999 je prišlodo ene samodejne zaustavitve NE Krško in do ene planirane zaustavitve,
• vsi varnostni sistemi za varno ustavitev elektrarne so delovali v skladus projektno predvidenimi parametri

injedrska varnost v letu 1999 ni bilaogrožena
• vsi izredni dogodki, o katerih je poročala NE Krško, so bili obravnavani na inšpekcijskih pregledih, na

katerih so bili razjasnjeni vzroki in okoliščine teh dogodkov,
• izvrševanje odločb, ki so bile izdane NE Krško s straniURSJVje bilo zadovoljivo,
• v mesečnih poročilih o radioaktivnih emisijah niso bila ugotovljena odstopanja od standardnih vrednosti,
• sodelovanje z drugimi upravnimi in inšpekcijskimi organi je bilo dobro.
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2.2 RAZISKOVALNI CENTER PODGORICA V BRINJU

Zaradidelitveobčin se v zadnjem času pojavljajo zahteve o spremembi uporabe imena Podgoricav ime dejanske
loi<acije, to je Brinje. V dosedanjih upravnih postopkih pa se stalno uporabljata %lasti dva naziva, in sicer
~iskovalni reaktor Triga v Podgorici in Republiško skladišče. NSRAO Podgorica. Ta naziva je URSJV
uporabljala tudi v vseh svojih dosedanjih upravnih postopkih. Zaradi tega so v tem poročilu navedeni nazivi Je
vednouporabljeni z dopolnitvijo, da se oba zgoraj navedena objektanahajatav kraju Brinje.

2.2.1 OBRATOVANJE RAZISKOVALNEGA REAKTORJATRIGA

Uporaba reaktorja

Reaktorje namenjen za eksperimentalno delo,,izobraževanje tečajnikov NE Krško in za pripravo radioaktivnih
izotopov za medicino. industrijo in jedrsko kemijo. V letu 1999je bilo v reutorju obsevanih 472 vzorcev v
vniljaku in F-kanalih ter nekaj tisoč v pnevmatski poštl. Reaktor je v letu 1999 obratoval pulzno 1. 6. 1999.
Izvedenih je bilo 5 pulzov.
Za potrebe eksperimentov je bilo opravljenih tudi 5 sprememb srediceoziroma premeščen] goriva v sredici
reaktorja.
Raziskovalni jedrski reaktorTRIGA MarklIje v letu 1999 proizvedel 258,4 MWh toplote.

Zaustavitve

V letu 1999je bilo245 zaustavitev, od tega4 nenačrtovane,

Gorivo

V reaktorski zgradbi se je ob koncu leta 1999 nahajalo skupaj 94 gorivnih elementov. Porazdeljeni so bili po
sledečih lokacijah: .

sredica reaktorja
reaktorski tank
shramba izgorelega goriva
shrambasvežegagoriva
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Julija 1999je bilo vse neuporabno gorivo (218 zgorelih in l svež poškodovan gorivni element) odpeljano na
trajno odlagališče v ZDA. Pred odvozom gorivaso strokovnjakilNL (Idaho National Labs) pregledali vseh 219
gorivnih elementov in pri približno 30% odkrili poškodbe srajčk. Odvoz je izvršilo ameriško podjetje Nuclear
Assurance Corp. (NAC) pod nadzorom strokovnjakov DOE in VRSJV. Pred odvozom so na IJS izdelali
podrobnovarnostno poročilo, kije vsebovalo tudi postopke za normalnodelo in za ukrepe v sili med nalaganjem
goriva v transportne vsebnike in prevozom. Nalaganje goriva in prevoz do Luke Koper je potekal brez
problemov.

Osebje

Število osebja reaktorja se v letu 1999ni spremenilo (vodja, dva glavna operaterja, dva operaterja). Novembra
1999je dosedanji vodja Rle prof.dr. Gvido Pregl odšel v pokoj. na njegovo mesto je direktor IJS imenoval
doc.dr. Matjaža Ravnika. Obratovanje reaktorja je organizirano v obliki izmenv skladu z organizacijsko shemo,
kije podana v Varnostnem poročilu.

60 20.september2000



2.2.2 VRAČANJE IZRABWENEGA GORIVA V ZDA

2.2.2.1 Uvod

Iz Slovenije je bilo 28. julija 1999 preko Luke Koper v ZDA trajno vrnjeno izrnbljeno jedrsko gorivo iz
raziskovalnega reaktorja TRIGA V Brinju. Vračilo goriva je bilo rezultat dolgoletnih prizadevanj URSJV in IJS,
da se izkoristi možnost vračanja izrabljenega goriva iz raziskovalnega reaktorja TRIOA v ZDA.

Ministrstvo za energijo ZDA (US Department of Energy - US-DOE) je do leta 1988 sprejemalo izrabljeno
jedrsko gorivo iz raziskovalnih reaktorjev, ki je bilo narejeno v ZDA. zaradi politike ZDA do ne~irjenja

jedrskega orožja (non-proliferation) in na pobudo MAAE, predvsem pa zaradi zahtev nekaterih razvitih držav, so
se ZDA odločile, da bodo državam, ki to želijo, ponovno omogočile vračanje tega goriva v ZDA. Tudi Uprava
RS za jedrsko varnost (URSJV) je predstavnikom ZDA že leta 1993 izrazila interes, da se slovensko izrabljeno
gorivo iz raziskovalnega reaktorja TRIGA, v Brinju vrne v ZDA.

Pogoji za vračanje goriva v ZDA so navedeni v US-OCE Record of Decision z dne 13. 5. 1996. Gorivo je
mogoče vrniti ob pogoju, daje vzeto iz reaktorske sredice do 13. maja 2006 in da prispe v ZDA do 13. maja
2009.

2.2.2.2. Priprave na vračanje goriva

Slovenska Vlada je na 222. seji, 27. novembra 1997, sprejela v zvezi z vračanjem goriva sklepe, s katerimi je
pooblastila URSJV, da usklajuje aktivnosti in vodi pogovore o vračanju goriva na meddržavni ravni. IJS pa je
pooblastila da sklene pogodbo z US-DOE. Ministrstvu za znanost in tehnologijo pa je bilo naloženo, da krije
stroške, ki bodo nastali v zvezi z vračanjem goriva v Sloveniji.

V sklopu dogovarjanj o realizaciji po~iljke se je. v času od 18 do 19. septembra 1997 mudila v Sloveniji
sedemčlanska delegacija predstavnikov vladnih organizacij ZDA. Namen obiska je bil ogled raziskovalnega
reaktorja TRIGA, na IJS in skladišča izrabljenega goriva ter dogovor o vračanju goriva. V pogovorih je bilo
sklenjeno, da se bo v ZDA v prvi polovici leta 1999 vrnil0218 izrabljenih gorivnih elementov vključno z vsemi
šestindvajsetimi 70 % obogatenimi gorivnimi elementi. Sloveniji pa bo dana tudi možnost, davrne v ZDA v letih
2006 do 2009 vse preostalo gorivo, ki ga IJS ne bo več potreboval.

Poleg vračila gorivnih elementov iz Slovenije se je US-OCE odločila, da bo v letu 1999 realizirala tudi vračilo

goriva iz raziskovalnih reaktorjev Danske, Nemčije, Italije, Romunije in Portugalske.

V letu 1999je Slovenijo obiskalo več skupin ameriških strokovnjakov. Prva štiričlanska skupina je v času od 26.
februarja do 9. marca pregledala stanje izrabljenegajedrskega goriva. S podvodno kamero je posnela srajčke 218
gorivnih elementov. ki so bili predvideni za vračanje v ZDA. Ugotovljeno jebilo, da so srajčke nekaterih.
predvsem aluminijastih elementov, poškodovane. Nekaj poškodb gorivnili elementov je prikazanih na koncu
tega poročila. Določeno je bilo, da bo potrebno zaradi transporta in odlaganja v ZDA šest gorivnih elementov
nepredušno zapreti v posebne kapsule, šestdeset gorivnih elementov pa ~ititi v posebnih vsebnikih s po štirirnl
gorivnimi elementi.

Ob pregledu je bilo dogovorjeno, da se v ZDA vrne poleg 218 gorivnih elementov tudi en sveži gorivni element,
ki je upognjen do tolikšne mere, da ga v reaktorju ni mogoče uporabiti. V raziskovalnem reaktorju je ostalo 94
gorivnih elementov, od tega se jih okoli 40 nahaja v sredici reaktorja, ostali pa so v shrambi za sveže gorivo.
Stanje vsega preostalega goriva je takšno, da zagotavlja nemoteno obratovanje raziskovalnega reaktorja vsaj še
za naslednjih deset let. Varno hranjenje izrabljenega goriva pa bo ob primernem vzdrževanju momo vsaj še
nekaj deset let, v kolikor le to ne bo vrnjeno do 13. maja 2009 v ZDA.

Druga tričlanska skupina strokovnjakov ZDA je obiskala Slovenijo v času od 9. do 13. aprila 1999. Namen
njihovega obiska je bil priprava prevoza in načrta fizičnega varovanja transportov goriva TRIQA. Dogovorjeno
je bilo, da bo ladja. ki bo odpeljala gorivo v ZDA. pristala v Luki Koper in tam naložila dva vsebnika s
slovenskim ter po en vsebnik z romunskim in italijanskim gorivom. Skupina si je ogledala luško infrastrukturo in
prevozila ceste, po katerih naj bi potekal transport slovenskega, italijanskega in romunskega goriva.
Dogovorj~no je bilo da bodo transporti realizirani v drugi polovici julija 1999.
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Na osnovi zbranih podatkov je bil pripravljen osnutek pogodbe in njene priloge. Pogodbo sta v juniju 1999
podpisala IJS in US-DaE.

2.2.2.3 Administrativni postopki

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je usklajevala aktivnosti v zvezi z navedenimi
transporti. Podobni transporti so v evropskih drlavah in v Severni Ameriki razmeroma pogosti. URSJV je
ugotovila, da veljavn~ slovenska zakonodaja dopušča takšne transporte in dovoljuje tudi takšne tranzite skozi
Slovenijo. Zaradi tega ni bilo pravno-formalnih zadržkov za izvedbo teh transportov, v kolikor so urejeni v
skladu s slovensko zakonodajo in mednarodnimi sporazumi (smernicami EU), ki določajo tehnične in
administrativne standarde za tovrstne transporte.

URSJV je v zvezi z vračanjem goriva v soglasju z drugimi državnimi službami izdala na vloge IJS Dovoljenje za
promet jedrskega material čez državno mejo RS in prevoz v notranjem prometu od raziskovalnega reaktorja
TRlGA do državne meje, Dovoljenje za odtujitev jedrskega materiala in Potrdilo o vsebini in predpisanem
pakiranju izrabljenih jedrskih gorivnih elementov iz reaktorja TRlGA. Vloge za izdajo dovoljenj so vsebovale
priloge. med katerimi sta bili tudi Poročilo o varnem odvozu izrabljenega goriva iz reaktorja TRlGA, ki je
vsebovalo podatke o vplivih pošiljke na ljudi in oKolje ter postopki za prelaganje gorivnih elementov in
ukrepanje v primeru nezgod.

Izdana dovoljenja:
Dovoljenje za odtujitev jedrskega materiala št. 392-02/99-11-22658IMPe, 12. 7. 1999,
Dovoljenje promet jedrskega mater-iala preko državne meje in prevoz V notranjem prometu od Reaktorskega
centra IJS ter z ladjo do mednarodnih voda št. 392-02/99-12-22660IMPe, 12.7. 1999,
Potrdilo o pakiranju št. 392-Q2/99-13-22659/MPe, 12.7. 1999,
Dovoljenje za tranzit jedrskega materiala čez državno mejo na mejnem prehodu Skofije in prevoz po cesti do
Luke Koper in z ladjo do mednarodnih voda št. 392-02199-1 5-2266IIMPe, 12.7. 1999.
Dovoljenje za tranzit jedrskega materiala čez državno mejo na mejnem prehodu Dolga vas in prevoz po cesti do
Luke Koper in z ladjo do mednarodnih voda št. 392-02/99-16-226621MPe, 12. 7. 1999.

Vloge za tranzit romunskega in italijanskega izrabljenega goriva je V imenu strank, NAC. ZDA in
Transnucleaire, Francija, vložila firma SCHENKER, podružnica Ljublj~a. URSJV je na osnovi priloženih
varnostnih poročil v soglasju z Ministrstvom za zdravstvo, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za
Zunanje zadeve in Ministrstvom za obrambo izdala tranzitna dovoljenja.

URSJV je za vse vsebnike za transport izrabljenega goriva, tudi za danski innemški vsebnik. ki sta bila na krovu
ladje Sea Bird. prejela tehnično dokumentacijo in certifikate,jih preučila in uporabnikom izdala ustrezna potrdila
za časovno omejeno uporabo vsebnikov v Sloveniji.

Vsi tovori izrabljenega goriva so bili zavarovani. Italijanska pošiljka je bila zavarovana po Pariški konvenciji do
zneska 15.000.000 USD, romunsko gorivo, ki je bilo pri prehodu slovenske meje že v lasti US DaE, je bilo
zavarovano po Price-Andersonovem aktu, ZDA. Slovenska pošiljka je bila zavarovana v sklopu zavarovalne
police za obratovanje reaktorja TRlGA za 280.000 USD. Prenos lastništva izrabljenega goriva med IJS in US
DaE se je Izvršil po vkrcariju tovora na ladjo, gorivo s slovenskim poreklom je bilo od tam dalje zavarovano po
ameriškem Price-Andersonovemu aktu. Dokumente o prenosu lastništva hrani IJS.

2.2.2.4 Tehnični postopki

V začetku julija 1999 sta iz ZDA prispela na IJS dva posebna transportna vsebnika za izrabljeno gorivo ter
oprema za prelaganje goriva. Prelaganje goriva so v času od 7. do IS. julija opravili strokovnjaki IJS in
strokovnjaki ameriške firme Nucle.ar Assurance Corporation (NAC), ki ima dolgoletne izkušnje pri podobnih
transportih po vsem svetu. Izrabljeno jedrsko gorivo je bilo naloženo v transportne vsebnike »NAC legal weight
truck cask«, ki sta bila vložene v okrepljene ladijske 20" ISO %8bojnike. Dokumentacija o zabojnikih »NAC
legal weight truck cask« je bila ustrezno uporabljena pri izdelavi ocene vplivov na ljudi in okolje.

Romunsko izrabljeno gorivo je bilo 27. 7. 1999 v nočnih urah po cesti prepeljano do reaktorskega centra
Podgorica, kjer se je formiral skupni konvoj vozil za prevoz do Luke Koper. Italijanski vsebnik z izrabljenim
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gorivom je dne 28.7. 1999 zgodaj zjutraj prispelna mejniprehod Fernetiči, od tam paje bil v spremstvu policije,
ki je varovalo tudi transport slovenskega in romunskega goriva,odpotovalv LukoKoper.

Zabojniki s slovenskim. italijanskim in romunskim gorivom so bil po opravljenih carinskih formalnostih takoj
naloženi na ladjo Sea Bird. ki je ob prihodu v Luko Koper imela na krovu na Danskem naloženo izrabljeno
jedrsko gorivo iz nemških in danskih raziskovalnih reaktorjev. Ladja je odplula iz Luke Koper 28.7. 1999 ob
6:30 zjutraj. Na poti v ZDA seje ladjaustavilaše na Portugalskemin naložila izrabljene gorivo iz ponugalskega
raziskovalnega reaktorja. US DOEje v avgustu 1999 potrdilaprispetjeslovenskega goriva.

MNZ je učinkovito zagotovilotransponni plan urejanja prometa in fizično varovanje vseh cestnih po~iljk in
fizično varovanje ladjeSea Birdv teritorialnih vodah Slovenije. O transportih je bila vnaprej obveščena URSZR.
ki je na osnovi dostavljene tehnične dokumentacije pripravila ukrepe za primer nesreče. IJS je zagotovil
radiološko ekipo za spremljanje vseh transportov.

2.2.2.5 Vplivi na ljudi in okolje

Iz prejetih okoljskih poročil in dozimetrije je razvidno, da prevozi niso vplivali na zdravje ljudi in na okolje. V
času prelaganja goriva in transportov je bila vseskozi prisotna služba radiološke zaščlte IJS. Inšpekcije URSJV
in Zdravstvenega inšpektorata RS pa so preverjale če so postopkiizvajajov skladus predpisi in dovoljenji.

Največje doze sevanja so prejeli delavci, ki so sodelovali pri prelaganju goriva. Skupna prejeta doza petnajstih
domačih in tujih delavcev je bila manjšaod predvidene doze lOčlovekmsv inje znašala0.468 človekmSv ali v
poprečju 0,031 mSv na delavca. Največjo d9z0 so prejeli: delavec IJS. ki je upravljal dvigalo > 0,088. mSv,
delavec radiološke zaščite IJS • 0,069 mSv in delavec NAC, ki je rokovalz vsebnikomza prenos goriva- 0,086
mSv.

Tabela2.19: Aktivnosti. transportni indeksi in hitrosti doz.

·Podatek velja za oba zabojnika

Pošiljka
Aktivn. Transp. Maksimalne hitrostidoz [mikroSvlh]
[TBq] indeks Površina zabojnika Na razdalji I m Kabinavozila

Slovenija • 347 Oin O 0,9 in 0,5 0.6 in 0,5 Zanemarliivo
Italija 434 0,1 0,2-0.57 0.1-0.12 0,08
Romuniia 363 6 5-100 4,5 -36,1 0,11..

2.2.2.5 Obvdčanje javnosti

Pri podobnih transportih po svetu do sedaj ni bilo nesreč, vzbujali pa so veliko medijsko pozornost in so bili
včasih deležni demonstracij ekstremnih pripadnikov okoljevarstvenih skupin, Zaradi tega sta URSJV in IJS
poskrbela za ustrezno obveščanje javnosti, pristojnih ministrstev in predstavnikov občine Dol pri Ljubljani.
Slovenski mediji so o transportih slovenskega, romunskega in italijanskega izrabljenega goriva poročali

korektno. Med prelaganjem gorivaso delovišče obiskali tudi novinarji in snemalci nacionalne televizije in POP
TV, ter predstavniki lokalneskupnosti. Slovenska javnost se je na poročanje medijev ni odzvala in ni povzročala,
težav pri izvedbi transportov. Zaradipogodbenih zahtev in določil mednarodne konvencije o fizičnem varovanju
jedrskegamateriala medijem ni bil posredovan podateko transponni poti in natančnem času transporta.

2.2.2.6 Strolki prevoza in odlaganja

ZDA krijejostroške prevoza in odlaganja državam. ki nimajo visokegadohodka, v skladu z US·DOE Recordof
Decision z dne 13. 5. 1996. Slovenijo je Svetovna banka že 1. oktobra 1998 uvrstila med države z visokim
dohodkom. V pogajanjih s predstavniki US DOE je bilo doseženo, da se Sloveniji odloži priznanje statusa
državez visokim dohodkom za eno leto, to je do I. oktobra 1999. Takšna klavzulaje prišla tudi v pogodbo med y
IJS in DOE . Ker je izrabljeno gorivo prispelo v ZDA avgusta 1999, so ZDA krile vse stroške, razen dela
strokovnjakov IJS. in urejanja infrastrukture za nalaganje goriva.
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2.2.2.7 Varnostni iri ekonomski učinki vračanja gor/va

Rezultat pregleda izrabljenega goriva. opravljen spomladi 1999, je bil resno opozorilo, da kljub skrbnemu
nadzorovanju kvalitete vode v bazenih za hranjenje izrabljenih gorivn/h elementov, le teh ni mogoče varno
hraniti več kot nekaj deset let. Priložnost, da se to gorivo vme v ZDA, je priila ob pravem času. V nasprotnem·
primeru bi morali v Sloveniji že v nekaj letih poskrbeti za ustrezno enkapJulllcijo in dolgoročno skladiščenje

izrabljenega TRIGA goriva. Ob tem velja poudariti mnenje ameriških strbkovnjakov, da je iz evidence o
analizah vode razvidno. da je Inštitut Jožef Stefan vseskozi primerno skrbel za hranjenje goriva in za kvaliteto
vode v shranjevalnih bazenih. Analize vode niso, klub nekaj ugotovljenim penetracijam srajčk gorivnih
elementov, pokazale povišanih koncentracij radionuklidov. Omeniti je treba, da bile močno poškodovane
predvsem srajčke izrabljenih gorivnih elementov, ki so bili dobavljeni iz Nemčije. Razpoke na srajčkah so

(domnevno nastale pri pulziranju reaktorja. Slike 2.45 do 2.47 kažejo poškodbe gorivnih elementov.

Odvoz 219 izrabljenih gorivnih elementov iz raziskovalnega reaktorja v ZDA ima za Slovenijo pozitivne
ekonomske učinke in pozitivne učinke najedrsko in sevaIno varnost.

2.2.2.8 Zaključek

V raziskovalnem reaktorju TRIGA, IJS je ostalo še 94 gorivnih elementov, ki zadoščajo za nemoteno
obratovanje za približno 10 let. Ko bodo izrabljeni, bo treba za nadaljnje obratovanje reaktorja zagotoviti sveže
gorivo. Izraba obstoječih gorivnih elementov sovpada z iztekom roka za vračilo i%rabljenega goriva v ZDA, ki so
pripravljene sprejeti izrabljeno gorivo, ki bo izločeno iz reaktorja do ·13. map 2006 in se mora vrniti v IDA do
13. maja 2009. Po tem roku ZDA ne bodo več sprejemale izrabljenega goriva,

Zaradi navedenega je potrebno. da Slovenija dovolj zgodaj zavzame stališ~ do tega problema in s tem v zvezi
sprejme ustrezno strategijo. Pri izdelavi strategije je treba upoštevati, da je Slovenija po merilih Svetovne banke
že uvrščena med države z visokim dohodkom in bo zaradi tega morala pri naslednji pošiljki v celoti pokriti
stroške transporta in odlaganja goriva v ZDA.

Ugotovljene poškodbe gorivnlh elementov kil.žejo, da je treba shranjeno i~ljeno gorivo v ustreznih časovnih

intervalih pregledati s podvodno kamero. Vseskozi pa je treba skrbno paziti na kemijsko sestavo vode v
reaktorskem bazenu in v bazenu za shranjevanje goriva.

Realizacija vračanja izrabljenega goriva v ZDA je rezultat skupnih naporov.US-DOE in slovenskih upravnih
organov in organizacij. Na slovenski strani so k realizaciji vračanja goriva p~lspevali Ministrstvo za okolje in
prostor - Uprava RS za jedrsko varnost, ki je usklajevala aktivnosti in skrbela za stike na meddržavni ravni,
Institut Jožef Stefan, ki je operativno in tehnično sodeloval z ameriškimi partnerji. Ministrstvo za notranje
zadeve, ki je sodelovalo pri planiranju in operativni izvedbi transporta ter zagotovilo fizično varovanje
transportov, Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat RS. kije vršil zdravstveni nadzor ter Ministrstvo
za obrambo - Uprava RS za civilno zaščito in reševanje, ki je pripravila ukrepeza primer nesreče pri transportu.
Poleg nutetih so v projektu sodelovali še številni drugi organi in organizacije in posamezniki, ki so s svojim
delom prispevali k uspešni realizaciji projekta.
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2.2.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOWE

V letu 1999pri obrntovanju reaktorja in spremljajočih dejavnostih ni bilo dogodkov, ki bi izstopali v primerjavi s
prej~njimi leti. Celotna proizvedenaenergija je bila podobna korv zadnjillletih. Temu ustrezna je bila tudi
količina atmosferskih izpustov žlahtnega plina 41 Ar, ki je sorazmerna s Časom obratovanja reaktorja. Emisija
41Ar v letu 1999 je znašalaokrog 0,9 TBq. Meritvezunanjega sevanja s TL dozimetri na ventilacijskem izpuhu
reaktorjaso pokazale povišane vrednostlhitrostidoze in sicer dvakratno, ozadje zaradi 41Ar.
V tekočinskih izpustih radioaktivnosti so bili v letu 1999 ugotovljeni nasledIlji radionuklidi: 24Na, 46SC, 6OCO,
6SZn ter cezijeva izotopa l34CS in 137CS v skupni aktivnosti 2,5 MBq, ki so reatltat dejavnosti Odseka za kemijo
okolja. Skupnaaktivnosttekočinskih izpustov je bila polovico nižja kot v preteklemletu.

2.2.4 PREJETE DOZE DELAVCEV

Osebje, ki upravlja in uporablja reaktor in je do sredine leta 1999 upravljalo tudi prehodno skladišče
radioaktivnih odpadkovna Brinju,delimo na tri kategorije: na operaterje reaktorja, na raziskovalce pri reaktorju
oziroma tiste, ki rokujejo z obsevanimi vzorci in sodelavce službe za varstvo pred sevanji. V tabeli 2.20 so
navedene njihove prejete doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju (brez nevrronov) v letu 1999 in
kolektivnadoza za posamezne skupine.

IJS l' 1999dlfi k' dT bl" 20 K I ktoa e a z. : oe ivna 10 povprečna etna e e nvna oza za e avce v etU
Kolektivna efektivnadoza Stevil<>4elavcev Povprečna doza

I (človek mSv) I (mSvIleto)
Reaktor RIC 1,62 9 0,18
Raziskovalci IJS 0-2 (radiokemiia) 2,76 23 0,12
Raziskovalci IJS F-8 (eosneševalnik) 0,28 14 0,02
Služba VS 0,87 4 0.22

2.2.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR

V letu 1999so bili opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi Reaktorskega inf.TaStrokturnega centra Podgoricav
Brinju (RIC), ki so obravnavali:

Redni inšpekcijski pregleddne 19.04.1999, ki je obsegal:
prevoz izrabljenega goriva v ZDA,
nadzordostopado posameznih prostorov RIC,
zavarovanje za jedrsko škodo,
ogled reaktorja in vročih celic,
izdelava novih postopkov za rokovanje z gorivom,
izvajanje'zahtev iz odločbe URSJV št. 392-03/98-4- I8695/10 z dne 24.06.I998 (projekt posodobitve

republiškegaskladišča radioaktivnih odpadkovv Brinju in izdelavakončnega varnostnega poročila za skladišče).

Poleg tega je bilo opravljenih še šest ogledov Reaktorskega infrastroktumega centra Podgorica v Brinju, o
katerihje sestavljenuradnizaznamekin so obravnavali:

22.02.1999: Prenos izrabljenega goriva iz reaktorja TRIGA v bazen izrabljenegagoriva,

05.03.1999:
goriva,

Potek vizualnega pregleda izrabljenega goriva iz reaktorja.TRIGA v bazenu izrabljenega

12.07.1999: Prelaganje izrabljenega goriva iz reaktorja TRIGA" posebnittanspo.tni kontejner v zvezi s
projektom vračanja izrabljenega goriva v Zdrutene države Amerike,

16.07.1999: Prelaganje izrabljenega goriva iz reaktorja TRIGA v posebni transportni kontejner v zvezi s
projektom vračanja izrabljenega goriva v Zdrutene države Amerike,' ,
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19.07.1999: Izvajanje fizične zaščite dveh posebnih kontejnerjev na lokaciji Reaktorskega infrastrukturnega
centra Podgorica v zvezi s projektom vračanja izrabljenega goriva v Združene države Amerike,

30.07.1999: Nadzor transporta in natovarjanje izrabljenega goriva raziskovalnih reaktorjev. iz Romunije,
Italije in Slovenije na ladjo v Koprskem pristanišču.

Obratovanje raziskovalnega reaktorja TRIGA, Reaktorskega inft'astrukturnegacentraPodgorica IJS je v letu
1999 ustrezalo obratovalnim pogojem in omejitvam. Nadzor dostopa V klet in reaktorsko halo je urejen, seznam
vstopov eksperimentatorjev, vzdrževalcev in obiskovalcev se vodi dosledno. Reaktor je obratoval vse leto brez
posebnosti tudi v času dopustov, delovanje reaktorjaje bilo prekinjeno samo zaradi vzdrževalnih posegov.

2.3 REPUBLIŠKO SKLADiŠČE NSRAO

Agencija RAO je z Odlokom. objavljenim v Ur.l, RS. št.32/99. postala izvajalec gospodarske javne službe
ravnanja z radioaktivnimi odpadki, kot jo določa "Uredba o načinu. predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki". S to uredbo je bil izveden tudi prenos upravljanja
republiškega skladišča v Brinju na Agencijo RAO. Republiško skladišče v Brinju, ki leži na območju

Reaktorskega centra, je namenjeno skladiščenju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov malih proizvajalcev iz
medicine. industrije in raziskovalne dejavnosti.
Po trimesečnem pripravljalnem obdobju. med katerim je Agencija RAO od dotedanjega upravljavca prevzela
dokumentacijo o skladišču in uskladiščenih odpadkih, je bil 20. avgusta izveden tudi formalni prevzem
upravljanja Republiškega skladiŠČI v Brinju. .

2.3.1 POSODOBITEV

Po prevzemu je bila izdana tudi odločba URSJV, ki je Agenciji RAO v desetmesečnem roku naložila izdelavo
projekta posodobitve skladišča in varnostnega poročila. Opredelila je tudi. da v tem času v skladišče Agencija
RAO sprejema odpadke le v nujnih primerih in po predhodni odobritvi pristojnih upravnih organov.

V Agenciji RAO so najprej pregledali objekt ter v njem uskladiščene odpadke. Pri pregledu objekta skladišča so
ugotovili več poškodb in pomanjkljivosti na samem objektu in na napravah, ki so nameščene v njem.

Slika 2.48: Tloris skladišča z odpadki

Na osnovi ugotovljenega stanja so v AgeriCijiRAO. skladno .zzahtev~i Odl~be, takoj pričeli z načrtovanjem
posodobitve in sanacije gradbenega dela objekta in vgrajenih naprav. Konec decembra so stekla pripravljalna
dela za izdelavo projektnih podlag za sanacijo in modernizacijo Objekta RepubliškegaskJadišča v Brinju.
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Vzporedno z dejavnostmi, ki so bile povezane s samim skladiščern, so potekale tudi aktivnosti za zagotovitev
vseh pogojev za opravljanje javne službe. Agencija RAO je takoj po prev~mu skladišča zagotovila redne
tedenske in mesečne nadzore stanja v skladišču in v njegovi okolici. Redne meritve opravljajo strokovnjaki
pooblaščene organizacije. Za potrebe izvajanja meritev ob sprejernuodpadkov-vkontrolirano področje skladišča

in za izvajanje radiološkega nadzor je bila nabavljena potrebna oprema. V pripravi pa imajo tudi načrt za nakup
dodatne opreme za potrebe izvajanja radiološke zaščite. Tloris skladišča z odpadki je prikazan na sliki št. 2.48.

Vir: Agencija RAO - dejavnosti povezane z radiološko varnost]o, ARAO, št. 4311000S29-IM.

2.3.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI

V letu 1999 so bili izvedeni na podlagi izdanih dovoljenj in predhodnih ()dobritev upravnih organov štirje
prevzemi radioaktivnih odpadkov v skladišče - dva odpadna radioaktivna sn-elovoda z izotopoma Ju-1521154 iz
lokacije Helios-Količevo ter radioaktivni odpadki iz Zavratca.

Tabela 2.21: Stanje v Republiškem skladišču v Brinju ob koncu leta 1999.

"Nedoločeni Viri, ki ntmajo ustreznih oznak injih nt bilo v evidenci predhodnega upravljavca

Šte\'ilo RAO Število
Skupna ocenjena

novo Skupno število aktivnost
Vrsta odpadka po opravljeni uskladiščenih RAO ob koncu Glavni izotopi ob koncu leta"

inventarizaciji RAO leta 1999 1999
IGBol

Sodi 177 63 240
C0-60, Cs-IJ?

3-20
Ra-226, Eu-152

Posebni odnadki 140 1 141 Co-60 3100

Zapni viri 344 2 346
Co-60, Cs-IJ?

560
Kr-85. Sr-90

Nedoločeni viri • 34 . 34 - -
Skupaj 695 66. 761 - -3700

. " • "0

2.3.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE

Emisije 222Rn (in njegovih potomcev) iz skladišča NSRAO v poročilih IJS in ARAO niso bile podane. Meritve
zunanjega sevanja s TL dozimetri na izpuhih iz skladišča NSRAO so pokazale povišane vrednosti hitrosti doze
in sicer petkratnik ozadja zaradi 222Rn s potomci. V letu 1999je bilo po oceni URSJV • ob predpostavki rednega
tedenskega prezračevanja skladišča - v okolje izpuščenega okoli 0.3GBq 222Rn.

2.3.4 PREJETE DOZE DELAVCEV ARAO

Meritve izpostavljenosti osebja ARAO, kije v juniju 1999 pričelo upravljati prehodno skladišče radioaktivnih
odpadkov na Brinju. izvaja pooblaščena organizacija. Zavod za varstvo pri (ielu.V tabeli 2.22 so navedene
njihove povprečne prejete doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju v letu 1999 in kolektivna doza.

d IfiTb1222Klk"a e a . : o e nvnam pcvprečna etna e ektivna doza za e avee ARAO v letu 1999
Kolektivna efektivna doza !Število delavcev Povprečna doza
(človekmSv) I(mSvlIeto)

Delavci ARAO in zunanji 0,92 5 0,18

2.3.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR

Opravljeni so bili trije inšpekcijski pregledi transporta radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča v zavratcu
v republiško skladišče RAO v Brinju. Pri enem inšpekcijskem pregledu je sodelova! tudi Republiški zdravstveni
inšpektor. In~ekcijski pregledi so bili opravljeni dne 02., 17. in 3 I. 12. 1999 in so obravnavali:

• pregled dokumentacije in oznak transportnega vozila,
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• pregled rezultatov meritve hitrosti doze na kesonu tovornegavozila(kontaktna, na razdalji Im).
• pregledrezultatov meritev hitrosti doze na vsakem posameznem sodu (kontaktna, na razdalji Im).
• pregledrezultatov meritve kontaminacije (brisi),
• radiološki pregled osebja.ki je prestopilo kontrolnotočko.

S tretjimtransportom radioaktivnih odpadkoviz začasnega skladišča v Zavratcuv republiško
skladišče RAOv Brinjuso bili iz Zavratcaodstranjenivsi sodi z radioaktivnim odpadom.
Prostorv katerem so se predhodno nahajaliodpadkije prazen.

2.4 RUDNIK ŽiROVSKI VRH

2.4.1 IZVAJANJE AKTIVNOSTI TRAJNEGA PRENEHANJA IZKORiŠČANJAURANOVE RUDE
V LETU 1999

2.4.1.1. Uvod

V letu 1999 se je izvajala končna ureditev pridobivalnega prostora Rudnika urana Žirovski vrh-RUŽV na
podlagi rebalansaoperativnega plana aktivnosti za izvedbo programav letu 1999. katerega je odobrila Vlada v
decembru 1998. Dela so potekala na osnovi delnega lokacijskega dovoljenja iz leta 1996 za končno ureditev
pridobivalnega prostoraRUŽV.

Z namenom, da se v prihodnjem obdobju zagotovi načrtovano financiranje celotnega programa in predaja
lokacije za splošno rabo v letu 2005. je podjetje Rudnik Žirovski vrh - Ržv poleg proračunskih sredstev.
predvidelo tudi najetje posojila ter pridobitev nepovratnih sredstev. V letu 199950 se tudi dogovorili o pogojih
za najetjeposojilav višini 20 mio EUR z Evropsko Investicijsko Banko ter za pridobitev nepovratnih sredstev iz
programov PHAREv višini S mioEUR.
Pripravili so tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja

uranove rude in posledic preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh. kjer pa UpravaRS za
jedrsko varnost • URSJV ni sodelovala. Predlog zakona daje zakonsko osnovo za uskladitev statusa sžv z
veljavnozakonodajo. karje pomembno za normalnoposlovanje inza najemanje posojila, žal pa v tem predlogu
zakona pristojnosti nisojasno definirane.
Slabše pa so definirane pristojnOosti nadzornih organov. saj je s tem predlogom črtana navedba pristojnosti
URSJV, da opravlja inšpekcijo. URSJVpri pripravipredlogazakonani sodelovala.

2.4.1.2 Realizacija programa

V [etu 1999so se na odlagališč ih Boršt in Jazbec,po navedbahRŽV, izvajalepredvsemnaslednje aktivnosti:
rednoVZdrževanje površine odlagališča HMJ Bcršt.odvodnih kanalovza meteorne in izcednevode ter
cestišča, .
izvedbasanacijein končne podgradnje posameznih odsekovdrenažnega tunela na odlagališču HMJ Boršt z
litimbetonorn,
izgradnja deponije za začasno deponiranje radioaktivnih odpadnih snovi iz obrata za predelavouranove rude
• to je za odlaganje kontaminiranih materialov iz postopkovdemontaže ter odpadki iz dekontaminacije
tehnološke opremein konstrukcij obrata,
odložitevnekaterih večjih posodter kontejnerjev tipa ROV iz obrataza predelavouranoverude v deponijo
za začasno deponiranje radioaktivnih odpadnihsnovi.
odvoz dela nasutja jamskejalovine iz mesta nekdanjegaparkirnega prostora zajamska vozila na odlagališče

Jazbec.
začetek demontaže tehnološke opreme in instalacij v objektul3! (drobilnica).
prekrivanje gradbenih ruševin na odlagališču Jazbec. nastalihpri rušenjuobrata za predelavouranove rude
in kontaminiranega materiala(nasutja).
redno VZdrževanje cestišč in odvodameteornihvoda v območju odlagališča Jazbec in odlagališčlh P-I ter
P·9,
redni nadzor izpustov in nujnavzdrževalna dela,
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ter na obratuza predelavo uranove rude:

dernontaža preostale tehnološke opreme,
rušenjeobjektov 310,313, 306,303 in 302 ter grobi razrez opreme,
dekontaminacija, razrez ter sortiranje demontirane opreme,
odvoz ruševin na odlagališču jamskejalovine Jazbec.
odvoz kontejnerjev tipa ROVs kontaminirano opremo in ostankiuranovega koncentrata na odlagališče

jamskejalovineJazbec.
zasipavanje gradbenih jam z inertnim materialom (dolomitom) po zaključenem rušenju objektov in

. dekontaminaciji.

Po mnenjuvodstvapodjetjaRŽV so navedene aktivnostipotekaleskladnoz letnim planom. del aktivnosti paje
bil narejen tudi izven letnega plana in se zato izvedbaosnovnihprojektov rebal!lJ1sa v letu 1999lahkooceni za
uspešno. Vodstvo RŽVtudi smatra. da so bila v postopku pridobivanja dopolnilnega lokacijskega dovoljenja za
končno ureditev odlagališč Bolit in Jazbec izpolnjeni vsi pogoji inda za zaključek postopkani več ovir.

2.4.1.3 Stališče Uprave RS za jedrsko varnost

Drugačno paje stališče Uprave RS za jedrsko varnost. ki meni, da še niso v celoti izpolnjeni vsi pogoji za izdajo
doponilnega lokacijskega dovoljenja, ki ga izdajaMinistrstvo za okolje in prostor.
Službaza posegev prostorrepubliškega pomena, Ministrstva za okolje in prostorje, z dopisom št. 350-03-77/95
SRlVMz dne 18. 10. 1999,zaprosila UpravoRS za jedrsko varnostza izdajooceneo jzpolnjevanju določenih

pogojev, ki jih je potrebno predložiti upravnemu organupred izdajopredmetnega lokacijskega dovoljenja. Na
osnoviomenjenezahteve in predložene dokumentacije s strani investitoljaRudnika Žirovskivrh,je URSJV
izdalaOdklonitev poprejšnjega soglasjašt. 370-01199-1123469/LV z dne 30. 10. 1999. URSJV je namreč menila,
da glede na obstoječi plaz na Borštu, obstojamožnostnadaljnjegaplazenja. nihanje podtalnice. tektonsko
seizmična aktivnost in visokeletnepadavine in nalivi. inje zato nujnopotrebno, pred izdajodopolnilnega
lokacijskega dovoljenjaza končno ureditev pridobivalnega prostoraRUŽVzaodlagališči Boršt in Jazbec
izdelati:

okoljsko poročilo. v formatu, kot je bilo dogovorjeno v skladu z dogovorom med URSJV in RŽV z dne
18.06.1996.
študijo seizmičnega rizika območja RUŽV, kot vhodni podatek o maksimalnem pospešku in spektru za
1000-letno obdobjeza dinamični preračun jalovšč in
študijo maksimalnih padavin na področju rudnika za 1000 let, kot vhodni podatek za oceno erozije, s
katerimi bi investitor dokazal, da predlagana rešitev za odlagališči . Bolit in Jazbec ustreza naravnim
danostimlokacijeza daljšečasovno obdobje.

Žal omenjene dokumentacije URSJV v letu 1999 še ni prejela. Če bo investitor dokazal, da projekt ustreza
naravnim danostim lokacije, oziroma da bosta odlagališči vami za primer potresa in visokih padavin, bo URSJV
v skladu s 38. in 39. členom ZVISJA izdalapoprejšnje soglasje.

Glede najetjaposojilater pridobitve nepovratnih sredstevpa URSJVmeni.da bi moralRŽVpripravitijasno
strategijoporabe teh sredstev.
Podporo tem stališčem podl\iajo tudi strokovnjaki Cassiopee misije (glej tudi poglavje 10.3.2.7) kjer meddrugim
predlagajo:

Potrebnobi bilo izdelati ~tudijo o možnih končnih lokacijah oziromasanacijiodlagališč Boršt in Jazbec,
Studija bi moralaupoltevati tako finančne parametrekot tudi danosti lokac;ijCl(npr. seizmičnost, tektonika in
poplave). Slednjeje potrebno izvesti v primeru. če še niso bile zadovqljlvc izdelane geomehanske
raziskave).
Glede na trenutnerazmere se zdi. da lokacijaBorštni primernaza končno odlaganje ~ kljub nekaterim
ukrepom. ki so bili storjeniza ustavitev plazenja. .

V spodnjih tabelah je podan pregled predVidenih proračunskih in lastnih sredstev po letih (prilivi), ki smo
jih prevzeli iz poročil o izvajanju programa. Podatki so v mio SIT.

namen/leto 1991- 1994 1995 1996 1997(rebalan 1998(rebalan 1999
1993 s) s)

proračun 761 245.7 364.2 399.3 403.2 453.1 608,5
proračun- 48,8 30.5 4.7 28.8
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prezaposlovanie
skupaiproračun 294.5 364.2 399.3 433.7 457.8 636.4
last. realizacija 7Q.6 89.5 145,9 50 102 99.1
SKUPAJ 761 365.1 539.5 545,2 483.7 559.8 736.4
St. zaooslenih 138 116 113 110 93 85

Dejanska ooraba (Dodatki vzeti iz ooročil o izvaianiu programa) :
namen/leto 1991- 1994 1995 1996 1997(rebalan 1998(rebalan 1999

1993 s) s)
stroški dela (za 235.2 274,3 302.0 328,3 347,1 293,9
Dlače)

material, storitve, 245,6 155,4 185,8 157.4 268,2 329,4
drugo
SKUPAJ 480.8 429.7 487,8 485.7 616.1 623,3

2.4.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI

V letu 1999je bilo na odlagališče Jazbec odloženo:
24.223 ton I!J;1Id~cnih ruševin, kontaminiranega nasutja in zemljine iz predelovalnega obrata,
29.199,2 to~koriiam iniranega nasutja iz platoja 110jamskega obrata,
2.884 ton kontaminiranega nasutja lokalnih cest,
2.794 ton zdrobljene jamske jalovine iz odlagališča P-9 ,
274 kosov kontejnerjev tipa ROV oziroma 922,9 ton
134 ton posod iz predelovalnega obrata

2.4.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOWE

2.4.3.J Vpliv na življenjsko okolje

Nadzor vplivov nedelujočega rudnika urana na okolje in obeh odlagaliSč radioaktivnih odpadkov Boršt in
Jazbec je potekal po programu nadzora emisij in programu nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV, ki pa ni
potrjen z veljavno odločbo URSJV. Nadzor emisij je izvajala služba varstva pred sevanji ažv, v skladu s
pooblastilom Ministrstva za zdravstvo, analize radionuklidov v tekočih emisijah so opravljali v laboratorijih
RŽV in IJS (226Ra). Nadzor radioaktivnosti v okolju ažv je v letu 1999 izvajal ZVD. Neodvisni nadzor emisij ni
upeljan.
Aktivnosti v območju sžv v letu 1999 niso povečale nivoja vpliva rudnika na okolje, ki je bil dosežen v
zadnjih letih. Prav tako ni bila opravljena nobena aktivnost, ki bi vpliv občutno zmanjšala. Nadzor je potekal
tekoče po programu nadzora emisij in programu nadzora radioaktivnosti v okolju nžv.

2.4.3.2 Tekoče emisije

Program nadzora tekočih emisij RŽV je obsegal meritve urana in R-226 v vzorcih vseh tekočih izpustov nžv,
vključno z meteornimi vodami iz rudniškib'pcvršin ter v vseh izpustih, ki prispevajo k onesnaženju vodotokov.
Seznam merilnih in vzorčevalnih mest za nadzor tekočih emisij rudnika se je povečal za dve mesti. Ti.dve mesti
sta vezani na iztok meteorne vode iz lovilne posode začasnega odlagališča odpadnih predmetov na jalovišču

Jazbec v odvodni kanal ob cesti P-IO - P·II in vode v istem kanalu, 150 m po vtoku te vode. Vzorčevanje na
posameznih mestih je potekalo vsak delovni dan od ponedeljka do petka. Organizirano je bilo tudi ob praznikih
oziroma ob prekinitvi dela za več kot dva dni. Program nadzora tekočih emisij je sestavljen iz enkratnega
mesečnega vzorčevanja vseh tekočih izpustov ažv vključno z meteornimi vodami z asfaltnih površin in streh
(praviloma prvo sredo v mesecu) ter zbiranja dnevnih vzorcev za mesečni kompozitum za vse izpuste, ki
prispevajo k onesnaženju vodotokov ter potoka Todraščica neposredno pred izlivom v potok Brebovščico.

V postopku trajne ureditve obrata za proizvodnjo uranovega koncentrata se je dnevno izvajala dekontaminacija
demontiranih in razrezanih delov tehnološke opreme, občasno pa pranje tal objektov oz. Platoja, na katerem je
potekal razrez. Da bi omejili količine nastale odpadne vode, se je uporabljala naprava za pranje pod visokim
pritiskom (150 bar). V postopku dekontaminacije se je nastala voda v prvi polovici leta zbirala in prečrpavala v
zbiralnik - objekt 310, kjer se je mešala z meteorno vodo, zbrano na delu površin platoja obrata. S tem je bilo
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doseženo razredčenje odpadne vode, ki se je občasno kontrolirano izpuščala v potok Brebovščico, Po evidenci
obrata je bilo iz zbiralnika 310 v letu 1999 izpuščenih 1959 m' odpadne vode. povprečni pretokje bil < 0,5 Vs,
povprečna vrednost U,Os pa 375 mikrog/l. Skupno količina (masa) izpuščenegaU)O. je bila 0,74 kg ali 0,3 %
skupne emisije U,Ox iz rudnika za leto 1999. Po odstranitvi zbiralnika 310 je njegovo vlogo prevzela lovilna
jama 313 (60 m' volumna), podatki o emisiji pa so naslednji: koncentracija U,O.469 mikrogIl in manj, masa
0,04 kg, izpust88 m'.

d kihih ' RŽV'k ih id'Tabela 2.23: Nadzor ra ioaktivnostiv te OČI IZpusti IZ Jn vo oto 1 •

Letni pretok Povprečna koncentracija Povprečna koncentracija
Vzorčevalne mesto (1000 m') raztopljenega U,O. raztop~enega Ra-226

(rng/rrr' (Bq/nr')
Nadzor tekočih iznustov

Čistilna napravaza jamskovodo 680 244 55
Potok Jazbec pod odla..ališčem 250 337 34
Skupnadrenaža jalovišča HMJ Boršt 7.6 681 289
Preliv zadrževalnega bazena Boršt 23,6 663 1087
Drenažazadrževalneaabazena Boršt 3 606 402
Drenažni tunel na [alovišču Boršt 42 3 10

Rezultati meritev vodotokov
Boršt potok 279 3 29

9 9ih biektih nžv226ktoTabela 2.24: Skupna letnaemisija U,Os Jn a rvnost Ra po posamezna o )Ie I za etol 9. -
Količina U,O. Emisije Aktivnost uORa Aktivnost
(kg) delež (%) (MBa) delež (%)

Jama 165,9 61 37.7 45
Jalovišče Jazbec 84.4 31 8,4 10
Jalovišče Boršt 23,5 8 37.7 45
Skunai RZV 1999 273,7 100 83,8 100

Emisije urana in radija po posameznihobjektih so v primerjavi z leti 1997 in 1998 nizke, nekatere celo najnižje.
Verjetnoje to posledica dejstva, da so bile padavine v letu 1999 nizporejene preko leta tako, da je bilo veliko
padavinv toplejšem delu leta, koje stopnja evaporacije precej večja kot v hladnejšem delu leta.
Z začetkom odlaganja odpadnih predmetov iz postopka dekontaminaclje obrata za proizvodnjo uranovega
koncentratav začasno odlagališče RAO na jalovišču Jazbec se je začelo redno vzorčevanje vode, ki se je zbirala
na betonskem neprepustnem dnu odlagališča in vodila po cevi do kanala ob cesti P-IO - P-Il. kontaminirano
vodo so predstavljale padavine, ki so tekle po materialih kontaminiranih z uranom. Z odložitvijo kontejnerjev
tipa ROV in s tem z zapolnitvijo pretežnega dela razpoložljivega volumna, odloženi material zalili zbetonom,
posledica tega pa je bil občuten padec koncentracij U,O. v iztoku iz cevi. V kanalu so bile koncentracije U,O.
zaradi razredčenja z vodo potoka Jazbec zelo nizke, običajno pod lO mikrogII. Najvišja izmerjena koncentracija
U30sje bila 3.249 mikrog/l, pretok 0,07 l/s,najnižja pa <10 mikrogII pri pretoku 0,23 Vs. Koncentracije urana so
se z betonskim prekritjem v mesecu decembru zmanjšale na 200 mikrogII ali manj. Dokončna ureditev
(vodotesnoprekritje) odlagališča bo izvedeno v letu 2000. Vzorčenje se je izvajalo od 24.06.1999 dalje, skupaj
pa je bilo do konca leta odvzetih 39 vzorcev. Če privzamemo trenutni pretok in trenutno koncentracijoU30. za
24 ur na dan vzorčenja, je bilo s tekočim izpustom iz odlagališča v letu 1999 izpuščenega O, I kg U30. ali 0,04 %
skupne emisijeRUŽV v letu 1999. .

2.4.3.3 Plinaste emisije

Glavni viri zračnih emisij plina radona Rn-222 iz virov nekdanjegaszv so:
• jamski podkopi in zračilnijaški,

• jalovišči jamske izkopnine Jazbec in hidrometalurške jalovine Boršt,
• propustpodjaloviščemjamske jalovine Jazbec,
• začasno skladišče uranoverude na platoju nad drobilnico.

Emisijskevire radona delimo glede na vplivnost na koncentracije radona v okolju na nižinske vire in na višinske
vire. Prvi leže pod mejo povprečne temperaturne inverzije(nadmorska višina pod SOO m) in mednje prištevamc:
podkopaP-IOin P·II v času naravne ventilacijerudnika terjalovišče Jazbec. '
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a. Izpusti iz jame

V ustja zračnih jaskov in podkop P-IO. P-I. P-36 in delno tudi P-9 so bile vgrajene zračne zapore. ki so
zmanjšale izpuste radona iz jame zaradi naravnega prezračevanja, vendar ga niso preprečile. Smer naravnega
prezračevanje jame se je spreminjala odvisno od zunanje temperature. Pri temperaturah zunanjega zraka nižjih
od +6°C do +9°Cse je zrak v jami dvigoval. pri višjih temperaturah pa spuščal.'Meritve koncentracijeradona in
radonovih kratkoživih potomcev (PAEC) terpretoka zraka.so se izvajale enkrat mesečno. V tabeli 2.25 so
prikazani rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn-222 in PAEC v. izpustih'(1 WL .. 3700 Bqlm3) .

Koncentracije radonovih potomcev so vedno nižje od koncentracij svojega predhodnika Rn-222. ker se v odprtih
sistemih nemore vzpostaviti naravno ravnotežje. '

Tabela 2.25: Rezultati največjih in najmanjših koncentracij Rn-222 in radonovih kratkoživih potomcev (PAEC)
vizpustih (1 WL" 3700 Bq/m\

Vir/Koncentraciia Meritev radona MeritevRn potomcev
Rn-222 (Bq/mJ

\ PAEC(WL)
Maks. Min; Maks. Min.

Podkop P-IO 9288 2636 1.26 0.51
Podkop P-II 9288 6655 165 1.16
Podkon P-9 11768 8023 2.21 1.62
Zračni jašek VJ-6/2 ,1252 562 0.21 0.03
Zračni jašekZJ-8 368 179 0,06 0.02
Zračni jašek s podkopom P-12 1546 229 0,10 0.03
Zračni jašek s podkooom PV 7055 2076 0.97. 0.35

b, Izpust prepusta jalovinaJazbec

Prepust oz. drenaža odlagališča Jazbec seje prezračeval z naravnim prezračevanjem, ker ni bil projektiran z
zračno zaporo (npr. sifonom). V primeru iztokazraka na spodnjemdelu propusta(temperature nad )30C) so bile
izmerjene visoke vrednosti tako zaPAEC kot tudi za 222Rn. V zimskem času, pri temperaturah pod navedeno
mejo. je zrak iz propusta izstopalzgoraj. Vrednosti PAEC in koncentracij 222Rn v prepustujalovišča so bile za
velikostni razred manjšeod poletnih. V tabeli2.26 so navedene najvišje in najnižje izmerjenevrednostiPAEC in
222Rn v poletnem času (max) in zimskem Čilsu (min). Majhen ravnovesni faktor radona priča, da radon zaradi
sorazmernovelike hitrosti zračnega toka skozi 500 m dolg propust le v majhnemdelu razpade v svoje kratkožive
potomce, predenzapusti propust Maksimalna izmerjenahitrost zračnega tokaje bila 119 mimin.

Tabela 2.26: Izmerjene vrednosti PAECin Rn-222 v poletnem času in zimskemčasu.

222Rn (Batm3) PAEC(WL)

Maks. Min. Maks. Min.
Poletni čas 21909 107 1,22 0.Q2
Zimski čas 422 76 0,03 0.01

c, Letne emisije radona Rn-222 iz posameznih objektov rudnika

Ocene letnih emisij iz posameznih virov so pokazale. da je bil velikostni red emisij Rn-222 iz vseh virov v letu
1999okrog 12TBq. Prispevek posameznih obratovje prikazan v tabeli 2.27.

2.4.3 4 Zaključna ocena o vplivih na okolje

Meritve radioaktivnosti v okolju so tudi osem let po ustavitvi rudarjenja pokazale,da je prenehanje izkoriščanja

uranove rude le delno zmanjšalo vpliv RŽV V okolju. Večjih sprememb tudi ni realno pričakovati. dokler ne
bodo dokončno sanirana vsa sedanjajalovišča.
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Tabela2.27: Letneemisije radona22~Rn iz posameznih objektovrudnika

Vir
.. Aktivnost (TBq)

Nižinskiviri· JaloviUeJazbec.olato P-IO 1,90
Prooust pcdialoviščem Jazbec 0.95
PodkooP·IO,naravno orezračevanie 0,01
PodkooP-ll.naravnoorezračevanie 3,15

Višlnski viri** Ventilaciiska postajaP-I, naravno orezračevanie 0.23
Ventilacijska oostaiaP-36. naravno prezračevanje 0,46
PodkooP-9.naravnoprezračevanie 1,68
ZračiIni jaški, naravno prezračevanje 0,76
Odlagališče P-I 0.28
Odla2ališče P-9 0,47
Jalovišče Boršt(80% prekrita zgornja etaža) 2,00

RZVskupai 1999 11,89

• Nižinskiviri- pod.mejotemperaturne inverzije 500 m na~morske višine.
** Vlšlnsk] viri ""- nad mejotemperaturne inverzije 500 m nadmorske višine.

Vir: LETNO POROČILO o izvajanju varstva pred sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto
1999,RŽV, marec, 2000.

2.4.4 PREJETE DOZE DELAVCEV

Služba za varstvo pred sevanji(SVS) RudnikaŽirovski vrh je redno nadzorovala delovišča v nekdanjem obratu
za pridobivanje uranove rude in v obratu za proizvodnjo uranovega koncentrata, poleg tega pa je merila
kontaminiranost odpadnih predmetov in površin objektovv sklopurazgradnih del.
Izpostavljenost delavcevionizirajočim sevanjem je SVS ocenila na osnovi podatkov merjenja koncentracij
radonovih potomcev in merjenja doze sevanja gama (TLD), pri čemer je upoštevala čase izpostavljenosti
posameznih delavcev na posameznih delovnih mestih. Izračun letneefektivnedoze, ki so jo delavciRŽV prejeli
pri podzemnem delu,je narejen v skladu s splošnoveljavno metodologijo.·laradi nizkih koncentracij radonovih
kratkoživihpotomcev in nizkih doznih hitrostih, so bile vrednosti pričalcov/lnO nizke.TL dozimetre so menjavali
četrtletno.

Odčitki TLO so bili ni~i ali pa celo pod mejo detekcije. Izračun prejetibletnih efektivnih doz (LED) je bil
narejen za 60 delavcev RŽV inso bile pričakovano nizke.Najvi~ja prejetadozaje znašala 1,89mSv, povprečna

vrednostletnihefektivnih doz pa I mSv.

Tabela 2.28: Izpostavljenost delavcev ažv ionizirajočim sevanjem.

ST. DELAVCEV LEED[mSv]
LETO

Povp. Vr. Maks.Vr. Kolekt,
doza

1989· 350 5,00 18,00 1750,00

1994 72 1,01 3,14 72,72

1995 57 0,60 1,62 34,20

1996 55 0.83 3,15 44,82

1997 70 1,25 3,37 87,24

1998 65 1,49 2.97 95,36
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• v času obratovanja

1999 60 1.93 3,76 115.80

Vpreračunu prejetih doz na JU;V podajo vrednosti za LETNO EFEKTIVNO EKVIVALENTNO DOZO
(LEED) v skladu z veljavno zakonodajo.

2.4.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR

V letu 1999 je bil opravljen en inšpekcijski ogledjalovišč Jazbec in Boršt (uradni zaznamek) in en inšpekcijski
pregled ažv. ' .

22.07.1999 je bil opravljen inšpekcijski ogledjalovišč Jazbec in Borštkjerje bilolbil:

• obravnavano stanjejalovišča, potek rednihvzdrževalnih del najalovišča hidrometalurške jalovineBoršt,
• pregledano poročilo o meritvah repernih .točk jalovišča HMJ Boršt. s katerimi se meri hitrost gibanja

zemeljskega plazu.
• opravljen ogledzadrževalnega bazena izcednih vod HMJBoršt.
• opravIjen ogledaktivnosti najalovišču jamskejalovine Jazbec (Odlaganje opreme. gradbenega odpada, ki je

nastal z rušenjem tehnoloških objektov).

27.12.1999 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled Rudnika Žirovski vrh injalovišč Jazbec
in Boršt. Inšpekcijski pregled je zajemal:
• ogledjalovišča hidrometalurške jalovine Boršt(ni nobenih aktivnosti).
• ogled jalovišča Jazbec (na jalovišču so deponirani kontejnerji tipa RV, dodatno zaliti z betonom in

napolnjeni z dekornisijskim odpadom).

Na ustni obravnavi so bile inšpekciji podane naslednje infonnacije:
• o zaposlenih na RŽV (trenutnoje v RžVzaposlenih 93 delavcev)
• o meritvah okolja szv, ki jih obravnava občinski svet, o ostalih aktivnostih direktor ažv mesečno

seznanjažupana
• o letnem poročilu o'prejetihdozahdelavcevRžV, kijih prejemata URSJVin ZIRS,
• o zdravstvenih pregledih delavcev RžV,kise izvajajo skladnoz zakonom,
• o pridobljenih potrebnih soglasjih in dovoljenjih, ki jih ažv imaza vsa potekaj0Č8 dela dekontaminacije in

odvozodpadana deponije '
• o rudniškihjamskih objektih. kiso zaprti(le reševalna ekipa RžV·opravi občasen vstop),
• o stanju lovilnega bazena meteornih vodjalovišča Boršt,ki ni bil v celoti očiščen v letošnjem letu (očiščen

je toliko,daje odtokvode nemoten).

V RžV-ju potekajo dela pri dokončni sanaciji prostorov za predelavo rude in določanju načina zapiranja
(sanacije) odlagališča hidrometalurške jalovineBoršt in odlagališča jamskejalovine in rdečega blata Jazbec zelo
počasi.
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2.5 ZAVRATEC

2.5.1 KONČNA SANACIJA ZASILNEGA SKLADiŠČA

URSJVje izdala dve odločbi po uradni dolžnosti, in sicer: dne 14.7. 1999odločbo št. 392-03/98-3-1 8330/JC z
namenom dokončne sanacije. zaprtja zasilnega in začasnega skladišča ter predaje le-~ega v neomejeno rabo in
dne 3. II. 1999 še odločbo št. l/99-23454/JC. s katero je odobrila Program sanacije zasilnega skladišča

radioaktivnih odpadkov v Zavratcu (izdelala ARAO) ter Delovna navodila.. za izvajanje del sanacije zasilnega
skladišča v Zavratcu(izdelala IJS in IBE).

Agencija RAO je začela že leta 1996 s sanacijo zasilnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu. v
katerem je bilo od leta 1961 shranjenihpribližno 30 mJ radioaktivnih odpadkov. Id so nastali ob nezgodi z
radijevo iglo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Leta 1996 so bile v lavratc\l izvedene podrobne meritve.
odpadki so bili prepakirani v nove sode, izvedena je bila tudi invental'izacija. Ker pa ločevanje s tedaj
uporabljenimi merskimi metodami in tehnikami ni bilo izvedljivo. so bili vsi odpadki ponovno zazidani v
skladišče.

V letu) 999 so bili izpolnjeni vsi predpogoji,ki so bili potrebni za uspešno dokončanje sanacije. Agencija RAO
je prevzela v upravljanje Republiško skladišče radioaktivnih odpadkov Podgorica v Brinju. Istočasno je bila
izdana odločba URSJV o preselitvi radioaktivnih odpadkov iz skladišča vZavratcu v Republiško skladišče

radioaktivnih odpadkov Podgorica. v kateri je bilo predpisano. kakšne omejitve je potrebno upoštevati pri
sortiranju odpadkov in kako pristopiti k sanaciji. Na podlagi te odločbe je bil pripravljen program sanacije z
delovnimi navodili za izvajanjeposameznih dejavnosti. pridobljena pa 50 bila tudi potrebna dovoljenja pristojnih
upravnihorganov. .

Delo pri sanaciji se je začelo v začetku novembra 1999 s pripravljalnimi 8J'8dbenimi deli. pri katerih je bil
opremljen in pripravljenobjekt ter delovišče. opravljena so bila nujna vzdrtevalna dela na dovozni poti. urejene
so bile nakladaine in pomožne površine za izvajanjesanacije. Pripravi delov:iščaje sledila priprava na radiološki
nadzor in zaščito. Ločevanje odpadkov se je začelo na podlagi postavljenih mej v odločbi URSJV in potrjenih
Delovnih navodil. ki so jih pripravili podizvajalci Agencije RAO (IBE. IJS). Vsebina posameznegasoda je bila
pregledana in premerjena na sortirni mizi. Na osnovi meritev so bilj ločeni radioaktivni odpadki od
neradioaktivnih. Vsi neradioaktivni - torej komunalni odpadki. so se zbirali v namenskem kontejnerju in bili
kasneje odpeljanina komunalno deponijo.

Celotna sanacija zasilnega skladišča še ni zaključena in se bo nadaljevala v letu 2000. Zadnja aktivnost za
dokončanje del bo dekontaminacija skiadiščnega prostora. ki je kontaminiran zlasti z radijem in cezijem.
Dekontaminacija skladišča se bo izvajala po posebnem programu s kemijskim~ mehanskimi in fizičnimi

postopki. saj je bilo z meritvami ugotovljeno. da je skladiščni prostor kontaminiran na t.i. vročih točkah na tleh
ter tudi po stenah in stropu. Pri tem bo predvidoma nastalo le nekaj sodov radioaktivnih odpadkov. Objekt bo
predan po zaključku dekontaminacije za druge dejavnosti - splošno rabo.

2.5.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI

Sortiranje odpadkovje bilo zaključeno sredi decembra 1999. V celotnem poteku sanacije je nastalo skupaj 63
sodov radioaktivnih odpadkov (14 m') in 7 kontejnerjev (21 m3

) navadnih· komunalnih odpadkov. Poleg teh
odpadkov je bila za transport v Republiško skladišče radioaktivnih odpadkov Podgorica pripravljena tudi
kontaminiranablagajna,ki je bila predhodnoodprta in premerjena.

Do konca leta 1999so bili opravljeni trije prevozi radioaktivnih odpadkov v Republiško skladišče radioaktivnih
odpadkov Podgorica, pri čemer je bilo prepeljanih vseh 63 sodov in omenjena kontaminirana blagajna. Vsi
prevozi so potekali brez zapletov. zaradi nastalih vremenskih razmer pa je bila varnosti namenjena še dodatna
pozornost. Tako je bila zagotovljena prisotnost radiološke službe Agencije RAO in inšpekcije URSJV ter med
prvim prevozomše zdravstvenega inšpektorja in policije. Vsi prepeljani sodi in blagajna so sedaj uskladlščeni v
Republiškem skladišču radioaktivnih odpadkov podgorica v dveh prekatih, ki sta bila pred tem izpraznjenav ta
namen.

2.5.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOWE
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Na stene karavle v Zavratcu so bili nameščeni TLD.dozimetri. Okolica skladiIča je bila pod nadzorom pred in
med izvajanjem sanacije. Zatoso bije v gozduob skladišču nameščene vazelinske plošče na katere bi se prilepili
morebitni radioaktivni aerosoli. Merljiyih obremenitev ni bilo zaznati.

2.5.4 PREJETE DOZE DELAVCEV

Vsi delavci pa so bili usposobljeni za radiološko zaščito in so nosili osebne dozimetre. Radlološke dozne
obremenitve izvajalcev sanacije so majhne in primerljive z vrednostmi iz prvegadela.sanacije v letu 1996. kjer
je bila največja individualna doza zaradi izvajanja del 18 mikroSv. Kolektivna osebna doza delavcev, ki so
sodelovali pri sanaciji v letu 1999 je znašala 0.12 človek.mSv. Največja individualno prejeta doza je bila 29
mikroSv, medtem ko je povprečna doza na delavca znašala 7 mikroSv. Vrednosti se nanašajo le na doze
zunanjega sevanja, saj so bile dejanske inhalacijske doze zaradi uporabe zaščimih sredstev zanemarljive. Pri
izvajalcih so bile prejete dozesevanja nadzirane z elektronskimi osebnimi dozimetri.

2.5.5 INŠPEKCIJSKI NADZOR

Dne 20.07.1999 je bil opravljen ogled začasnega skladi~čaRAO v Zavratcu, o katerem je sestavljen uradni
zaznamek in kjerje bilougotovljeno. da se odlagališčenaheja v enakem stanju kot po opravljenem prepakiranju
radioaktivnih odpadkov leta 1996: NSRAO so zazidani v prvem prostoru ob vhodu, ostali prostori v objektu pa
so počiščeni in v njih ni sledov, da bi jih kdo uporabljal, v glavnem hodnikuje še vednoodloženaventilacijska
enota, ki seje uporabljala pri prepakiranju, zidarske "koze" in kovinska konzoladvigala. Na stenahin tlehje bilo
opazitisledovevlage.
Stavbaje dotrajana inni primerna za začasno skladišča RAO.

Dne 17.11.1999 je bil opravljen ogled začasnega skladišča RAO v Zavratcu, o katerem je sestavljen uradni
zaznamek in kjerje bilougotovljeno:
• potekaprojekt sanacije skladiSča,

• pregledana je biladokumentacija za izvajanje sanacije(soglasjapristojnih organov),
• pregledana je bilaorganizacija radlološke zaščite,

• opravljen je bil ogled skladišča insodovv njem,
• pomanjkljivosti ni biloopaziti.

Opravljeni so bili trije in~pekcijski pregledi transporta radioaktivnih odpadkov iz začasnega

skladišča v Zavratcu v republiško skladišče RAOv Brinju. Pri enem in~pekcijskem

pregledu je sodeloval tudi Republi~ki zdravstveni inšpektor.
Inšpekcijski pregledi so biliopravljeni dne02., 17.in 31. 12. 1999in so obravnavali:

• pregled dokumentacije inoznaktransportnega vozila.
• pregled rezultatov meritve hitrosti dozena kesonu tovornegavozila(kontaktna, na razdalji Im),
• pregled rezultatov meritev hitrosti dozena vsakem posameznem sodu(kontaktna, na razdalji Im),
• pregled rezultatov meritve konuiminacije (brisi),
• radiološki pregled osebja, kije prestopilo kontrolno točko.

S tretjim transportom radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladi~ča v Zavratcuv republiške
skladišče RAOv Brinju so bili iz Zavratca odstranjeni vsi sodi z radioaktivnim odpadom,
prostorv katerem so se nahajali odpadki je p~n.

2.6 UGOTOVITVE INŠPEKCIJE ZIRS

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje jedrske objekte NEK, US z reaktorjem TRJGA v Brinju pri Ljubljani ter
ARAOs skladiščem srednje in nizko radioaktivnih odpadkov v Brinjupri Ljl1bljani in z zasilnim skJadi~čem pri
Zavratcu. Inšpektorji ZIRSso leta 1999 v NEKopravili II in~pekcijskih pregledov in v Ljubljani v zvezi z NEK
izvedli 4 ustne obravnave. En pregled je bil opravljen še na železni~ki postaji Ljubljana, en pregled pa na
[etališču Brnik s sodelovanjem z URSJV. Pregleda sta. obravnavala prevoz kontaminirane opreme in prevoz
jedrskegagorivaza NEK.
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V IJS so inšpektorji ZIRS opravili 7 inšpekcijskih pregledov. Pet pregledovso opravili s sodelovanjemz URSJV
(dvakrat v BrinjII. enkrat v Dolgi vasi. Škofijah in Luki Koper) zaradi natovarjanja in prevozov izrabljenega
jedrskega goriva raziskovalnih reaktorjev iz Brinja, Romunije in Italije v ZDA. Na sedežu ZIRS je bilo
izvedenih še 7 ustnihobravnav s predstavniki IJS.

V ARAO so inšpektorji ZIRS opravili 8 inšpekcijskih pregledov (3 v Brinju in 5 v Zavratcu). Ti pregledi so
potekali s sodelovanjem med ZIRS in URSJV.

Pregledi v NEKso obravnavalinaslednjapodročja:
razgradnjo in uskladiščenje starih uparjalnikov v večnamensko zgradbo,
pregled obsevanihgorilnihelementov med menjavogoriva.
remont reaktorskečrpalke ter prevozev Francijo in nazaj vključno z dokumentacijo.
plan doz med remontom in poročilo o dozahpo remontu.
navodilo za uporabo defektoskopov,
uvoz in prevozsvežegajedrskega goriva,
preverjanjeusposobljenosti in zdravniških spričeval za delavce, ki so prejeli višjo dozo,
nadzor dviga rotorja iz reaktorske črpalke in namestitev v transportnikontejner,
nadzor prevzemaradioaktivnih odpadkov iz Francije po pregledurotorja,
pregled postopkov za določanje površinske kontaminacije in za določanje aktivnosti vsebine v sodih z
radioaktivnimi odpadki
pregled sodov z odpadki, sežganimi in sortiranimina Švedskem,
pregled projektovza gradnjollli rekonstrukcijo nekaterihobjektov,
centralni registerdoz.

. projekt za zamenjavouparjalnikov in povečanje moči,

osebna zaščitna sredstva proti radioaktivnim plinom.

Z vidika varstva pred sevanji v NEK so bile ugotovljene le manjše nepravilnostipri pregledu dokumentacije, kjer
bilanca radioaktivnosti pri prevozih rotorja in odpadkov ni bila natančno določena s strani francoskega izvajalca
del. Nadzor je bil pogostejši med remontom. Opravljen je bil tehnični pregled zgradbe za simulator ter izdanih
osem poprejšnjihsoglasij k odločbam Ministrstvaza okolje in prostor o enotnem dovoljenju za gradnjo objektov
(za dekontaminacijo z zunanjo ureditvijo, za parkirišče in dovozno cesto,· delavnico za ventile, postajo za
vzorčenje vode iz Save v Brežicah,prenovovhodnegaobjekta, transfonnator ter za čistilno napravo).

Pregledi v IJS v Brinju so obravnavali izvoz izrabljenega jedrskega goriva nazaj v ZDA in uporabo
pospeševalnika v Mikroallalitskem centru, kjer niso bile ugotovljene pomembne nepravilnosti. Izdano je bilo
dovoljenje za uporabo pospeševalnika,

Pregledi v ARAOso ponovno pokazali,da evidenca virov, kijo je izdelal IJS in sredi letaizročil ARAO. ni bila
urejena v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega osebje ARAO t vidika varstva pred sevanji ni izpolnjevalo
predpisanih kadrovskih pogojev. En pregled je obravnaval raztovarjanje odpadkov iz Zavratca. Drugih pet
pregledov v Zavratcu je bilo opravljenih zaradi sanacije zasilnega skladišča.. Pri prvem pregledu je bila pred
skladiščem podrto drevo, pri enem od pregledovpa nekaj delavcevni imelo veljavnih zdravniških spričeval.

...
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3 VARSTVO PUD SEVANJI,V ŽIVLJENJSKtMOKOUU

3.1 RJ\;DIACIISKlOPOZQRlLNlMONITORING

Kot ptistoj~i upravniorpn zazagolavijaJ\je radiacUSk9monitO!inga si URSJVževrsto letzapored prizadeva
za nemoteno obratovanje instalno izpopQlnjevanjerad~j$ktgaopozorilfiega sistema, ki je namenjen takojAnji
detekcijipovečanega. zunanjega sevanja.v okolju na območju Slovenije zaradi morebitne jedrskeali radiacijske
nesreče doma aliv tujini.

3.1.1 MERITVE ZUNANJEGA SEVANJA

V Sloveniji je ob koncu leta 1999 delovalo 42 sond, ki kontinuirano merijo ~itl'OSt doze zunanjega sevanja
gama, z avtomatskim zajemam podatkov v Malnem času. od teta 1996 dalje. ko se je <na URSJV oblikoval
CROSS ~entralni ,tadladjski gpozorilni Pstem~loveniJe). se tu na enem mestu zbirajo PQdatId o sprotnih
meritvah iz v~b .ob$tojetihtovrstnihsistemov v Sloveniji.,ld jih upravljajoD8$lednje organizacij~: NE'Kr$ko.
HidrometeoroJo!~izavodRS, URSJV, Termoelektrarna ŠO&tlUU. Tennoelektrama Trbovlje in Elektroin!titut
Milan Vidmar.'U~V sejez~znimiizvajalCi meritev dogovorila za račwlalniiki prenos pri njihzbranih
podatkov vsake polure. Na lJRS1V je bilav ta namen zgrajena. najnujnejAa komunikacijska in računalni&ka

infioastruktura za prenos, analizo, alarmiranje inprikazpodatkov ter zanjihovoatbiviranje.

VsipodlJtki so predstavljeni tudi na INTERNET-nib stnmehURSJV kot prikaz trenutnih ravni sevanja na karti
Slovenije (sl.ika 3.1)in v obliki tabele (tabela3.1).

mesta zun.gaseV8lljaoZl'l8ČCll1az krogi različnih barv. ki ponazarjajo velikost hitrosti
a v realnem čR$U
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Tabela .3.1: Preglednica podatkov o nivojih zunanjega sevanja v Sloveniji v realnem času

DOZNE HITROSTI SEVANJA GAMA NA OZEMUU SLOVENIJE
Uprava RS za jedrsko varnost

Cas izdelave tabele: 28.07.2000 ,12:00 (UTC)
Opomba: Podatki se obnavljajo avtomatično. zato se v tabeli lahko pojavijo nepreverjene vrednosti

.···--·----·--D;~_;_27:iJ7:iooo---~ii.n: 28,07.2000----··

OZAD.IE POVPR. MAKS. POVPR. :\-1,,1(5. ZAD!'iJA

SOND" 10 DNIVREDNVREDN obVREDN VREDN ob VRED:'Ii.ob LOKACIJA

nS",h nSVlh nSV!h ura nSvilr nSvtlr ura nSVth ura:mi
~!lJ. 72 75 80 OO 79 90 07 80 11:3014°31',46°04' Ljubljana·URSJV(A)
1\02 79 82 90 03 85 90 02 80 II :30 14°08',45°35' IlirskaBistrica
~ 65 65 70 02 71 80 08 70 11;30 14"31',46°03' Ljubljana·ZVD
~ 87 90 100 21 97 100 10 90 II :30 14"36',46°05' Ljubljana·Brinje
~ 95 96 IlO OO 100 IlO 09 90 II :30 14"09',46°05' Todraz·RUZV
~Q.~ 79 80 90 07 85 90 OO 90 11:29 15°31 '.45°56'Krsko·NEK
MQ9 117 119 124 23 120 123 02 120 II :26 14"31 '.46°04' Ljubljana·URSJV(M)
tyl04 126 126 134 13 131 137 08 128 12:15 14°29',46"02' Ljubljana·US
MIS 131 131 141 04 135 141 08 129 12:33 15°36',45"54' Brezice
MU! 125 126 134 23 130 137 04 127 12:32 15"31',45"53' Cerklje
M2l 109 110 115 OO 114 118 Ol 116 12:32 15"29'.45°57' Krsko-Videm
Mll 113 115 122 22 118 124 06 120 12:31 15"31'.45"56' Krsko-NEK
MJJ 125 127 135 07 126 129 11 128 12:30 15"31'.45°57' Libna
M..U 121 121 130 09 125 132 03 122 12:34 15°32'.45"57' StariGrad
MJ1 131 131 139 23 134 140 08 137 12:40 15"33',45°56' Pesje
MI4 135 137 148 22 139 145 02 143 12:31 15°34',45"56' GornjiLenart
Mlii 127 126 131 04 132 139 03 126 12:3415°33',45°54' Skopice
MI7 132 132 138 21 137 144 OO 132 12:45 15"32'.45°55' Vihre
Ml!? 130 132 140 22 135 144 OS 130 12:37 15"30',45°55' Brege.
M1Q 125 126 131 12 130 134 09 126 12:42 15028',45"56' Leskovec
Mn 121 126 127 12 127 12:58 15°30',45°58' Krsko
MQl 127 126 137 18 127 132 OO 127 11:4515°38',46°32' Maribor
MQJ. 112 III 123 23 120 126 Ol 114 11:27 15°10'.45"48' Novomesto
~ 104 105 110 15 107 111 07 108 12:00 13°38'.45°53' NovaGorica
MQ1 107 108 III 22 108 113 08 106 10:21 13°35'.45"31' Portoroz-Secovlje
M08 114 114 119 02 118 122 07 115 11:22 16°11'.46"39' MurskaSobota
MQ2 136 134 140 03 134 139 Ol 133 11:$4 13°51'.46023' Kredarica
Ml2 132 132 137 02 132 137 OO 133 11:25 14°10'.46021' Lesce
~ 140 142 155 OO 144 152 07 138 11:32 15°10',46°28' Slovenj Gradec
M.~ 128 130 141 OO 129 134 03 129 10:59 14°35',46°18' Krvavec
M~l 12S 127 138 22 133 141 Ol 128 10:5314°11',45"45' Postojna
~ 129 130 139 18 134 141 08 131 10:47 14"31'.46"03' Ljubljana·HMZ
~12 160 164 177 OO 171 185 05 IS2 11:53 14°51'.45°32' Koccvje
~ 121 122 134 OO 123 127 07 124 11:10 15"07',46°22' Velenje
Mli 122 : 15"17',46"04' Lisca
~ 120 120 126 12 123 130 09 121 11:0815°38',46°14' Rogaska Slatina
.M.41 109 108 128 OO 107 113 Ol 103 10:56 13°34',46°20' Bovec
tl1:R 137 136 143 II 139 146 08 143 Il :53 13°43',46°30' Ratece
frA 114 113 117 07 116 117 03 ;.15"03';46"23' Sostanj
&TIl 120 120 128 06 125 130 06 : 15~',46"22' Velenje·Skale
~ 122 123 132 12 125 130 05 :'14~4O',46°03' Vnajnarje
&X-I; 91 90 90 06 ; 15"03',46°08' Lakonca
mg: 118 122 122 06 : 15"05',46"08' Prapretno

Prikazan je del preglednice, ki prikazuje poleg identifikacijske oznakemmlnega mesta tudi IO-dnevno
povprečje domih hitrosti. 24-umo povprečje domih hitrosti in maksimalno.mdnost prejšnjega dne. srednjo,
maksimalno in zadnjo polurno vrednost dozne hitrosti tekočega dne, geografske' koordinate lokacije in ime
lokacije. Primer grafičnega prikaza podatkov o hitrostih doze za zadnjih 7 dni je razviden iz slike 3.2
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r~ hllp.lIslgovLslgov.sI/UlSIV/MONI I DAING/M06_fulchtml - MlclOsoft Internet ExplOlel I!I[!]E)

QatoIeka .urejanje PogIad P.gjdi Pr'" fomoč.•.. . " -, .." _.. ' . ._.. ....__ .._--_._.,._._---_.. -_._---~..
MONITORlNG SEVANJA I RADIATION MONITORlNG

Uprava &pubiike Slovenije za JfIdrsko Varnost 1Slovenian Mlekar Sajet)! Administration

Sedemdnevni: časovni diacram hib:osti doze sevaDja pma
Seveadays camma dose rate time pph

,

~__----', .....l- ..l- _

'~-----"----__....-,-----+------'-_4__---j
--_.........-;....-----!----;

Meanvalue • 117nSvlh
Max value· 142nSvlh t

Datum in čas zadnjih izmerjenih vrednostijDateabd time of thelastmeasured values: 12109/1999
08:37 (TJI'C)

!irilUP,SjVmonitoring sewznja 1SNS.A radiation monitoring

..:J

Slika3.2 Grafični prikazpodatkov o hitrostih dozeza zadnjih 7 dni

Uprava RS za jedrsko varnost. je pristojna za posredovanje podatkov o meritvah sevanja v mednarodno
izmenjavo inje odgovorna za zgodnje obvdčanje. Zatomora razpolagati z informacijami o opravljenih QAlQC
postopkih v posameznih merilnih sistemih izvajalcev meritev in o primerljivosti teh meritev v evropskem
prostoru. URSJV od leta 1998 dalje izvaja QAlQC postopke na podatkih iz merilne mreže CROSS in redno
mesečno pripravlja dva dokumenta: Zbirno poročilo o QA/QC analizahpodatkov in Zbirno poročilo o meritvah
avtomatskega radiacijskega monitoringa iz sistemov URSJV, NEK, HMZ, TEŠ, TET in EIMV ter pripravi
mesečno bazo podatkov.

V vseh mesečnih in v letnem potočiluso'podatki analiz\rani in statistično0vrettn0teni. Obdelava zajema:
dnevni potek meritev zunanjega sevanja na določenem merilnem mestu, analizo napak, ki se pojavijo pri
meritvah, pri prenosu podatkov in pri formiranju bazepodatkov na URSJV. .
V poročilih so tabelarično prikazani podatki o povprečnih dnevnih vrednostih, trenutnih vrednostih in
ekstremnih vrednostih hitrosti doze, statistični porazdelitvi rezultatov ter razpoložljivosti podatkov na URSJV in
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Slika3;3:Poraz<felitev intervalov bitrostidozesevanjagamaleta 1999 v Ljubljani na lokaciji URSJV,

Tudi v letu 1999je URSJV dnevnop<)~~vala v$epodatke izCROSS-a v predpisanem formatu v evropsld
sistem EURDEP v skupni eVl'Op$ki.kj)yaJni center v Ispri (Italija), ki zbira podatke iz večirle eVropskih ..
nacionalnih mrež za zgodnje RSJVje s tem dobila tudimoinostvpogleda v podatke drugih·
evl'Op$kib <lrmv. od konca letaJ>.'tmsJV v okviruratificirane&aMateraJnega sporazuma podatke
iz CROSS-avavsttijski zbimi·~ D'tI:ttajQ.od)(oderpa tudi sama PJ\'jema podatke vsakouro iz več kot
tristotih postaj,Vistemobdobju$() opravljene tudizačetne priprave za posredovanje podatkov iz CROSS...
v brvaW centerv zagrebu,

3.1.2AVTOMATSKO MElUENJE $PEClFIČNIH AKTIVNOSTI ZRAKA

Od avgusta leta 1998 deluje Jla I~ina 1~~ijireaktotskefAcentrana Brinju avtomatski merilnik
radioaktivnosti aet~lov AI\IJS"02 Cil.ctcIekBI'I'T· Technol08>'.AVlllt'ija).ki •ga je URSJV prejela v okviru
proj_tehničnep()ttl~ j M~pOv~miderttično~l)jeUJts.w postavila v maju 1999 tudi na
lokaciji NEKliko, Mm zi~~i.n~erl.kOncentraeije umetne alfa in beta
aktivnosti v zraku, .... . .... ... . .~ij!:t'8CIioaktivnega joda 1-131 v zraku
v vseh qjegovih kemij$km ob •.... (. ..~~~ije radonovih in torono\'ib
kratkoživih potomcev. Eilakenaprave. ~iobvseh .vojlh mejnihpodročjih (tudi v
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Beljaku in avstrijski Radgoni.Bad Radkersburg) in ob jedrski elektrarni v Paksu na Madžarskem. Leta 1999 je
URSJV prejela kot darilo avstrijske vlade izboljšano verzijo aerosolnega merilnika z visoko ločljivostnim gama

Tabela 3.2: Značilne "vrednostikoncentraeije radionuklidov (v Bqlm;), izmerjene z avtomatsko aerosolno
postajo AMS-02 na lokaciji NEK v Krškem,

It~I.I~I!'-I~llJ,IUU~:L~I~jS?J~tRIi1l~IAJ,~J~I.l!JI~l~l~l~.'-1,,'x,
Ele ~ y- FtyGrba IOCIIS I:t"l •*' . .: :E5""" D a,. ~ t!J (3'--~'---ttY-- :---.-------------

. Beck ":' . cc,'" slap llefreIh HaIIle , 5eIrdl FIMlIIea Hatory PrilI EdI .

tu:;;-:.:J~ -čJ~-~~-"č:i;;;;;;:;;;--.:J·~;;..;.'::.J--~-;-.:J-~-CJ~--'::J;;,;----~=j

:'~@_~~!!~~~~7~~·.:·..··8..__ __ .. _._.. __.__ __ 3 ~Oo :

Mollitorinc sevanja

SEVANJE - AEROSOU

!]D0n8.---------.-.----------..

spektrometrom AMS-oI in ga postavila v Drnovem na Krškem polju. Programska oprema, ki so jo URSJV prav
tako zagotovili Avstrijci, omogoča vpogled v trenutno stanje radioaktivnosti zraka na tej lokaciji pa tudi v
podatke o radioaktivnosti aerosolov .izvseh osmih avstrijskih tovrstnih merilnikov.

Če v zraku ni zaznati povečane radioaktivnosti, daje aerosolna merilna postaja podatke o mejah detekcije
meritve. Značilne meje detekcije za es-137 v zraku zntiajo okrog 0,10 Bq/m3

, za 1·131 okrog 0,01 Bq/m3
, za

umetno alfa aktivnost 0,01 Bqlm3 in za umetno beta aktivnost O, I Bq/m3
• Naprava daje sprotne vrednosti za

koncentracije kratkoživih radonovih in toronovih razpadnih produktov v zraku (tabela 3.2).
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3.J.3 AVTOMATSKI MERILNIK KONCENTRACIJERADONOVIH KRATKOŽIVIH POTOMCEV

V letu 1996 je Bavarska vlada zagotovila Sloveniji šest obnovljenih avtomatskih merilnih postaj za redno
merjenje koncentracij radonovih kratkoživih potomcev v okolici nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu.
V letu 1998 je URSJV ob sodelovanju Rudnika Žirovski vrh uspela povezati eno od teh postaj v avtomatski
monitoring sevanja v okolju. Podatki se zbirajo v okviru lokalnega radiacijskega centra URSJV, odkoder se
posredujejo dalje v sistem CROSS. Radanska merilna postaja je postavljena v naselju Todraž, ki je najbližje
obstoječim emisijskim virom radona.

r~ UASJV Hadon . spekteJ h4lcI(Holllntern~tExplorer I!I~EJ............
ONITORING SEVANJA

KONCENTRACLJA RADONA

Rezultati enoumegamerjenjadne2000-06-09 ob uri09:56:31:
o Ravnote:naekviva1enlna koncensracija radona· EEC: 9.5+. 3 Bq/mJ

o Koncentracija potencialne alfa energije radonovih potomcev- PABe:0.0025 +. 0.0002 WL

TrenutJli status radonskegamerilnika:
o Čas od menjave Sira: 00160 min
o Število detekbranih impulzov v zadnji uri; 0000764
o TemperalUra: 20,7'C
o Pretok: 150. LIh

Lokacija: Todrai - RudnikuraIIa Žiroyski nh
DalUm in čas (UTC+l): 00-06-09 09:56:31

Alpha spectrum ofPo·218, Po-214 and Po·212

.J
~
1~1 URSJVdomača stran

Slika 3.4: Prikaz koncentracije radona na lokaciji Todraž v bližini rudnika urana na Žirovskem vrhu.

Rezultati merjenja radona so izraženi z ravnovesno ekvivalentno koncentracijo radona (EEe) in podani v enotah
Bq/m''. Koncentracije radonovih potomcev se dnevno skoraj periodično spreminjajo, maksimalne vrednosti v
okolju pod Žirovskim vrhom večinoma dosežejo od 20 do 40 Bq/mJ

• V neposredni bližini odlagališč pa lahko
vrednosti v času dolgotrajnih zimskih inverzij, občasno presegajo 100 Bqlm'. Prikaz meritev na postaji v naselju
Todraž zajema numerične vrednosti koncentracij, grafični prikaz alfa spektra radonovih kratkoživih potomcev
na zračnem filtru v zadnji uri (slika 3.4) ter časovni potek koncentracij v zadnjih sedmih dnevih (slika 3.5).
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Slika 3.5: Časovni potek koncentracije radona v zadnjih sedmih dnevih na lokaciji Todraž v
bližini obratov nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu.

3.1.4 MERITVE RADIOAKTIVNE DEPOZICIJE

Pri jedrski nesreči uhajajo v ozračje tudi radioaktivni delci, ki jih zračne mase lahko nosijo zelo daleč, tudi po
več tisoč kilometrov. Ti radioaktivni delci se vzdolž svoje poti usedajo na zemeljsko površino (suha depozicija)
ali pa jih spirajo iz ozračja padavine (mokra depozicija). S tem postane gornja plast zemlje in vegetacija
radioaktivna. kar se kaže tudi v povečanih vrednostih hitrosti doze (glej monitoring zunanjega sevanja).
Da bi v CROSS-u razpolagali tudi z informacijo, kateri radionuklidi so povzročili povečano sevanje iz tal, je
URSJV jeseni leta 1999 postavila za Bežigradom v Ljubljani avtomatski gama spektrometer za sprotno merjenje
radioaktivnega useda. Merilna naprava lahko detektira posamezne radionuklide sevalcev gama (Cs-137, 1-131,
in drugih) ob morebitni jedrski nesreči. Programska oprema za sprotno evaluacij o podatkov iz spektra bo
dokončno izdelana v prvi polovici leta 2000.

3.1.5. NOVOSTI V LETU 1999

Glavne novosti, ki so bile vpeljane v skupni zbirni sistem imenovan CROSS v letu 1999, so bile:
• vključitev S-ih novih merilnih mest za zunanje sevanje v.mrežo iz sistemov, ki jih upravljajo HMZ in

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),
• postavitev in vključitev v sistem avtomatske aerosolne postaje na lokaciji NE Krško v Vrbini,
• postavitev avtomatske aerosolne postaje z visokoločljivostnim gama spektrometrom v Drnovem,
• vzpostavitev vzajemnega pošiljanja podatkov v Avstrijo na osnovi bilateralnega sporazuma,
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• avtomatsko tedensko pošiljanje podatkov o zunanjem sevanju v sistem EURDEP (European Union
Radiological Data Exchange Platform),

• izpopolnjen prikazpodatkov radiacijskega opzorilnega monitoringa na spletnihstraneh URSJV.

Zbrane podatke iz vseh merilnikov sevanja spremljamo, analiziramo, arhiviramo in jih prikazujemo na
INTERNET-u na naslovu:
http://www.gov.si/ursjvIMONITORING/sevanje.html

3.2 SPLOŠNA RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA OKOLJA V SLOVENIJI

Osnovni program meritev radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v RS je bil za leto 1999 določen

povsem v enakem obsegu kot za pretekla leta in je bil v skladu s Pravilnikom o mestih, metodah in rokih za
preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.l. SFRJ, št. 40/86). V dogovoru z naročnikom.

Ministrstvom za zdravstvo, so bile izvedene še dodatne meritve koncentracij radionuklida 1-131 v odpadni vodi
iz čistilne naprave v Zalogu, ki ga lzpuščata v kanalizacijo Klinični center in Onkološki inštitutv Ljubljani.

3.2.1 PROGRAM

Program meritevsplošneradioaktivne kontaminacije v okoljuzajema sledeče elementeokolja:površinske vode,
zrak, tla, padavine, pitnovodo, hrano in krmila.

I. Površinske vode: polletni enkratni odvzem vzorca SAVE pri Ljubljani (Laze-Jevnica), DRAVE pri
Mariboru, SAVINJE pri Celju in SOCE pri Anhovem. V vzorcih se določa specifična aktivnostgama
sevalcevin H-3.

2. Zrak: kontinuirno prečrpavanje zraka skozi zračne filtre na lokacijah v LJUBLJANI, na JEZERSKEM
in PREDMEJI. Meri se vsebnost gamasevalcevv sestavljenemmesečnem vzorcudnevnih filtrov.

3. Tla: 3.J. Zemlja: dvakrat letno se odvzamejo vzorci iz neobdelanih travnatih površin na lokacijah v
LJUBLJANI. KOBARIDU in MURSKI SOBOTI. Meri vsebnost gama sevalcev in Sr-90 v treh
globinskih plastehzemlje(0-5 cm,5-10cm in 10-1S cm).

na: 3.2.Zunanje sevanje gama Polletnose določajo doze zunanjegasevanja gama na SO lokacijah na
prostem po Sloveniji s TL dozimetri v mreži 20 km x 20 km. Kontinuirno se meri hltrost doze v
LJUBLJANI, MARIBORU, NOVEM MESTU, CELJU, NOVI GORICI, PORTOROŽU, MURSKI
SOBOTI, na KREDARICI in LESCAH.

4. Padavine: neprekinjeno mesečno zbiranje tekočih in trdih padavin v LJUBLJANI, NOVEM MESTU,
BOVCU in MURSKI SOBOTI. Mesečno se določajo prostorninskeinpovršinske specifične aktivnosti
gama sevalcev, radibnuklid Sr-90pa četrtletno.

s. Pitna voda: dvakratletno odvzemenkratnih vzorcevpitne vode iz vodovodov v LJUBLJANI, CELJU,
MARIBORU, KRANJU, ŠKOFJILOKIin KOPRU. Določa se specifična aktivnostgama sevalcev, Sr
90 in H-3.

6. Hrana: sezonsko vzorčenje hraneživalskega in rastlinskega izvora v LJUBLJANI, NOVEM MESTU,
KOPRU, CELJU,MURSKI SOBOTI, MARIBORU in SLOVENJGRADCU, po potrebise odvzamejo
vzorci tudi na drugih lokacijah. Mesečno se zbirajo vzorci mleka v LJUBLJANI, KOBARIDU,
BOHINJSKI BISTRICI in MURSKI SOBOTI. V vseh vzorcih hranese določa vsebnost gama sevalcev
in radionuklida Sr-90.

7. 2ivaJska krma: dvakrat letno se odvzamejo vzorci trave na lokacijah v LJUBLJANI, KOBARIDU in
MURSKI SOBOTI. Določa se vsebnost gama sevalcev in radionuklida Sr-90,
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3.2.2 IZVAJALel

Nadzorne meritve radioaktivnosti v življenjskem okolju Republike Slovenije opravljata pooblaščeni organizaciji
zavod za varstvo pri delu in Institut "Jožef Stefan". Izvajalca izvajata tudi program zagotovitve in kontrole
kvalitete meritev in sicer s primerjalnimi meritvami istih vzorcev zraka in padavin znotraj programa nadzora,
poleg tega pa se redno udeležujeta tudi mednarodnih primerjalnih meritev v organizaciji MAAE. Dodatne
primerjalne meritve istih vzorcev sta izvajalca opravila v sklopu programa nadzornih meritev radioaktivnosti V

okolici NE Krško.

3.2.3. REZULTATI MERITEV

a) Nadzor nad radioaktivnostjo v rekah" Sloveniji se ne izvaja v skladu s pravilnikom: vzorčevanje vode ne
poteka z vsakodnevnim odvzemom vzorcev v zbirni trimesečni vzorec, ampak le z enkratnim odvzemom na
vsake pol leta. Nadaljnja pomanjkljivost izvajanega programa je, da se ne nadzoruje reka Mura, čeprav ka1ejo
avstrijska letna poročila, da je bila pretekla leta najbolj kontaminirana z radioaktivnim 1-131 iz avstrijskih
bolnišnic.

Rezultati meritev umetnih radionuklidov v vseh štirih največjih rekah v Sloveniji kažejo, da so koncentracije
Cs-137 merljive le še v sledeh, toje maksimalno do 0,5 Bq/m3 v Savi, Savinji in Soči in do 1,9 Bq/m3 v reki
Dravi. Specifične aktivnosti radionuklida H-3 v rečni vodi so se gibale med 940 do 1300 Bq/m3

•

Izmerjeni radionuklid 1-131 v rekah je posledica njegove uporabe v bolnišničnih nuklearnih medicinskih centrih
(Ljubljana, Maribor in Celje). Aktivnosti se gibljejo v povprečju okrog I Bq/m3 v Dravi in Savinji medtem ko
so v reki Savi namerili tudi do 53 Bq/m3

• V delu programa, ki ga je v letu 1999 dodatno financiralo Ministrstvo
za zdravstvo, so izvajalci ugotovili, da se na izhodu iz čistilne naprave v Zalogu pred izlivom v Ljubljanico
povprečne dnevne koncentracije 1-131 dvignejo preko 25 kBq/m3

, povprečne nekajurne vrednosti pa tudi preko
60 kBq/m3

• To pa pomeni, da občasno že presegajo predpisano mejno koncentracijo za pitno vodo (20 kBq/m3) .

b) Meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov v zraku ne kažejo večjih sprememb v primerjavi z letom 1998.
Aktivnosti Cs-137 so bile v velikostnem razredu 3 mikroBqlm3

, koncentracije Sr-90 daleč pod I mikroBq/m3•

Koncentracije dolgoživih naravnih radionuklidov kot sta 'Be in 210Pb sta bili v območjih 2-2,3 mBq/m3 oziroma
0,3-0,7 mBq/m3

• \ .

c) Za koncentracije radionuklida Cs-137 v padavinah so izmerili izvajalci ZVD 2·3 Bq/m3 (oziroma used 3·5
Bq/m2 ) in za Sr-90 0,4 Bq/m3 (used okrog 0,6 Bqlm2

• Velika razlika vrednosti Sr-90 glede v primerjavi z
letom 1998 naj bi po mnenju ZVD izvirala iz napačne končne evaluacije rezultatov. Radioaktivni Sr-90 v
padavinah v devetdesetih letih.(letni prispevek večinoma 0,1·1 Bq/m2

) je nitji od vrednosti iz začetka
osemdesetih let (1-8 Bq/m2

) . Koncentracija radionuklida H-3 je bila merjena v Ljubljani: povprečna letna
vrednost 1260 Bq/m30ziroma used letno skupaj 2 kBqlm2

) . .

d) Rezultati meritev vsebnosti umetnih radionuklidov (Cs-137, Sr-90) v plasteh zemlje kažejo zelo podobno
globinsko porazdelitev kot v zadnjih letih, to je rahel premik proti globljim plastem. Povprečna specifična

aktivnost Cs-l37 v plasti od O-IS cm ~lobine znaša v Ljubljani do 9,8 kBq/m2
, (v letu 1998 14 kBq/m , v času

černobilske nesreče okrog 25 kBqlm ). Izmerjena vsebnost Sr-90 v plasti od 0·15 cm je znatno nižja in je
znašala okrog 150 Bq/m2 (černobilska kontaminacija v letu 1986: 450 Bq/m2

). Približno 30 % te vrednosti je
bilo izmerjeno na merjenih lokacijah v prvi plasti (0-5 cm).

e) Meritve zunanjega sevanja gama ka1ejo, da je povprečna vrednost zunanjega sevanja v Ljubljani, merjena v
letu 1999 s TL dozimetri , znašala 92 nSv/h inje v primerjavi s preteklim letom za nekaj odstotkov nižja (v letu
1998: 96 nSvlh). Izvajalci ocenjujejo, da je prispevek černobilske kontaminacije na območju Ljubljane še
vedno okrog 0,14 mSvl1eto ali 20 % glede na raven naravnega ozadja (0,7 mSv/leto). Povprečna hitrost doze
zunanjega sevanja v Sloveniji v letu 1999, merjena s kontinuirnimi monitorji (na 810kacijah)je znaša 120 nSvlh
in je za okrog 40 % višja od povprečja merjenega s TL dozimetri na istih ,lokacijah v preteklem letu 1998.
Izvajalci (IJS) navajajo le merske vrednosti in v komentarju ne podajajo obrazložitve te razlike.

f) Koncentracije radionuklida Cs-137 v pitni vodi iz vodovoda v večjih mestih v Sloveniji je bila ugotovljena v
sledeh, to je od 0,2-0,8 Bqlm3

• Koncentracija Sr-90 je bila nekaj višja (do 1,5 Bq/m3
) . Meritev radioaktivnosti
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vode iz kapnic ni bilo zajetih v programu nadzora,čeprav se z njo oskrbuje razmeromavelik delež prebivalstva,
tudi v neposredni bližini Ljubljane. Radionuklid H-3 v vodovodni vodi nastopa v enakih koncentracijah kot v
rečnih vodah (860-1300 Bq/mJ

).

g) Trend zniževanja specifičnih aktivnosti radionuklidov Sr-90 in Cs-137 v.hrani se v letu 1999 ni nadaljeval,
kot bi pričakovali zaradi počasnega vendar stalnega prodiranja radionuklidovV globino tal. Srednja vrednostCs
137v zelenjavi, v sadju in v žitaricah je bila večinoma v območjuO,I-Q,2Bqlkg. Najvišja kontaminacija v
Sloveniji je bila izmerjena v borovnicah nabranih v bližini avstrijske meje (Šentilj): Cs-137 je bilo 93 Bqlkg,
stroncija Sr-90 pa okrog 1 Bq/kg. Vsebnost Sr-90'v vzorcih žitaric, sadja in zelenjaveje ostala v enakih mejah
kot v preteklem letu, to je v povprečju 0,2 Bqlkg. Med hrano živalskega izvora so izmerili v mesu okoli 0,2
Bqlkg(v mesujelena celo 6 Bqlkg).
Mleko iz osrednje Slovenije je vsebovalo v povprečju 0,1 Bq/l Cs-137 in 0,09 Bq/l Sr-90, medtem ko so v
mleku iz alpskega območja izmerili 1.3 Bq/l Cs-137 in 0,16 Bq/l Sr-90. V vzor~ih sira je Sr-90 več (okrog 0,7
1,0 Bq/kg), medtem ko je bilo Cs-l37 le v območju 0,06-0,2 Bqlkg. V splošnem velja, da velika variabilnost
nizkih absolutnih vrednosti, tako za Cs-137 kot Sr-90, ki so blizu meje merljivosti, ne omogoča dobre
primerljivosti rezultatov.

h) Meritve vsebnostiCs-l37 in Sr-90 v travi so se gibale v velikostnemrazredu I Bq/kg sveže trave. Ravni Cs
137 so bile v povprečju 0,7 Bqlkg, kar je nekajkrat nižje od vsebnosti Sr-90 (povprečje okrog 3 Bqlkg), kar je
podobno kot v prejšnjih letih. Precej večja kontaminacija trave izhaja od naravnih radionuklidov. Vsebnost
dolgoživejšega radonovega potomca Pb-21O je bila, zaradi usedanja in spiranja iz ozračja, v povprečju okrog
II Bqlkg.

3.2.4 OCENA PREJETE DOZE SEVANJA

Na osnovi povprečnih specifičnih aktivnosti dolgoživih fisijskih radionuklidov v zraku, vodi in hrani za leto
1999. povprečnega letnega vnosa in ob upoštevanju doznih pretvorbenih faktorjev po MAAE "Basic Safety
Standards" (iz leta 1996) so izvajalci ocenili skupno letno pričakovano efektivne dozo Eso. Ocenjeni letni
prispevek obeh dolgoživih fisijskih radionuklidov k dozi zaradi inhalacije je zanemarljiv v primerjavi z
obsevnimi obremenitvami po drugih prenosnih poteh in znaša nekaj nSv zaCs-137 in nekaj 10 nSv za Sr-90.
Letna doza zaradi ingestijeje znašala 3, I mikroSv na leto, od tegaje odpadlo na Sr-90 tri četrtine in na Cs-l37
preostala četrtina. Zunanje sevanje zaradi Cs-137 v tleh predstavljapo oceni izvajalcevnajvečji prispevekk dozi
od globalne kontarninacije okolja. Pri oceni letne doze od zunanjega sevanja so bili uporabljeni merski podatki
za merilnomesto v Ljubljani in zelo konservativna predpostavka, da posamezniki preživijo na prostem 30 %
razpoložljivega časa. Efektivna doza od zunanjegasevanja (pretežno od čemobllske nezgode)je bila v letu 1999
ocenjena na 52 mikroSv Skupna efektivnadoza na odraslega prebivalca Slovenije, ki jo je povzročila splošna
kontaminacija okolja s fisijskimi radionuklidi, je bila v letu 1999 ocenjena na 55 mikroSv, kot je podano v
spodnji tabeli (Tabela 3.3). Na področjih z višjo černobilsko kontaminacijo (severozahodna Slovenija) je
prispevek k celokupni dozi zaradi ingestije umetnih radionuklidov višji do 3 mikroSviletozaradi večje vsebnosti
Cs-137 in Sr-90 v mleku.

Tabela 3.3: Obsevna obremenitevprebivalstvazaradi radioaktivne kontaminaciieokolia v Sloveniiiv letu 1999

Prenosna pot Efektivna doza
(v mikroSvIleto)

Inhalacija aerosoli (Cs-137, 5r-90) 0,02

Ingestija: hrana(Cs-137, Sr.90) j,1

deževnica(Cs-137, Sr-90, Ljubljana,21 dnevno) (0,05)-

pitna voda (1·131 v Savi, Dol pri Lj.lLjublj.,21 dnevno) (0,5)·

Zunanje sevanje 51.8

Skupaj
. .

v letu 1999 (zaokroženo) SS mikroSv

- ocena URSJV na osnovi rezultatovmeritevZVD v letu 1999
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3.2.5 ZAKWUČKI

Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja RS v letu 1999 izvajalci ugotavljajo, da niso bile
prekoračene meje letnega vnosaumetnihradionuklidov v organizem, predpisane v Pravilniku o največjih mejah
kontaminacije človekovega okolja in odekontaminaciji (Ur.l. SFRJ,St. 8187).
Letne efektivne dozezaradi ingestije umetnihradionuklidov so povsemprimerljives tistimi v sosednjih državah
(Avstrija, Švica5 mikroSv), medtem koje ocena letne doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanjugama za
Slovenijo verjetno pretirano visoka (52 mikroSv pri bivanju 7,2 ur na prostem in zaSčitnem faktorju zgradb0.1)
v primerjavi z "'drugimi državami in jo bo v prihodnje nujno potrebno ocenjevati na drugačnih izhodiSčih. V
poročilih za Avstrijo navajajo černobilsko zunanjo dozo okrog IS mikroSv na leto (pri bivanju 6 ur dnevno na
prostem in zaščitnem faktorju zgradb 0.1), za Nemčijo 20 mikroSv in za Švicopaod 10-500mikroSvletno (pri
stalnem 24-urnem bivanju na prostem). V tabelah 3.4 in 3.5 so prikazane srednje letne aktivnosti na travnatih
površinah in mleku ter letnadozazaradi zunanjega sevanjav tabeli3.6.

Tabela3.4: Srednje letne aktivnosti $r·90 in es-137 (5q1m2
) v plasti tal globine 0-5 cm (travnata površina), za

obdobje 1982 - 1999

ILjubljana IKobari~ IMurska Sobota

I.on c;:._on 1"'._1 '2'7 e_.lU\ t"'_~ 11'7 e_.on 1"',,_11'7

1982 126 222 69

1983 157* 161 43

1984 102 161 , 48

1985 107 154 56

1986 p" 680 115-"
1987 us 25500 465 32250 90 4850

1988 120 8600 395 5950 84 2750

1989 129 6800 384 15000 89 3200

1990 130 12500 335 8350 81 6200

1991 80 11000 240* 1750 73 4350

1992 82 9350 255 14000 71 5050

1993 94 10500 280 16500 54 4650

1994 17 7400 230 10100 70 4550

1995 71 8000 210 10500 79 3950

1996 43 6200 145 9700 59 4000

1997 27 5750 67 6500 40 4400

1998 29 4400 73 5700 23 3000

1999 41 3800 73 5700 88 3000

• spmnomba lllCSla \'ZOrtcnja
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Tabela 3.5: Srednie letne aktivnosti Sr-90 in es-137 (B II) v mleku od 1984 -)999

Vsebnost Sr-90 (Bq/) Vsebnost CS,:,137 (Bq/l)

I 1·,.... 1:._. Il_".':'" ,. v_.. _...: ... ....__1.- "

1984 0.17 OJ3 0.13 0,27 1.02

1985 0.19 0.33 0.10 0,27 0.95

1986 0.28 0.81 21.5 65.7 168,6

1987 0,40 0.87 0,40 0.87' 2.70

1988 0.22 0.53 1.49 7.32 17.2

1989 0.17 0.38 0.68 6.0 7,48

1990 0.19 0.43 1.10 4,9 5,6

1991 0.16 0,36 0,58 3,S 4J

1992 0.22 OJ2 0.41 4,0 4,1

1993 0.15 OJO 0.47 2,9 3.2

1994 0.14 0.22 0.48 2,0 2.3

1995 0.12 0.22 0,45 1.7 2,5

1996 0.13 0,29 0,36 1,2 2.0

1997 0.10 0.15 0,12 0.55 2.0

1998 0.10 0.15 0.10 0,65 1.8

1999 0.09 0.16 0.12 0.55 1,7

Tabela 3. 6: Letna doza zaradi zunaniensevania sama v Liubliani (\988':1998)
LETO Skupna doza zunanjega Prispevek černobilskekontaminacije

sevanja (mikroSv) (mikroSv) •
1988 1080 360

1989 1131 280

1990 994 220

1991 966 190

1992 915 ,190

1993 ' 904 180

1994 876 146

1995 812 150

1996 844 145
1997 851 146

1998 845 145 "

1999 839 140

• Ocena ZVD na podlagi meritev doz, ki jih je opravil IJS v Ljubljani pred C!ernobilsko nezgodo
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3.3 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOWU NE KRŠKO

3.3.1 OBSEG

Redni sevalni nadzorNuklearne elektrarneKrško vsebujenadzorinventarjatekočih in plinastih emisij ob izvoru
ter neodvisennadzorvnosa radionuklidov v širše okolje (imisijske koncentracije), Nadzorovano področje okolja
obsega v prvi vrsti 12-kilometrski pas okoli objekta, kjer se ' pričakujejo najvišje vrednosti imisijskih
koncentracij in je mogoče potenciaJno najprej zaznati spremembe. Pri reki Savi in podtalnicah pa je nadzor
razširjen tudi na področje Republike Hrvaške od Jesenic na Dolenjskem do Podsuseda (sotočne razdalja od
objekta 30 km). Kot referenčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, zlasti pri detekciji zračnega
prenosa plinastihef1uentov in njihovegauseda, so v poročilo vključeni tudi nekateri poda.tki iz merilnihmest v
Republiki Hrvaški na večjih razdaljah (od 14 km do 27 km) v smeri proti zagrebu ter v njegovi širši okolici
(kontinuirni sprotni merilniki domih hitrosti, pasivni TL dozimetri v zahodnem loku dolžine 45 km), ki jih za
poročilo posredujejo izvajalci meriteviz Hrvaške,

3.3.2 IZVAJALCI

Kontinuiran nadzor emisij opravljajo po uvedenih rutinskih postopkih zadolžene službe NEK ob dopolnilnih
primerjalnih meritvah zunanjih pooblaščenih organizacij (interkomparacije, paralelne meritve reprezentančnih

in drugih vzorcev), Redni nadzor radioaktivnosti vokolju pa so opravile na osnovi upravno potrjenega letnega
programa zunanje pooblaščene organizacije: Institut "Jožef Stefan" in ZVD ter na področju Hrvaške Institut
"Rudjer Boškovič " - Centarza istraživanje mora i okoliša in Institutza medicinska istraživanja i medicinu rada
iz zagreba. Institut"RudjerBoškovic" opravljatudi nekatere vzporedne meritve na Savi od Krškegado Jesenic,
ki so dodane rednimmeritvam Instituta"Jožef Stefan",

3.3.3 REZULTATI NADZORNIH MERITEV (*)

Obremenitev okolja, predvsem z obema cezijevima izotopoma iz Černobilske nesreče (kot tudi učinki njune
tehnološke koncentracije v lokalnih emisijskih virih industrije z masovno predelavo onesnaženihsurovin)so se,
po dokaj naglem upadu v letu 1987,v naslednjih sedmih letih v povprečju rahlo zniževali, pri poljščinah pa že
leta 1990 praktično padli na pred černobilsko raven. V letu 1994je ta potek dosegel najnižjo vrednost, tako da
zaznavamo v standardnern vzorcu poljščin iz krško-brežiškega področja v naslednjih dveh letih celo manjši
prirastek cezijevih izotopov, medtemko v obdobju od 1997 do vključno 1999 znova opažamo rahel padec. Pri
dozi zunanjega sevanja (sevanja v okolju), tako kot v letu 1998, ni zaznati porasta doze v drugi polovici leta,
celoletna povprečna doza v okolici NEK-a pa'je za razliko od predhodnega leta ponovno padla v skladu s
pričakovanim zmanjšanjem, ki ga za vsa leta v po černobilskem obdobjuopažamo v ostalih delih Slovenije.
Zmanjšanju prispevka tekočih izpustov papirnice Videm k radioaktivni obremenitvi savske vode z umetnimi
(za faktor 0,5) in naravnimi radionuklidi (za faktor 0,25), ki je bilo v letih 1992 in 1993 povzročeno z
zmanjšanjem proizvodnje, jev letu 1994 sledilo ponovno povečanje, zlasti naravnih radionuklidov
(za faktor2), ki se z manjšimi nihanji ohranjana približno enakiravni tako za naravne kot umetneradionuklide
tudi v letu 1999. Izcejanje pepela iz papirnične toplarne v Savo, ki vpliva predvsem na. povečano prisotnost
naravnih radionuklidov iz premoga, se je v letu 1999zmanjšalo (za faktor 0,6) in doseglo nivo iz obdobja pred
letom 1998. V zadnjih dveh letih tudi ni bilo opaziti sprememb pri onesnaževanjuz umetnimi radionuklidi (Sr
90, Cs-137), ki se v večji ali manjši meri nahajajo v predelovanem lesu. Tako kot v predhodnih letih je zaradi
nižjih koncentracij predvsem cezijevih radionuklidov, postal med dolgoživimi umetnimi radionuklidi
pomemben "predčemobllski" stroncij.Prevladujoči delež k obremenitv] z umetnimi radionuklidipa je prispeval
kratkoživi1-131, ki ga zlastiod leta 1990prispevajo bolnišnice.

Upoštevaje povečane koncentracije tritija, kijih povzročajo elektrarniške izteke, ter 1-131, Cs-137 in Sr-90,
dobimo oceno, da bi bil prispevek NEK-a k letni obremenitvi odraslega referenčnega človeka zaradi
potencialnega pitja savske vode v Brežicah v letu 1999· manjši od 0,6 mikroSvIleto, za referenčnega otroka
(1-2 let) pa manjšiod 1,4mikroSvIleto. za slednjeje to približno 8 % ocenjenecelotne obremenitve z naravnimi
in umetnimi radionuklidi. Ta ocena je približno enaka oceni za brežiške Savo iz leta 1998, če upoštevamo
uvedenespremembe pri domih faktorjih (U), pa je po velikostnem redu primerljivatudi z ocenami iz preteklih
let. Nekoliko nižjo obremenitev zaradi NEK-a (okoli 0,3 mikroSvIleto za odraslega in okoli I mikroSvIleto za
otroka), dobimotudi za Savov Jesenicahna Dolenjskem. Na te podatkeznatno vpliva nezanesljiva ocena deleža
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kratkoživega 1-13 I. ki. s9 ga v letu 1999. tako kot vpretekl ih letih. prispevale v znatnem obsegu izteke
bolnišnic. Približno oceno za prispevke 1-131 iz bolnišnic k obremenitvi referenčnega otroka (1-2 let) lahko
povzamemo iz meritevv Krškem. iz katerih je izključen prispevek NEK-a, ki dajo dozo 1,0mikroSvileto.

Za oceno povečanja efektivne doze odraslega referenčnega človeka zaradiuživania savskih rib. dobimo ob
najbolj neugodni predpostavki (maksimalne izmerjene vrednosti. umetnih radionuklidov ne glede na poreklo,
cela riba) vrednost <I. 3 mikroSvl\eto. za referenčnega otroka(60% inges~ije<>draslega)pa < 3,2 mikroSvileto.
V povprečju ribe. ki so do leta 1986 predstavljale kritično prenosno pot za ,emisije NEK-a preko prehrambene'
verige. v letu 1999 nimajobistveno višje vsebnosti es-137 (predvsem černobilskega) od ostale beljakovinske
hrane. Občasno povečanje obremenitev povzroča tudi tu kratkoživi H31, ki je posledica kontaminacije
celotnegasavskegavodnegatelesa pred in za elektrarno.

Neodvisna modeina ocena efektivne doze potencialno najbolj izpostavljenega posameznika iz referenčne

skupine brežiških prebivalcev za pričakovane prenosne poti tekočih et1uentov preko Save, ki temelji na mersko
ocenjenem razredčitvenem faktorju v Savi in inventarju letnih izpustov NEK-a (dopolnjena mesečna poročila

NEK-a za leto I999). daje efektivne dozo 0.7 mikroSvileto za odrasle in 0.8mikroSvlleto za otroke. Ta ocena
obremenitve je približnoenaka kot v letu 1998 (**).

Vodovod Brežiceje v vseh letihobratovanja NEK-a (od leta 1982) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijo
tritija kot vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Studija in analize narejene v letu 1985 so potrdile
domnevo, da je to povišanje pripisati prispevkom NEK-a preko.savske>vode. V drugi polovici 1990. leta so
brežiškivodovod začeli pretežno(70 % porabe) napajati iz novegloboke vrtine, ki se zaenkratodlikuje z vodoz
zelo nizko vsebnostjo tritija (stara voda) tako. da je ta povezava praktično .odpadla. Izmerjeni prispevek vseh
umetnih radionuklidoviz brežiškega vodovoda k letni obremenitvi odraslegaprebivalca zaradipitja te vodeseje
po letu 1990 zniŽlI:I na 'nekaj stotink mikroSvileto (v letu 1999 okoliO,024mikroSv/leto za odrasle in
0.024 mikroSvileto za otroke), pri čemer je postal prispevek NEK-a preko tritija iz starega črpališča

zanemarljiv. Celotna obremenitev zaradi vsebnosti naravnih in umetnih radionuklidov je bila v brežiškem
vodovodu ocenjena na 8,4 mikroSvileto za odrasle in 21 mikroSvIleto zaotr9ke (I-ž let). Nadzorne vrtine v
naplavinah samoborskega področja v letu 1999niso pokazale zaznavnegavpliva splošnega onesnaženja, niti se
v njih ne zazna vplivaNEK-a(tritij).

Imisijske meritve aerosolov so sicer zaznale v času med remontom (april 1999) .sledove svežih kobaltovih
izotopov, katerih koncentracija pa je bila praktično brez vpliva na obremenitev okolja. Ocene narejene na
podlagi inventarja plinastihemisij (mesečna poročila NEK-a za letoJ999, dopolnjena z oceno plinastih emisij
tritija in C-14 IJS) ter emisij partikulatov (mesečna poročila NEK-a za l~to 1999, dopolnjena z dodatnimi
ocenami emisij IJS) in mesečnih razredčitvenih faktorjev (meteorološka poročila HMZ), so dale v letu 1999kot
najvišjo obremenitev zarapi'inhalacije (0,26 mikroSvileto) in zaradi zunanje~ sevanja iz potujočega "oblaka"
(plume) (0,04 mikro$v/leto) vrednost doze 0,3 mlkrošv/leto v naselju Sp. Stari grad (smer ENE, razdalja
0.8 km). Glede na predhodno leto 1998 jezaokrožena ocenjenadozaenaka.:Kdozi je nekoliko bolj prispevalo
prvo polletje. Nadzorne meritve zračnega 1-131, opravljane kontinuiranona.6-ih krajih v okolici NEK, niso
zaznale 1-131 nad nadzornomejo,ki ustrezapogojni celoletni ščitni dozi~i ydihovanja< 0,4 mikroSv.

Doza zaradi zunanjega sevanja,merjena s termoluminescenčnimi .(11.) do~metri skozi Celo leto,na 57-tihkrajih
okoli NEK-aje pokazalapovprečno vrednost 770 mikroSvileto, karjeza 4% manj kot leta 1997 in.za 7% manj
kot v predhodnem letu (v ,katerem se je izjemoma doza zvišala) ter. za 31% več kot pred černobilsko nesrečo.

Približno4% zmanjšanje povprečne letne doze so pokazale tudi meritve v ()StaIih krajih Slovenije (50 krajev),
kjer paje še vedno povprečje letnih doz (v vseh letih meJjenja od 1991)po absolutni vrednosti nekoliko višje,
kot v krško-brežiškem področju. V zadnjihpetih letih opažen razkorakv spreznembah letnih doz v okolic! NEK
a v primerjavi z ostalimikraji Slovenije. kaže na "dodaten" lokalni prispevekk dozi zunanjega sevanja, ki je bil
v letu 1998 ocenjen kot povečanje efektivne obremenitve ljudi za 11 mikroSVileto. V letu 1999 takega
povečanja praktično ni bilo opaziti, doza pa se je znižala na vrednost, ki bi jo pričakovali glede na dinamiko
zmanjševanja černobilskega prispevka v ostalih krajih Slovenije. Avtonlt,tski kontinuirni merilniki doznih
hitrosti (13 stalnih merilnih točk) z avtonomnim prikazom in zapisomterhktatis sprotno UKV in telefonsko
povezavo merilnikov na zbirni računalnik v NEK-u, namenjeni predvsemnezaolinemuopozazjanju, so pokazali
podobne, vendar znatno manj izrazite rezultate kot TL dozimetri zlasti glede krajevno značilnih velikosti letnih
doz (kar je v skladu z različnima detekcijskima karakteristikama obojih merilnikov). Pokazali pa so tudi (tako
kot v preteklih letih) občasne nekajurne ekskurzije hitrosti doz (do ~imaIno 160% nad mesečnim

povprečjem), ki so posledicaspiranja naravnih radionuklidov - radonovihpotomcev iz ozračja z dežjem in tudi
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njihovemu začetnemu zadrževanju v povrhnjem omočenem sloju tal. Te pojave redno opažamo tudi v drugih
oddaljenih krajih v Sloveniji. kjer so postavljeni taki merilniki (21 merilnikov Republiškega programa na
hidrometeoroloških postajah) in praviloma ne kažejo korelacije s plinastimi emisijami, temveč predvsem s
padavinami.

Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzorcev in filtrov so pokazale pri obojestransko detektiranih
radionuklidih sprejemljivo ujemanje; Opravljena vzporedna merjenja sorazmerno sestavljenih reprezentančnih

vzorcev tekočih etluentov NEK-a in paralelne meritve zbirnih aerosolnih filtrov iz programa 8 ne kažejo
razhajanj. ki bi pomembno spreminjala oceno letnih obremenitev zaradi plinastih in tekočih emisij. V vseh
primerih razhajanj so bile za oceno obremenitev smiselno uporabljene manj ugodne vrednosti.

3.3.4 ZAKWUČEK

Vse ugotovljive in kvantitativno ocenjene obremenitve okolja zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile
pod upravno dopuščenimi mejnimi vrednostmi (*U). Ocenjene obremenitve posameznikov iz privzete
referenčne (kritične) skupine prebivalstva, narejene tako neposredno iz imisijskih vrednosti, kot
računsko-modelne ocenjenih na podlagi podatkov o letnih emisijah NEK-a, pa dajejo v letu 1999 vrednosti za
efektivne doze, ki so manjše od 10 mikroSv!leto, oz. manjše od 0.5 % letne doze, kijo povprečno prejme
človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih virov (Tabela 3.7). Pregled virov in velikosti
sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto 1999je prikazan v tabeli št. 3.8.

(*) Navedene vrednosti letnih doz v mikroSvIleto veljajo v vseh ustreznih primerih (izjema je zunanje
sevanje) za veličino, ki je definirana kot 70-letna (za otroke 1-2 let) oz. 50-letna (za "odrasle)predvidena
efektivnadoza._

(**) Za oceno doz so v Poročilu od leta 1997 uporabljeni "novi" dozni faktorji,· ki v glavnem (glede na "stare"
dozne faktorje iz leta 1982) nekoliko zn'lanjšujejo ocene bremen za odrasle in povečujejo le-te pri otrocih.
Zato so bili v ocenjevanje obremenitev referenčne skupine: prebivalcev vključeni, poleg odraslih, tudi
otroci od I - 2 let, za katere predvidevamo. da so od vseh starostnih podskupin najbolj izpostavljeni.
Modeina ocena doz zaradi savskih prenosnih poti (modificiran program LADTAP) je od leta 1999 prav
tako narejena z doznimi faktorji.

(U*) Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posameznika iz prebivalstva, ki ni poklicno
izpostavljen sevanju. je 1000 mikroSv/leto efekttvne doze. Mejna vrednost velja za skupne prispevke vseh
umetnih virov sevanja, z izjemo medicinskih, in prispevke modificiranih naravnih.virov sevanja, z izjemo
radona v hišah.
Poleg navedene osnovne splošne omejitVe, pa obstajajo tudi upravne omejitve, ki veljajo za normalno
obratovanje posameznih nuklearnih objektov - tako imenovane avtorizirane mejne doze, ki so praviloma.
nižje od osnovne: Po lokacijski odločbi Republiškega sekretariata za urbanizem (št. 3S0/F-lS169 od
8.8.1974) je mejna vrednost doze za prebivalca na robu ožje varstvene cone NEK (radij SOO m od osi
reaktorja) SO mikroSvIleto. Po odločbi Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora (št.
3501F-6/88-DF/JV od 2.8.1988) in ob soglasju republiškega. sanitamega inšpektorata (št. S31-4IS3In3
341Pod 21.1.1988) paje o~jitev letne doze (ki zajema tako prispevke reaktorja, kot začasnega skladišča

radioaktivnih odpadkov) na ograji NEK 200 mikroSv!leto. Po odločbi Republiškega energetskega
inšpektorata (31-04/83-5 od 6.2.1984) pa obstajajo tudi druge izvedene omejitve (npr. letna aktivnost
tekočih etluentov).
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Tabela 3.7: Ocenadelnih obsevnih obremenitev posameznikov iz okolišk~ga prebivalstva po vseh prenosnih
potehzaradiemisij NE Krikov letu 1999.

Prenosna pot Letna efektivna doza (mikroSv)

odrasli otroci
Notranjeobsevanjezaradi inho!ocije

0.26-tritij, C-14. 1-131. panikulati 0.12

Notranjeobsevanjezaradi ingesfije
- hrana <1.3 <3.2
- voda <0.6 <1,4

Zunanjeobsevanjezaradisubmcrzije in useda 3 3

Celotnaobsevnaobremenitev zaradiemisijNEK v letu 1999 5.2 7.7

Razlaga k tebeli 3.8: Pregled virov in velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto
1999:

(")Ocene so narejene z doznimi faktorji, ki jih je leta 1996 sprejela tudi Evropska skupnost (EU Council
Directive 96129/EUROATOM of 13May 1996;OJ No. -159, 29.6.1996, p.l.)

eJ) Obremenitev z umetnimi radionuklidi (NEK, splošnakontaminacija) je podanaz dozo, ki jo defmiramo kot
50-lelno (za odrasle) or. 70-lelno (za otroke 1-2 let) predvideno efektivno dozo, obremenitve z naravnimi
radionuklidi paz lelnoefelcJivnodora.

eJ) Za bivališča s povprečno ravnovesno radonovo koncentracijo 15 Bq/mJ (Oz. koncentracijo Rn-222 38 Bq/mJ

ob ravnovesnem faktorju 0,4) in faktorju bivanja v bivališčih 0,8 ter bivanja na prostem 0,2. Po predlogu
ICRP Publication 65 iz leta 1993 bi prejel enako letno dozo prebivalec, ki bi živel v okolju s povprečno

ravnovesno radonovokoncentracijo 22 Bq/mJ
, oz. koncentracijo Rn-222 55 Bq/mJ

, pri čemer bi prebil80%
časa doma in 200!ll časa na delu.Slednjevrednosti koncentracij so bliže izmerjenim v Sloveniji (M. Križman
el al., Proceedings, Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe -
1995,Portorož, Slovenia, str.66,jan. 1996). .

t') Poraba določena na podlagi podatkov Statističnega urada Slovenije dPorabi prebivalstva za leta 1993 do
1996 (Statistični letopis R. Slovenije). Za povprečno obremenitev z naravnimi radionuklidi so uporabljeni
podatkiiz publikacijeUNSCEAR 1988 Report(p.95), United Nations, New York 1988.

(SlI) Podatki vzeti iz vladne&a poročila ZRN za 1989. leto (Bericht der Bundeseregierung Uber Umwelt
radioaktivitlt und Strahlenbelastung filr das Jahr 1987, Drucksache 1116142, 20.12.1989). Zelo približna
ocenaza prebivalstvo v Sloveniji nakazuje približno tolikšno, ali višjo izpostavljenost., zaradislabše opreme
ob nižjem številu pregledov. Zaradi negotovosti ocene navajamo tUdi relativno najnižjo oceno 300
mikroSvIleto, ki jo daje NRPB za prebivalce Britanije (Radiation Exposure of the UK Population - 1988
Review, NRPB-R227).

r-) Podatki vzeti iz poročila: U. Miklavžič et al., Letne doze zunanjega sevanja v Sloveniji, IJS DP-6696,
Marec 1993 in iz publikacije UNSCEAR 1988Report(p.95), UnitedNations, New York 1988.

C-) Ocena je narejena na podlagi večletnih meritev (IJS) s termoluminiscenčnim! dozimetri (TLD) v okolici
NEK-a in v ostalih krajih v Sloveniji ter TLD meritev doz v bivalnihprOstorih v hišah v okolici NEK-a v
letu 1998. Predpostavljeno je podaljšano bivanje na prostem s faktorjem bivanja na prostem 0,3 in v
bivališčih 0,7 ter nespremenjene pred- in počemobilske dozev hišah.

Obremenitve so ocenjene eJ) za odraslega posameznika oziroma otroka 1- 2 let (številke v oklepajih) iz
referenčne skupine, ki prejema največje doze in konzumira izključno lokalno pridelano hrano. Obremenitve pri
naravnih radionuklidih, kjerni vrednosti v oklepajih, veljajozgoljza odrasle.Podatki iz tabele, razvrščeni po
virih,so grafično predstavljeni tudi na diagramu.
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Tabela3.8: Pregled virov in ocenavelikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okoliciNE Krško za leto 1999

l. NOTRANJE OBSEVANJE efektivna doza v 1999 (*2)
(posledica vnosa in prisotnosti radionuklidov v telesu ter njiihovega sevalnega (mikroSv/leto)

učinka na telo) odrasli (otroci
1.1. zaradi vnosaz dihanjem (inhalacijo) iz naslednjih virov: 1-2leti)

1.1.1. naravna radioaktivnost
- Radon-222 in kratkoživi potomci Vzraku(*3) 1300 '

1.1.2. splošnakontaminacija prašnih delcev(aerosolov)
- tehnološko in naravno nakopičenisvinec-ž lO 37 (18)
- resuspendirani umetni radionuklidi 0.003 (0,0001)

1.1.3. zračna emisijaNE Krško
- tritij.ogljik-14.jod-131. partikulati 0,26 (0,12)

delna vsota za inhalac:ijo 1337

1.2. zaradi vnosas hrano in vodo(ingestija) iz naslednjih virov(*4):

1.2.1. naravna radioaktivnost
- kalij-40 180
- uranov in torijev niz 140
- ostalo 40

seštevek 360
1.2.2. splošna kontaminacija (Černobil. jedrskeeksplozije. tehnološko kopičenje

umetnih radionuklidov) \

- hrana 6 (5)
- voda 0,05 (0,06)

seštevek 6
1.2.3.tekoče (Sava) in zračne (used)emisije NE Krško

- hrana < 1,3 <3,2
-voda <0,6 <1,4

i seštevek 2
delna vsota za ingestijo 368

zaokroiena delna vsot.a za notranje obsevanje .. 1700

2. ZUNANJEOBSEVANJE
(posledica virov sevanja izven telesa v okolju ter njihovega sevalnega učinka na

telo)

2.1. zaradi medicinske diagnostike (*5) 300 do 1500

2.2. zaradinaravnega sevanja (kozmičnega in terestrialnega) (*6)
- kozmična nevtronska komponenta 60
- kozmično in terestrialno sevanje (U,Thniz. K-40.kozmično sevanje) 770

2.3. zaradičernobilskega usedav okolju(*7) SO

2.4. zaradizračnih emisijNE Krško(žlahtni pliniin used)(*7) 3
: zaokrožena delna vsota za zunalljeobsevanje I 2400 I

celotna vsota za notranje in zunanje obsevanje (zaokroženo)
z vi§jim medicinskim pri$pevkom (1500 mikroSv!leto) 4100
z nižjim medicinskim prispevkom (300. mikroSv!leto) 2900
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3.4 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI REAKTORSKEGA CENTRA
PODGORICA v BRINJU

Program nadzoraradioaktivnosti okolice Reaktorskega centra Podgoricav Brinjuje v letu 1999potekalv skladu
s Pravilnikom o načinu. obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici
jedrskih objektov. Ur.list SFRJ St.51/86. Program je potrdilaURSJV z odločbo štev. 318·22194·92091 SA z dne
13.7.1995.
Na lokaciji reaktorskega centra obratujeta raziskovalni reaktor TRIGA in prehodno skladišče nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov. Nadzorne meritve v neposredni okolici Reaktorskega centra opravlja Inštitut Jožef
Stefan. od avgusta 1999 dalje. ko je skladiSče radioaktivnih odpadkov preV%ela Agencija za radioaktivne
odpadke(ARAO). je opravljalustreznidel nadzoraZavodza varstvopri delu.

3.4.1 OBSEG NADZORA

Meritveemisijna izvoruzaradi ocen vplivovobjekta:
• atmosferski izpusti (aerosoli in plini na izpuhu iz reaktorske hale. radonovi POfornci iz skladišča RAO).
• tekočinski izpusti (radioaktivni izotopiv izpustnih vodah Odseka za kemijo okolja, nadzor nekaterih drugih

tekočin. ki se ne izpuSčajo v okolje).

Meritve imisijskih koncentracij v okolju zara4i nadzora vpliva objekta ali identifikacije vplivov od zunanjih
onesnaževalcev:
• zrak: radioaktivnost aerosolov na kontrolni točki,

• tekočine: radioaktivnost padavin in vode iz vodnjaka,
• zunanjesevanje:spremljanjehitrostidoze s no na dveh kontrolnihtočkah.

Ostale meritve:
• radioaktivni izotopiv zemlji
• radioaktivni izotopiv savskem sedimentu

V letu 1998 je bila ob zahodni ograji reaktorskega centra postavljenanova meteorološkapostaja. Istega leta je
URSJV postavila na istem mestu kontinuirniaerosolni vzorčevaJnik sspektrometrotn. ki omogoča sprotni
nadzor nad koncentracijami skupne umetne radioaktivnosti aJfa in beta, koncentraeijamigama sevalcev in vseh
oblik radioaktivnega 1-13 I. Vrednosti meteoroloSkih parametrov je mogoče l1epc>sredno spremljati v komandni
sobi reaktorja, medtemko so zaenkrat podatki iz aerosolnepostajedostopni le preko interneta.

3.4.2 REZULTATI MERITEV

V letu 1999 pri obratovanjureaktorja in drugih povezanih dejavnosti ni bilokak.ihposebnosti. ki bi izstopale v
primerjavi s prejšnjimi leti. Tudi celotna proizvedena energijaje bila podobna kot v zadqjihletih. Temu so bili
ustrezni tudi atmosferski izpusti žlahtnega plina 41Ar. ki so v nepOsrednikorelac:iji s časom obratovanja
reaktorja. Emisija 41 Ar v letu 1999 je po oceni IJS znašala okrog 0,9 TBq.Emjsija radona mRn iz skladiSča
RAO v letu 1999ni bila ocenjena. Meritve zunanjegasevanjasndozimetri navcmtilac:ijskem izpuhureaktorja
in izpuhih iz skladišča RAOsopo1caZllle povilane vrednosti hitrosti doze: dvakratnik ozadja zaradi 41Ar oziroma
petkratnikozadja zaradi 222Rns potomci. V tekočinskih izpustih radi08ktivnostiso bili ugotovljeni v letu 1999
naslednji radionuklidi 2~a, 46SC. 6OCO. 6Slo ter cezijeva izotopa 134CS in 131CS v skupni aktivnosti 2,5 MBq. ki
so rezultatdejavnostiOdseka za kemijo okolja.Skupnaaktivnosttekočinskih izpustovje bila poloviconižja kot
v preteklem letu. Iz rezultato.v meritev radioaktivnosti vrhnjih plasti travnatega zemljiIča je razvidno. darazen
černobilskega 137Cs ni kontaminacije z drugimi umemimi radionuklidi, kar velja tudi za sedimentev reki Savi ob
izpustnem mestu. Rezultati radioaktivnosti vode iz vodnjakain radioaktivnosti padavin na lokaciji reaktorskega
centra so bili pod detekcijskomejo meritve.

NadalJevanJe v Poročevalcu it. 83/1

96 20. september2000



Nadaljevanje Iz Poročevalca št. 53

3.4.3 IZPOSTAVWENOST PREBIVALSTVA

Za oceno dozeje bila uporabljena enaka metodologija kot v preteklih letih: v izračunu je. upoštevano le zunanje
sevanje od izpuščenega 41 Ar in~uživanje kontaminirane vode. Zaradi manjJih emisij kot v preteklem letu so
tudi ocenjene doze na prebivalstvo zelo nizke. za obratovane reakt()lja in republi~kega skladi~ NSRAO niso
posebej določene avtorizirane mejne doze. ampak velja sploma omejitev efektivne doze za posameznike iz
prebivalstva.
Zunanja imerzijska doza zaradii:q>uRanja 41Ar v atmosfero je bila ocenjena .naO,023 mikroSv na leto. Ob
konservativni predpostavki. da posamezniki iz prebivalstva zauživajo vodo. iz reke Save. kamor se izlivajo
tekočinski izpusti. so izvajalci nadzoraocenili prejetodozo na okrog 0.08 mikroSvna leto. Skupno prejeta doza
za posameznika iz prebivalstva ne presega0,0t% leme mejnevrednosti..

3.5 NADZOR R,A.DIOAKTIVNOSTI V OKOLICI RUDNIKA ŽIROVSKI VRH

3.5.1 Obseg programa nadzora

Redni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju nekdanjega rudnika lJl'lU\a na Ži~ovskem vrhu (RUŽV) poteka
neprekinjeno že poldrugo desetletje in sicer je bil vzpostavljen na Z8Četkuposkusne proizvodnje uranovega
koncentrata (1985), nadaljuje pa se tudi v sedanji fazi.zapiralnih del (1990-1999). Kot osnova za program
nadzornih meritev so bila uporabljena ameri~ka navodila US NRC Reg.Guide 4.14 ,(1~80), ki podajajo vse
ključne elemente za programsko shemo.· Pri nadzoru so upoštevane vse motne prenosne poti ~irjanja

radionuklidov v okolje do človeka ter vsi mediji !ivljeqjskega okolja: zrak (zračni delci, radon-222 in njegovi
kratkoživi potomci), voda (pominske vode, podtalnica) in vodna biota (ribe), sedimenti, kmetijski pridelki in
krma (seno), zemlja, ter zunanje sevanje. program nadzornih meritev RUŽV je bil v času rudaljenja (1985
1990)prilagojen takratnim karakteristikam rudnikain njegovega okolja.pri nadzoruso bile upoštevanelokacije
in značilnosti emisijskih virov ter značilnosti življenjskega okolja na tem področju. V programu nadzora nad
radioaktivnostjo po prenehanju rudarjenja je prišto do nekaterih sprememb; Programska izhodiRa in nadzorni
program za sedanjeobdobjetrajnegaprenehanja izkori~anja uranoverude je sprejela Komisijaza varstvo pred'
ionizirajočimi sevanji pri Ministrstvu za zdravstvo na svoji 4.seji dne 17.junija 1992. Program ni potrjen z
veljavno odločbo URSJV

Program nadzornih meritev obsega meljenja specifičnih aktivnosti dolgo!ivih naravnih radionuklidov
uran-radijeve razpadne vrste v zraku. povdinskih vodah. sedimentih, vodni bioti, v hrani in krmi, v zemlji ter
meritve radona in njegovih kratkoživih potomcev v ozračju ter merjenje zunanjega sevanja. Merska mreža v
širšem nadzorovanem območju okolja rudnika zajema mesta, kjer je pričakovati najvišje onesnaževanje in
največjo izpostavljenost prebivalstva sevanju. tako da je nadzorosredotočen predvsemna dolinske in naseljene
predele okolja rudnika, pretežno do razdalje 3 km od rudni~kih virov sevanja. Meritve radioaktivnosti se
izvajajo tudi na primeljalnih mestih,kjervplivov rudnikani več mogoče zaznati.

Meritve po programu. nadzora je v letu l999 izvajal zavod za varstvopri delu, d.d, iz Ljubljaneob sodelovanju
druge pooblaščene organizacije InstitutaJožef Stefan.Slednjaje izvajalameritv' radioaktivnosti voda.

3.5.2 REZULTATI NADZORNIHMERITEV

Med rednim obralovanjem je bila pri vsehVT$tah vzon::ev radioaktivnostv.nepos~ni okolici rudnika opazno
vi~ja kot na oddaljenih primeljalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni mogoče zaznati. Y sedanji fazi zapiranja
rudnika so se zmanjšale skupne emisije radona in tekočih iztek v okolje in so se zato tudi imisijske
koncentracije radionuklidov v posameznih medijih delno znižale. '

ZJ:i!k
Najbolj je opazna razlika pri koncentracijah dolgoživih radjonuklidov v trdnih delcih v zraku, ki so takoj po
prenehanju rudarjenja upadle do referenčnih ravni. V najbli~ih zaselkih, v Todražu in Gorenji Dobravi, se je
koncentracija urana zmanjšala na vrednosti 0,005-0.026 mBq/m3

• To pomenl, da so le drobljenje, transport in
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sušenje končnega proizvoda v času rudarjenja in predelave uranove rude prispevali k tej vrsti kontaminacije in
da sedanjestanje na odlagališčih Borit in Jazbec ne predstavlja pomembnejšega prispevka.

Na osnovi rezultatov za leto 1999je bilo ocenjeno. da je povišanje koncentracij radona v okolici rudnika (v
Gore~i Dobravi) 7.8 Bq/m'nad naravnim ozadjem v okviru izmerjenih vrednosti v zadnjem desetletju (7-9
Bq/m). Povišanjekoncentracijradonaje bolj očitno v prvem in zadnjem četrtletju. ko so meteorološke razmere
bolj stabilne ter so zato temperaturne inverzije znatno pogostejše in dolgotrajnejše. Kot so potrdile dosedanje
meritve, vplivajo na koncentracije radona v poseljeni dolini Brebovščiee le nižinski viri emisij, v sedanji fazi
zapiranja so to predvsem emisije iz odlagališča jamske izkopnine na Jazbecu. začasne deponije U-rude in
izstopnega kanala pod jaloviščem Jazbec. Ta ugotovitev pomembno :vpliva na oceno izpostavljenosti
prebivalstva. Iz meritev radonovih kratkoživih razpadnih produktov je razvidno. da dosežejo maksimalne
ravnovesno-ekvivalentne koncentracije radona v konicah tudi do 40 Bq/m'. V času zimskem času dosežejo
kratkotrajne konice koncentracij EECtudi 70·100 Bq/m'.

Radioaktivnost QOvriinskjh vQda v preteklem letu kaže nekatere značilnosti: koncentracije urana so v primerjavi
z letom prej podobne. opazno pa je povišanje %%6Ra v Brebovščici in Todraščic! ter višje koncentracije %IOPb v
Brebovščici (od Il Bqlm' na skoraj 20 Bq/m'). Izvajalci ne podajajo obrazložitve za tako velike spremembe
koncentracij injih pripisujejonapaki pri meritvah in ne aktivnostim zaradi zapiralnihdel. Sicer pa je povprečna

letna koncentracija urana v Todraščlc! precej nižja kot pred leti (1996: 128 Bq/m', 1997: 58 Bq/m', 1998: 37
Bq/m'. 1999: 40 Bq/m', prav tako tudi koncentracije %%6Ra v Brebovščici (1996:19.8 Bq/m', 1997: 16,1 Bq/m',
1998: 5,6 Bqlm', 1999: 8,1 Bqlm'). Glavni viri onesnaževanja voda, ki so ostali po prenehanju obratovanja
rudnika, so jamska voda, odcedne vode iz odlagališča jamske jalovine na Jazbecu in odla!ališča

'hidrometalurikejalovine na Borštu. Siednja odteka neposredno v okolje, zaradi česar so koncentracije 6Ra v
Todrdčici zlasti v sušnem obdobju precej višje kot v Brebovščici.· Vsebnosti preiskovanih radionuklidov v
sedimentih še naprej ostajajo 2-3 krat nižje kot v obdobju 1996·98, kar naj bi bilo posledica provizorične

prekrivkena ravnem zgornjem delujalovišča HMJ na Borštu,

V ribah in v kmetijskih pridelkih so vsebnosti pomembnih radionuklidov (%%6Rain 2IOPb) v splošnem nizke in se
komaj razlikujejood tistih na referenčnih lokacijah. Opaznoso visoke koncentracije radionuklidov v lW.i, ki je
zrasla na prekrivkah odlagališč Jazbec in Borit, če jih primerjamo z izmerjenimi vzorci trave v njuni bližnji
okolici.Slednji pa kažejo za cel velikostni razred višje vsebnosti glede na vzorce iž referenčnih lokacij.

Zunanje. sevanje gama v okolici odlagališč se po prenehanju rudarjenjaspremil\ia v skladu z značajem

preureditvenih del na odla&ališčih, kot so oblikovanje in utrjevanje pomine odlagališča, selitve materiala iz
drugih lokacij na skupno odlagališče, delna prekrivanja površin, itd. Meritve sevanja gama v okolici odlagališč
jamske izkopnine(Jazbec. P-I. P-9) so pokazala, daje vpliv na okolico precej manjši kot pri odlagališču HMJ.
kjer se zazanavapovečano sevanje tudi do razdalje ISO m od roba odlagališča.

3.5.3 IZPOSTAVWENOST PREBIVALSTVA

Na področju. ki ga ZlUame precej enakornemi vpliv rudnika urana, živi okrog 300 prebivalcev. Pri oceni
efektivnedoze za prebivalstvo zaradj emisij RUŽVso prikazane v tabeli 3.9 in upoštevajo naslednjeprenosne
poti:

• inhalacijadolgoživihradionuklidov.
• inhalacija%URn in njegovihkratlcoživih potomcev.
• ingestija(vnos s hrano in vodo)po vodni in kopni prehrambeni poti,
- zunanjesevaiije"gama.

Domi pretvorbeni t8kt0rji zi. oceno efektivne doze so privzeti po lAEA Basic Safcty Standards (1996). pri
čemer pa so izvajalci zadržali izračun efektivneekviva1enme doze za inhalacijoradona in njegovih kratkoživih
potomcev po publikaciji ICRP SO (1988). V končnem seštevku je upoltevanatudi doza zaradi potencialnega
zauživanjavode iz kontaminiranega potokaBrebovščice (Ob tem podatkuje potrebnopovedati. da prebivalci ne
uporabljajopotokovne kot vir pitne vode. niti~ zalivanje.namakanjeali napajanježivine).
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d'b' IT bel 3 9 Efek' da a .. nvne oze za preliva stvo zara J emIsij RU V

Prenosna Podrobnejši opis, in Letnaefektivnadoza 1999
pot

pomembni radionuklidi (mSv)

Inhalacija - aerosolizdolgoživimi
radiopuklidi Ut 226Ra, 210pb 0,014

- samo mRn 0,006
- Rn-kratkoživi potomci 0,251

Ingestija - pitna voda (U, , 21oPb,~) (0,029)
_ribe (226Ra, 21Opb) 0,001
- kmetiiski pridelki (226Ra, in 21Opb) <O,OSO

Zunanje - imenija indepozicijaRn-potomcev 0,002
sevanje - depozicijadolgoživ. radionuklidov -

- direktnogama sevanje iz odlagališč) 0,002

Skupnaefektivnadozazaradi virovRUŽVv letu 1999 (zaokroženo): 0.35 mSvneto

Ocenaje izdelana za ti$ti del odrasJih powneznikov znotrajJiJie kritične $kIJPine prebivalstva, ki prejema letno
najvišje dodatne doze. To. so p~bivalci iz naselja Gorenja Dobrava, ki leži 1,3 lan severno od nekdanjih
zunanjihobratovrudnika. Ti prejmejonajvečji prispevekzaradi inhalacije radonovihkratkoživihpotomcev.

3.5.4 ZAKLJUČKI

Meritve radioaktivnosti SO tudi.v osmem letu po prenehanju izkoriščanja uranove rude na Žirovskem vrhu
pokazale, da je ustavitev rudarjenja le delno zmanjšala vpliv na okolje-:Večjih.$prememb tudi ni realno
pričakovati, dokler ne bodo dokončno urejena vsa sedanja odlagališča. Koncentracije radona v poseljenem
okolju rudnikaostajajoprecejenake kot v obdobjuobratovanja. Emisijaradionuklidov s tekočimi iztekami se je
v zadnjemletu precej zmanj~la, karse poznana radioaktivnosti površinskih vod in sedimentov,

Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti nekdanjega rudnika urana (0,35 mSv) v letu
1999je blizu vrednostim v zadnjih letihobratovanja RUŽV. Najpol11embnejši vir radioaktivnega onesnaževanja
v okolju rudnika še vedno ostaja radon mRn s svojimi kratkoživimi potomci, ki prispevajo vsaj okrog 3/4
dodatne izpostavljenosti. Na vs!' ostale prenosne pori, kot so inhalacija dolgoživih radionuklidov, vodna in
kopna prehrambena pot ter zunanje obsevanje, odpade preostali delež dodatne obremenitve ali manj kot 0,10
mSvna leto.

Prejetaefektivnadoza·za odrasleprebivalce predstavlja eno tretjinoprimarnemejne vrednosti 1 mSv na leto za
celotno življenjsko obdobje, kotjo predpisujejo nekdanji zvezni pravilnik o mejah doz in tudi najnovej~

mednarodna priporbčila ICRP60 (l99l) in mednarodni temeljni varstveni standardi (lAEA, EU, 1996). V
primerjavi s celokupno obremenitvijo predstavlja nekdanje rudarjenje na RUŽV še vedno okoli 6 % od
povprečne obsevne obremenitve zaradi naravnega sevanjav tem okolju(okrog5,5 mSv na leto).

3.6. MERITVE RADIOAKTIVNOSTI NA OBMOČJU NEKDANJEGA RUDNIKA
RJAVEGA PREMOGA KOČEVJE

3.6.1 Uvod

V rudniku Kočevje so do leta 1972kopali rjavi premogv kOličinah (100.000 ton letno), pri čemer so nastajalev
velikekoličine jalovine inpremogovega pepela,odložene na približno 1,25 lan2. Znanoje, daje vsebovalpepel
kočevskega rjavegapremoga precejšnje koncentracije urana in radija, tako da ne gre izključiti možnih vplivov
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povečanega sevanja v širšem okolju. Po naročilu občine Kočevje je ZVD opravil prvo fazo študije o meritvah
sevanja na ožjem in širšem območju nekdanjega premogovnika. Namen celotne študije je bil podrobneje
osvetliti dosedanje ugotovitve, do katerih so že prišli pri svojih raziskavah dijaki in mentorica gimnazije v
Kočevju v sodelovanju z IJS v začetku devetdesetih let. V tej študiji naj bi s celovitim programom meritev
raziskali dejansko radioaktivno kontaminacijo okolja, vpliv radona iz odlagališča rudniške jalovine na širšo
okolico, možne anomalije zaradi vsebnosti naravnih radioaktivnih izotopov v tleh in doseg vpliva odložene
rudniške jalovine na bližnjo okolico odlagališča. Predvsem pa je bil cilj študije oceniti morebitni vpliv
nekdanjega rudniškega območja na obsevno obremenjenost prebivalstva v mestu Kočevje ter izdelati predloge
za ustrezne sanacijske ukrepe.

Program prve faze raziskave je obsegal meritve koncentracij radona v stanovanjih. na prostem, meritve
radanskega loka i: lal ter meritve hitrosti doze zunanjega sevanja. Cilj teh meritev je bil ugotoviti možen vpliv
radona iz odlagališča rudniške jalovine na širšo okolico.

3.6.2 Rezultati meritev

Koncentracije radona so bile merjene v 49 bivalnih prostorih, na loka~ijl nekdanjega rudnika in v mestu
Kočevje. Povprečje vseh izmerjenih rezultatov je bilo preko 400 Bq/rrr', porazdelitev rezultatov pa je bila
sledeča: veni osmini vseh merjenih objektov so bile koncentracije višje od 1000 Bq/m', v 24% vseh primerov
pa so bile koncentracije višje od 400 Bq/m3.V širši okolici rudnika je bila povprečna vrednost (skupaj 15
objektov) blizu 200 Bq/m', Izvajalci meritev navajajo nadpovprečno visoke koncentracije radona v bivalnih
prostorih, vendar ne podajo niti.preliminarnih zaključkov glede vzrokov za to povišanje: ali gre za neustrezno
gradnjo hiš povečano radioaktivnost tal aH pa za povečano emanacijo radona iz odloženega materiala na
nekdanjem rudniškem injalovinskem področju.

Koncentracije radona na prostem so bile merjene na 9 mestih. Vse regularno izvedene meritve so pokazale
vrednosti večinoma med 40-50 Bq/m', toje na odlagališču 46 Bq/m', na robu rudniškegll.območja 59 Bq/m' in v
centru mesta 35 Bq/m', Izvajalci navajajo, da je bilo celoletno povprečje koncentracij radona v bližnji okolici
odlagališča izmerjeno 53 Bq/m3

, v širši okolici pa 36 Bq/rrr'. Kratkotrajne nekajurne koncentracije radona so
pozimi v bližini odlagališča dosegte do 250 Bq/m3 in poleti do 180 Bq/m3

; Ravnovesni faktor radona (F) je bil
na lokacijah. ki so bolj oddaljene od odlagališča celo nižji (F=O,42) kot na bIi2llJih(F=O,46). Enak ravnovesni
faktor radona na rudniškem jalovišču in v mestu Kočevje ni v skladu s prie8lcovanji. Če naj bi bile vzrok
visokim koncentracijam radona merjenih v zraku površine nekdanjega rudnika, bi bila pričakovana vrednost
tega faktorja pri viru nižja kQt večjih razdalj~h.

Ekshalacijo radona iz tolSomerili na 16 lokacijah, od teh na 10 mestih na samem odlagališču in na šestih v
bližnji in širši okolici. V obeh ptimerih so izmerili skoraj enake vrednosti, toje 0,13 oziroma 0,14 Bq/m2s.

Merjena ekshalacija radona iz edloženegarnareriala rudniškern območjU in iz naravnih tal v širši okolici je
enaka. Ta ugotovitev tudi ne podpira predpostavke, da so nekdanje rudniškepovršine pomemben vir radona.
Izvajalci študije ne podajajo v zvezi s to ugotovitvijo nikakršnega komentarja.

Merjeno je bilo sevanje gamo na odloženem rudniškem jalovinskem materialu in pepelu (6 lokacij: letne doze
od 1,1-1,6 mSv) in v mestu Kočevje na naravnih tleh (0,98-1,12 mSv). za primerjavo so podani tudi rezultati iz
merilnega mesta v Ljubljani (ZVD: 0,98 mSv). Izmerjene vrednosti zunanjega sevanja na rudniškem območju

od 30-90% višje v primerjavi zvrednostmi na Krškem polju.

3.6.3 Zaključki

Po programu meritev naj bi izvajalci študije ugotavljali vpliv rudniške jaloviJ'le na povečane koncentracije
radona, vendar niso opravili ustreznih serij meritev koncentracij radona, ki bi pokazale na morebitni vpliv
odlagališča na večje razdalje. Na primerjalni točki v centru mesta Kočevje so ugotovili I 1 Bq/m3 nižje
koncentracije kot na samem odlagališču, vendar pa niso s pomočjo referenčnih ravni radona (na primer v
oddaljenem Črnem potoku ali v ribniški kotlini) ugotavljali povečanja koncentracij radona na prostem v mestu.
Prenosnih poti širjenja radioaktivnosti v ok()lje v tej fazi še niso določili, prav tako tudi ne morebitne kritične

skupine posameznikov. Doslej nismo izvajali celovitega programa meritev, da bi mogli oceniti morebitno
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obsevno dozo zaradi preteklih rudarskih dejavnosti. Druga faza meritev sevanja v okolici nekdanjega rudnika
Kočevje se bo nadaljevalav letu 2000.

3.7. MERITVE RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI TE ŠOŠTANJ

3.7.1. UVOD

Pri proizvodnjielektrične energije 'v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) nastajajoprecejšnekoličine pepela (Jemodo
800.000 ton pri letni proizvodnji premoga 4 milijone ton). Večino elektro-filtrskega pepela, ki se izloča v
elektrofi1trih in kotelsko žlindro, hidravlično transportirajo (v razmerju pepel in žlindra: voda je l : lO) na
odlagališče. slika št. 3.6. Poleg pepela in žlindre na odlagališče po letu 1995 odlagajo tudi stabilizat, ki je
mešanica pepela in produkta čiščenja dimnih plinov v termoelektrarni. Celotna sedanja površina odlagališča

znaša 0.80 km~, površina Velenjskegajezera, ob katerem leži odlagališče pa 1,2 km2• Aktivni del odlagališča
sestavljajo usedalniki, kamor se steka pepeina brozga, večji del površine pa je neaktiven in že osušen. Problem
raznašanje pepela v okolico zaradi močne erozije z vetrom rešujejo tako, da neaktivne površine odlagališča

prekrivajoz zemljo in ozelenjujejo.Na aktivnihpovršinah pa imajosistem za močenje pepela z vodo.

Slika 3.6: Odlagališče pepela z usedalniki na zahodniobali Velenjskegajezera

Poleg stalnih sanacijskih del na odlagališču pepela so v TE Šoštanj na osnovi 27. člena Odloka oureditvenem
načrtu odlagališča pepela, žlindre in produktov odžveplanja, ki so ga sprejeli v skupščini občine Velenje junija
1993, uvedli ekološki monitoring odlagališča pepela (EKO-MaN). Ta program'meritev naj bi omogočal stalni
nadzor nad emisijo škodljivihsnovi iz odlagališča v okolico in vrednotenje vplivov na okolje.

Izvajanjeprograma potekaneprekinjeno od leta 1996in vključuje nadzor nad vsemi elementi okolja (zrak, vodo,
padavine, tla, hrano in krmo). V vseh teh elementih merijo fizikalne in kemijske parametre in opravljajo
biološke analize. Poseben poudarek v programu je dan meritvam ionizirajočega sevanja, saj vsebuje odloženi
pepel tehnološko povišano naravno radioaktivnost. Celovitinad%Or zajema vse prenosne poti onesnaževanja z
odlagališča. Program ekcloškega monitoringa izvaja ERICo Velenje .... Institut za ekološke raziskave.
Laboratorijske meritveradioaktivnosti izvajatapooblaščeni organizacijiInstitut Jožef Stefan in ZVD.
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3.7.2. REZULTATI MERITEV

Radioaktivnost pepela

Stopnja radiološkega vpliva odlagališča pepela na okolje je odvisna od vsebnosti naravnih radionuklidov v
pepelu. Premog iz rudnika Velenjespada medsrednje radioaktivne prernogev Sloveniji in vsebuje okrog 70-80
Bq/kg lJIV in 226Ra. Pri zgorevanju se naravni radionuklidi v pepelu koncentrirajo. Rezultati analiz pepela iz
preteklegaobdobja so pokazali, da se naravnaradionuklida mV in 226Ra pojavljata v pepelu v koncentracijah
okrog 300 Bq/kg , pri čemer so bile višje vsebnosti izmerjene neposredno v elektrami (tudi preko 380 Bq/kg ),
medtem ko odloženi pepel kaže manjše vsebnosti radioaktivnih snovi (okrog 250 Bq/kg 23aV in 226Ra). Sadra,
ki je produkt čiščenja dimnih plinov v termoelektrarni, vsebuje naravne radionuklide v zelo nizkih
koncentracijah (5 Bq/kg 23IV, 3 Bq/kg 226Ra, 6 Bq/kg 210Pb,4 Bq/kg 232Thin 8 Bq/kg 4°K). Stabilizat, ki je
mešanica sadre in pepela. odlagajo prav tako na isto odlagališče in vsebuje manj 231V, 226Ra in 2IOPb kot sam
pepel. V vzorcih svežega pepela, odvzetega neposredno v termoelektrarni, so izmerili višje koncentracije 21°Pb
kot v pepelu, kije že .nekaj časa odložen na odlagališču pepela. Analize so namreč pokazale, da sveži pepel
vsebuje včasih tudi 450-770 Bq/kg 210Pb, odloženi pepel pa le 120-216 Bq/kg 21°Pb. Nadalje pa so analize
pepela različnih velikostidelcev pokazale, da so po pričakovanju najvišje koncentracije 21°Pb v elektrofiltrskem
pepelu z najmanjšimi delci, najnižjepa v odloženem pepelu,kjer so delci največji.

Radioaktivnost vode

Meritve radioaktivnosti vode in sedimentov so pokazale, da odloženi pepel pomembno vpliva na radioaktivnost
vode Velenjskega jezera injezerskega iztoka, v manjšimeri pa tudi na radioaktivnostreke Pake.
Koncentracije raztopljene$anaravnega urana v vodi po celotnem globinskempl'(I(ilu jezera so bile v preteklem
obdobju (do leta 1994)izrednonizke(0,017-0,024 mg Ulm3

) , kar je.zaen velikQStr\i razred,nižje od koncentracij
urana v naravnih vodotokih v Sloveniji. Alkalnost vode v Velenjskem jezeru je bila v tem obdobju visoka(pH
med II in 12), uran paje v takih razmerah v vodi skoraj netopen. Z uvedbo zaprtega sistema transportne vode
za pepel po letu 1994je prišlodo postopnega znižanjapH (na 9) v pov~inski plastijezera in s tem do sprememb
v koncentracijah naravnega urana v jezerski vodi. Najnižje koncentracije raztopljenega urana so izmerili na
lokacijahna odlagališču pepela, to je v bazenih zaprtegakrogotokatransportnevode za pepel in v podtalnici, ter
v izcednihvodah, ki tečejo Z ()dlagališča pepelav jezero (jarek na zahodnemdelu odlagališča). Vrednosti so bile
pod 0,0 I mg U/m3

•

. Analize raztopljenega 226Ra v vodi Velenj$kega jezera so pokazale.rda se je po uvedbi zaprtega sistema stanje
izboljšalo. To pomeni, daso se predvsem v površinski plastijezera in s tem tudi v·iztoku iz jezera koncentracije
znižale: od prvotnih 40-60 BCI/m3 (pred uvedbo zaprtega sistema) na polovične vrednosti (18-33 Bq/m' v letu
1995). V globini jezera, kjer so bile vrednosti koncentracij 226Ravedno ~i~ke (73 Bq/m''), se po uvedbi
zaprtegasistema tehnološkevode sezonsko spreminjajo. Spomladiinjeseni namreč prihaja do mešanja jezerskih
plasti, kar ima za.posledico, da se tudi v globini jezera vrednosti znižaj<) (celo do 15 Bq/m'). Znižanje
koncentracije 226Ra v izt()kuizjezera zmanjšuje tudi koncentracije tega radionuklidavreki Paki.

Koncentracije raztopljenega kalija oziroma izotopa 4°K v Velenjskem jezeru ostajajo visoke tudi po uvedbi
zaprtega krogotoka transportne vode. Analize so pokazale, da se v podtalnici na lokaciji odlagališča pepela in v
izcedni vodi (jarek) pojavljajo najvišje koncentracije izotopa kalija 40K (od 1500 do 11800 Bq/m3). Visoke
koncentracije so zato izmerili tudi v Velenjskem jezeru (od 1037 Bq/m3do 1447 Bq/m3) ter v iztoku iz jezera
(1052 in 1519 Bq/rrr'), Po izlivu jezerske vodev Pako se koncentracije .oK v reki povečajo, tako da je razlika v
koncentracijah v Paki pred in po iztoku iz Velenjskega jezera očitna. Tako so bile koncentracije v Paki pred
iztokom od 85 Bq/'!,13 poleti do 96 Bq/m3pozimi. Po vtokujezerske vode so bile koncentracije v Paki višje (207
oziroma 556 Bq/m"), Normalno so vrednosti za površinske vodotoke Y Slovenijiokrog 30 Bq/m3.

Koncentracije raztopljenega svinca 21°Pb so analizirali v najbolj obremenjenih vzorcih kot so sledeči: voda iz
zaprtega krogotoka. Velenjskega jezera, iztoka iz Velenjskega jezera in izcedne vode. Precej visoke
koncentracije so bile ugotovljene v vodi zaprtega krogotoka (182 Bq/m3) in v izcednih vodah (93 Bq/m'),
medtemko so bile v Velenjskem jezeru nižje (na površini41,5 in v globini 17,5Bq/m3). V izlivu iz Velenjskega
jezera so namerili 38,3 Bq/m3. Meritve 210Pb v podtalnici v programu niso bile zajete, vendar se da na osnovi
koncentracije 226Ra sklepati, da so tudi tu koncentracije 210Pb verjetno precej povišane. V primerjavi z
vrednostmi izmerjenimi v potoku Todraščica (kamor izlivajo radioaktivno onesnaženiefluenti iz nekdanjega
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rudnika urana na Žirovskem vrhu) in vrednostmi v reki Savi lahko rečemo, da gre za razmeroma visoke
vrednosti, še posebej, kerje 2IOPb eden od radiološkopomembnejših radionuklidov.

Sedimenti so se doslej pokazali kot dobri indikatorji radioaktivne onesnaženosti voda. Vsebnosti 238U. 226Ra in
2IOPb v sedimentu iz dna Velenjskegajezera so precej povišane (110, 160oziroma 180Bq/kg) glede na vsebnost
v sedimentih iz naravnih vodotokov (Paka in Sopota), kjer se kažejo precej nižje vrednosti: za 238U 14-27
Bq/kg' 226Ra 16-29Bq/kg in 210Pb 15-26Bq/kg. .

Radioaktivnost zraka

Koncentracij dolgoživih radionuklidov v prašnih delcih v zraku na odlagališču pepela so dosti niŽje od mejnih
izvedenih koncentracij. Koncentracije urana in radija so ~ribližno za tri velikostne razrede nižje od mejnih
izvedenih koncentracij (v območju okrog 10 mikroBq/m ), 210Pb v zraku pa za 'dva velikostna razreda. Za
svetovno povprečje se navaja (po UNSCEAR 1988). da so povprečne koncentracije za 231U I mikrolšq/m', za
226Ra tudi I mikroBqlm3 in za 210Pb 500 mikroBq/m3

• Povprečne trimesečne - koncentracije radona na
odlagališču pepela so se v letu 1999 gibale v merilnem območju od $ do 34 Bq/m3,s povprečno vrednostjo 15
Bq/m" V okolici odlagališča pa so se vrednosti gibale vmerilnem območju od 8 do 30 Bq/rrr', s povprečno

vrednostjo 14 Bq/m'. V primerjavi s preteklim letom so bile koncentracije v letu 1999 precej enake, Meritve
radonovih kratkoživih potomcev.na odlagališču pepela kažejo časovni potek koncentracij. ki se lahko dnevno
spreminjajo tudi za več kot en velikostni razred; V času stabilnega vremena so lepo opazne dnevne periodične

koncentracije, ki so posledica nočnih temperaturnih inverzij. Povprečne dnevneravnovesno - ekvivalentne
koncentracije radona (EEC-radona) dosegajood 0,2 do 5,5 Bq/m', maksimalne dnevne vrednosti pa od 16,0 do
28,1 Bq/rrr'.

Padavine

Vsebnosti radionuklidov v padavinah se merijo na samem odlagališču in v njegovi okolici. Rezultati analiz
dajejo osnovno informacijo o skupni letni površinski kontaminaciji z naravnimi radionuklidi uran-radijeve
razpadne vrste. V padavinahni bilo opaznih razlik med površinsko aktivnostjoradionuklidovna merilnih mestih
in na odlagališču pepela oziroma v okolici. Najbolj očitne razlike so ugotovili v letu 1997 pri 210Pb, katerega
koncentracijaje bila na območju odlagališča pepela precej visokaglede na ostala merilna mesta (na odlagališču

120Bq/m2in več, v Skalah od.70-IIO Bq/nr'). V kasnejšemobdobju ni prišlo do tako opaznih razlik. Ti podatki
služijo za ocenokontaminiranosti rastlinskihpridelkov.

Hrana in krma

Vsebnosti naravnih radionuklidov v hrani živalskega in rastlinskega izvora (mleku, kokošjih jajcih in zelju) so
zelo nizke na vseh merjenih lokacijah in rezultati meritev so podani s precejšnjo napako. V vzorcih iz Škal so
bile meritve koncentracij povsem primerljive z vrednostmi na oddaljeni referenčni lokaciji v Arnačah. Tudi
razlike med vsebnostmi radionuklidov v travi na odlagališču pepela in na primerjalni lokaciji v Skalah so
majhne in so v velikostnem razredu merske napake posameznih rezultatov. To pomeni, da zaradi resuspenzije
delcev pepela iz odlagališča ne prihaja do znatnejšepovršinskekontaminacije v okolici.

Zunanje sevanje

Zunanje sevanjegama na odlagališču je zaradi povišanihkoncentracij naravnihradionuklidovv pepelu nekoliko
povečano glede na sevanje v okolici odlagališča. Najvišje vrednosti so izmerili na neprekritih delih odlagališča

(od 0,14 do 0,24 mikroGy/h). Na delih odlagališča, ki so že prekriti s plastjo zemlje,so vrednosti nižje (od 0,09
do 0,16 mikroGy/h) in skoraj primerljive z vrednostmi, ki so bile izmerjene v bližnji okolici (ozadje od 0,08 do
0.14 mikroGy/h). Ti rezultatikažejo, da se že na razdalji nekaj desetih metrov povišano sevanja gama iz
samega odlagališča ne zazna več.
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3.7.3 OCENA VPLIVOV NA OKOWE IN IZPOSTAVWENOST PREBIVALSTVA

Dosedanji rezultati so pokazali. da je vpliv sevanja iz odlagališča pepela na okolje pretežno omejen na ožjo
okolico. Največji vpliv odloženega pepela se kaže na povišani radioaktivnosti jezerske vode in podtalnice
(visoke koncentracije 226Ra in 4°K v Velenjskem jezeru), iztekanje vode iz jezera pa delno vpliva tudi na
radioaktivnost reke Pake. Koncentracije omenjenih radionuklidov ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti
(pravilnikZ9, Ur.J.SFRJ štev.7i87) za pitno vodo. Koncentracije radona na odlagališču so le nekoliko povišane
glede na ozadje.

Zaradi intenzivnega izkopavanja premoga pod odlagališčern, je odlagališče še vedno aktivno, kar pomeni, da
prihaja do stalnega urezanja talin nastajanja razpok na površini. Skladno temu so meritve pokazale višje
koncentracije radona 2Rn na območju odlagališča, čeprav kažejo rezultati, daje njegovo izhajanje iz pepela
manjše kot iz okoliškega zemljišča. Take-je nujno v času življenjske dobe TE Šoštanj stalno spremljati vpliv
sevanja iz odlagališČa na bližnjo in daljno okolico; program EKO-MaN se zato nadaljuje. Do sedaj v program
nadzora niso vključene meritve, ki bi ovrednotile še vpliv radioaktivnihdimniških emisij iz TE na okolje. Na
splošno je znano (UNSCEAR), da zaradi nizkega tališča radionuklidov (n.pr. 2loPb, 2IOpO) dimniške emisije v
smeri prevladujočih vetrovlahko povzročajo opazno površinsko kontaminacijo tal.

Prve ocene za izpostavljenost prebivalstva sevanju zaradi odlaganja pepela iz TE Šoštanj so bile opravljene na
osnovi rezultatov meritevv okviru radiološkega dela monitoringa. Skupna letna efektivna doza za posameznike,
ki prebivajov okoliciodlagališča pepela (v Škalah)je bila ocenjenana nekaj deset mikroSv (ocena za leto 1997
0.026 mSv). Napaka te oceneje precejšnja, saj ni na voljo dovolj kvalitetnih rezultatov meritev, še zlasti ne za
referenčne vrednosti. Delno prispeva k tej efektivni dozi tudi vdihavanje kratkoživih potomcev radona iz
odlagališča. Prejetaefektivnadoza posameznika znaša torej le 2-3 odstotke primarnemeje l mSv/leto, določene
s pravilnikom Z6 (Ur.J. SFRJ, štev. 40/86), vendar paje ta vrednostvsekakorvišja od Illeje 0,010 mSv/leto, kije
določena v direktivi Evropske unije 96129/ Euratom in v Mednarodnih temeljnih standardih za varstvo pred
sevanji (lAEA Safety Series No. 115) za izvzete dejavnosti. To določilo narekuje nadzor vsake dejavnosti, ki
povzroča višjo izpostavljenost splošnega prebivalstva od zgoraj navedene meje. S tem je v celoti opravičena
potrebnostradiološkega nadzoranad radioaktivnostjo, kijo povzroča premogovgorivni krog.
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4 VARSTVO DELAVCEV IN PREBIVALCEV PRED SEVANJI

To poglavje vsebuje poročilo O inšpekcijskem nadzoru izvajanja varstvenih ukrepov na področju virov
ionizirajočega sevanja (ZIRS) ter poročila pooblaščenih organizacij (ZVD, US) za opravljanje vseh ukrepov
varstva pred ionizirajoči sevanji v Sloveniji.

4.1 POROČILO ZDRAVSTVENEGAINŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE

4.1.1 STRUKTURA ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za varstvo zdravja ljudi je bilo na območju Republike Slovenije
s predpisi organizirano leta 1967, ko je bil z zakonom o sanitarni inšpekci]] (Ur.l, SRS, št, 24/67) ustanovljen
Republiški sanitarni inšpektorat in občinski organi sanitarne inšpekcije. Sistem sanitarnO-zdravstvenega nadzora
je bil kasneje v letih 1973 in 1985 dopolnjen, kjer so organi sanitarne inšpekcije prevzeli tudi nadzorstvo nad
varstvom okolja. Januarja 1995 je iz'prejšnjih občinskih in medobčinskih organov sanitarne inšpekcije in
Republiškega sanitarnega inšpektorata nastal enotni Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) kot
upravni organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo (MZ). Inšpektorat je prevzel pristojnosti in delavce uprav
inšpekcijskih služb, ki so delali na področju sanitarne inšpekcije. Pristojnosti na področju varstva okolja je
pridobilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter za okolje pristojni inšpektorat tega ministrstva.

V skladu z določili novega zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur.l, as, št. 9~/9~) opravlja ZIRS zaradi varovanja
javnega zdravja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja

nalezljivih bolezni, bolnišničnih okužb, zdravstvene ustreznosti živil, vključno s pitno vodo, izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili. kozmetičnih proizvodov, igrač, tobaka, tobačnih izdelkov, zdravil. medicinskih
pripomočkov, prepovedanih drog, predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog, preskrbe s krvjo,
kemikalij. kemičnega orožja, virov ionizirnih in neionizimih sevanj, vlrov in varstvenih pasov pitne vode,
objektov in naprav za preskrbo s pitno vodo. mineralnih, kopalnih in zdravilnih voda, javnih zdravstvenih
zavodov ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. trgovine, gostinstva in turizma,
zdravstveno higienskega stanja v javnih prostorih, namenjenih dejavnosti na področju otroškega varstva, vzgoje.
izobraževanja, higienske nege, sociale. športa in rekreacije, trgovine ter kulture. začasnih bivališč ob naravnih
nesrečah in evakuacijah, komunalnih objektov in infrastrukturnih naprav, objektov in sredstev javnega prometa,
hrupa, vibracij zraka, ter infektivnih odpadkov, ki nastajajo pri o~vljanjuzdravstvene dejavnosti. Inšpektorat
opravlja nadzorstvo nad osebami, prevoznimi sredstvi ter blagom na državrii meji, če z zakonom ni drugače

določeno. Inšpektorat izdaja soglasja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov ter k lokacijskim, gradbenim in
uporabnim dovoljenjem za posege v prostor in za objekte. ki so pod zdravstvenim nadzorstvom.

Inšpektorat se financira iz državnega proračuna, v katerem se zbirajo tudi sredstva različnih pristojbin, na primer
plačila stroškov laboratorijskih analiz vzorcev, taks, mandatnih in drugih denarnih kazni. Kadrovska politika,
organizacija in strokovna doktrina se oblikujejo samostojno v okviru MZ. Vsi izdani akti ZIRS so akti organa
prve stopnje. drugostopni oziroma pritožbeni organ pa je MZ. Na področjih dela, kjer so poleg ZIRS-a pristojni
tudi drugi inšpektorati. ki delujejp v okvirih resornih ministrstev, poteka reševanje posameznih zadev tudi s
pomočjo koordiniranih akcij pristojnih inšpektoratov. Del delovanja je vezan tudi na sodelovanje z organi
Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV).
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Tabela 4.1: Številosistemiziranih. zasedenih in nezasedenih delovnih mest,dne 31.12.1999.

KADRI DELOVNA MESTA
sistemizirano I zasedeno nezasedeno

vrstadela inšoektorii - delavci s oosebnimi DOoblastili
orzanizaciiska enota ~

Urad glavnega zdravstvenega 14 11 3
inJDektoria

Celie 13 12 1
Dravograd 6 5 1

Območne Koper 10 9 1
Krani 12 9 3
Liubliana 36 31 5
Maribor 20 13 7

enote Murska Sobota 9 '1 2
NovaGorica 8 6 2
Novo mesto 12 8 4

Območne enote SKUPAJ 116 100 16
Obmeina območna enota 10 18 1
Inšpektorji - SKUPAJ 160 119 31
Ostali delavci 13 10 3
SKUPAJ 183 149 34

Nadzor virov ionizimih in neionizimih sevanj ter delavcev in prebivalcev, ki pridejo v stik z nJImI, Je
koordiniran iz Urada glavnega zdravstvenega inšpektorja (UOZI), ki je imelod jeseni 1999 naprej zasedenavsa
tri delovna mesta na tem podro~ju. Vsi trije inšpektorji imajo univerzitetno visokošolsko izobrazbo iz fizike in
doktorate znanosti s področja fizike nizkih in srednjih energij, osnovnih delcev in jedrske energetike. Del nalog
(na primernadzorprevozov radioaktivnih snovi na mejnihprehodih, odrejanjeanaliz inšpekcijskih vzorcevživil,
izdajanje soglasij za vire neionizimih sevanj) pa opravljajo v sodelovanju z UOZI tudi območni in obmejni
inšpektorji. Urad izdaja soglasja k dovoljenjem in dovoljenja za opravljanje dejavnosti (na primer lokacijska,
gradbena, uporabna, nabavna, prevozna, im.) z vsemi viri ionizimih sevanj v skladu z veljavno zakonodajo.
Inšpektorji opravljajo redne in izredne preglede ter odrejajo ustrezne ukrepe. Ker ZIRS. nima posebnih
laboratorijev in opremeza zahtevne analize radioaktivnosti, je MZ pooblastil nekatere strokovne organizacije za
izvajanje meritev in izdajanje strokovnih poročll ali mnenj. za področje merjenj ionizimih sevanj sta
pooblaščena zavod za varstvo pri delu (ZVD) in Institut "Jožef Stefan" (IJS) od leta 1981, za meritve
radioaktivnosti v rudnikih še Rtv od leta 1991. Za zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizimih
sevanj. sta pooblaščena ZVDter Inštitutza medicino dela, prometa in športa(IMDPŠ)nazadnjeod leta 1984,za
delavceNEK še Zdravstveni dom Krškood leta 1981 in Aristotel. d.o.o. Krško od leta 1999,za delavceRudnika
Žirovskivrh pa Zdravstveni dom ŠkofjaLokaod leta 1984.

Dejavnost ZIRS-a na področju varstva pred sevanji za leto 1999je podrobneje predstavljena v nadaljevanju.
Najprej je naveden seznam inšpekcijskih pregledov in ugotovitvenih postopkov, nato pa povzeto stanje po
posameznih področjih dejavnosti.

4.1.1 SEZNAMINŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV IN l.JGOTOVITVENIH POSTOPKOV

Tabela 4.2 podajaseznaminšpekcijskih pregledov in nekaterih drugih ugotovitvenih postopkov, ki jih je opravil
ZIRS v letu 1999. Tako pri pregledih kot pri ustnih obravnavah so bili izdelani zapisniki. Ustne obravnave so
bile opravljene na sedem UOZI.
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Tabela 4.2: Seznam inšpekcijskih, tehničnih in lokacijskih pregledovter drugihugotovitvenih postopkov.

Orl!8nizac:iill Datum Namen
ol 07.01. Simulacijaterapiic.nepravil nosti Dri uoorabisUlrihsimulatoriev
or 09.0J. Simulaeiia tcraniie.ncnravilnosti Dri I.lOorabi slarih simulatoriev
or 12.01. Simulaciialerapije- nov simulator
Ol 19.01. Simulaciia tcraniic- nepravilnosti pri UpOrabi simuhltoriev
Ol 22.01. Postavitev noveaasimulatoria
Surovina Maribor.Acroni 27.01. Razlapljanje vira Co-60 v SlovenskihžclezarnahAeroni Jesenice
Jesenice. Elektrokovina
Maribor
NEK 17.02. NadzorUV07.8 kontaminiranic onremezaNEK na ;J.elezniški nostaii Liubliana
Elektro Maribor. ZIRS- 02.03. Gradnjadaljnovodain izdajadovoljenj!t S260Q-61197-AMe, S26oo-0117196
enotaOrmož
IJS (Brinje) 04.03. Posneševelnlk v Mikroanalitskem centru ..
IJS 12.03. Laboralorij za sekundarne dozimetrične standarde, sodelovanje na mednarodnih

! Drimerialnih meritvah
ZVD 17.03. Usposobljenost zavoda za meritveneionizimih sevanj
ZVD 17.03. Zdravstvena spričevala. laboratoriji. virisevani. evidencadoz
NEK 18.03: Prevozi/uvozi/unoraba rotorja.odDadkov.ln .ksehona. doze
NEK 24.03. NadzorUV07.a iedrskezaaoriva za NEK na AerOQl'Qmu Brnik
KomunalaObčine 02.04.' Intervencija pri gradu Podvin (najden sod z ozrtakOZ/l radioaktivnost)
Radovljica
NEK 02.04. Uporabaksenona. demontaža rotorja. dote. obhOd
NEK 08.04. Izvlečenie rotoria reaktorskečrpalke
RSCM 13.04. Zdravstveni nrealedi,doze zaradi radona
NEK 05.05. Montažarotor;a. odpadki od rotoria,plandozinDrCiete doze medremontom
Ol 18.05. Nabavakobalta. izobrazba. postopki. zdravstveni I)I'Clledi
NEK 09.06. Dokumenti o erevozu rotoria
IJS(Brinie) 16.06. Prieravena i1.vOZ iedrskcaaaoriva
AerodromBrnik 17.06. Stanie v skladišču radioaktivnih snovi
Ol 23.06. Testlranlecenrralneaa dozimetričneaa rell.istra
IJS 23.06. Testiranie centralnegadozimetričnesa rc2istra
ZVD 24.06. Testiranieccntralne2ll dozimctričnega ~2istra

ARAO 24.06. POlloii za prevzem skladišča v Briniu
ol 28.06. Nakup.noveaa eosneševelnika za radioterapiio
IJS 30.06. Tcstiranie centralnega dozimetričnesa rellistra
Ol 10.06. Shranievanie oonoči uvoženega vira kobalta Co-60
NEK 01.07. Vrnitevodpadkov od rotoria iz Franciie
RlV.NEK 01.07. Testiraniecentralnegadozimetričneaa TC2istra
RZV 01.07. Poročila 1JSlZVD, novi merilnikisevania. ruknie
Zavratec 08.07. Staniezasilne18 skladišča radioaktivnihOdpadkov
IJS (Brinie) 08.07. Pretovarjanje jedrskeaa goriva za izvoz
IJS (Brinie) 09.07. Prctovarianle iedrske2a aoriva za izvoz
IJS 09;07. Rezultati testiraniacentralneu dozimeuičneure2istra•
ZVD 12.07. Rezultati testiraniacentralneu d07jmcmen-.. .-iCI...

Ol 14.07. Pakiranie. natovarianie in izvoz kobalta
IJS (Brinje) 14.07. Pretovarjanje iedrske211l!.oriva za izvoz
NEK 15.07. Rezultati testiraniacentralneaadozimetrične211 rc2istra
Dinos Celje 20.07. Intervenciia zaradi radioaktivnosti želczaiz CinkamcCelic
Dol2a vas 27.07. Tranzit izrabliene2R iedrskeaaRoriva iz Romuniie
IJS (Brinic) 27.07. Izvozin tranzit icdrske211 aoriva iz IJS in Romuniic
Škofije 28.07.. Tranzit izrabl;eneRa iedrskeRa Roriva iz Italije
I.uka KODer 28.07. IZVOl in tranzitiedrske211ll.oriva iz IJS. Italijc in Romuniie
Cinkama Celje. US,ZVD. 04.08. Intervencija zaradi radioaktivnosti Odpadneaa !eleza iz CinkarneCelje
ARAO .
R7.V 18.08. Merieniesevaniabeta. sanaciiaobicktov
VVZ Ivančna Gor. 25.08. 17.l)OInitev Odločbe zaradi radonav vrteu Stična

ARAO(Brinje) 31.08. Skladiščenie in inventarradioaktivnih OdD8dkov
OŠ Zužernberk 02.09. Radon v nodružničnih šolah Smihcl in Dvor
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Or2anizacija Datum Namen
VVZ Sežana 09.09. Radon v vrtcih Lokev. Jasli.Divača in Komen
HeliosKoličevo 13.09. Dvaradioaktivna strelovoda
NEK 15.09. Uoarjalnik, merienie kontaminaciie, doze
OS Skolja Loka 20.09. Usodnost sanaeiie učilnice v Retečlih in izvriitevodločbe
OŠ Semič 22.09. Radon v SOli
OS Videm 22.09. Radon v podru;)J1ični SOli Ponikve
Ol 28.09. BrahitCl'llDi.ja Droblem Y2K
VVOJesenice 06.10. Radon v Yl'ICU Podmežakia
OS Komen 13.10. Radon v učilnicah SOle
OŠ Sežana 13.10. Radbn v učilnicah v Lokvi
NEK 22.10. Doze. preVozi, solllasiak dovotleniem 7.8 llradnio S obiektov
NEK 27.10. Gradn;a transfonnatorske POStaie v NEK. SavllDroieJct Krtko
ZVD 04.11. MerjenJe radona '.

Mascom Maribor 05.11. Shranievanje neuporabnih radioaktivriih defektoskoPOv
Vnec Idrija 08.11. Useešncst sanaeiie v prvemin problemradonav druaemvneu
zavratec 08.11. Priprava sanaciJe skladišča z radioak"tlvnimi odpadki
ParkŠkoci, iame 09.11. Merienie radona in določanje sevalneobremenitve
ZVD 10.11. Prellledi industriiskih rentsenev
zavratec 11.11. začetek sanaciie skladišča z radioaktivnimi odpadki
SavaTires Krani 12.11. Uporaba rentIlenskih aparatov
VrtecVrhnika 16.11. Radon v vrtcuHrib
zavratec \6.\ 1. Nadaljevanie sanaciie skladišča z radioaktivnimi odoadki
IJS 16.II. Dozimetrični servis radona in njegovih potomcev in uvedba centralnega

dozimetriČRe2a rc:aistra
OŠ Prevalje 17.II. Radon v uČilnicah

KNM Ljubliana 22.11. Jod v kanalizaciji
NEK 23.11. Prila20ditev rezlstrov doz NEKlZIRS. radioaJctfvni odpadki
NEK 25.11. Prilal!oditev resisirov doz medNEK inZIRS
Zavratec 30.11. Nadaljevanje sanacije skladišča z radioaktivnimi odpadki
VrtecMladi rod Ljubljana 01.12. Radon v iaralnicah
IJS 01.12. Polnjenje Centralnega dozimetriČRega registras podatki o delavcih. ki nisozaposleni

na InstitutU "JožcfStefan"
OŠ Podlubnik 08.12. Izvr§itev odločbe 21ede radona
NEK 09.\2. Vloa oooblaŠČCRihol'llanizaciiPrinadzorudoz v NEK
FKKT.IBK.KI.UKC \0.12. Polnjenje Centralnega dozimetričnega registra
GK. VRSJV.
Zarja Kamnik
OI.RZV \0.12. Polnienie Centralne2a dozimetričneu rc2istra
Menaeš 14.12. Pritožba J. Vrankaria zaradisevanJa na Gorenjski 13a
IJS 14.12. Polnjenje Centralnega dozirnctriČRega registras podatki o delavcih iz Instituta"Jožef

Stefan"
AMES Ljubliana 14.12. lnšeekeiiaoseb.ki delaioz viri sevania
ARAO (Brinie) 15.12. Raztovarjanie odpadkov iz zavratca
NEK 17.12. VoariaJniki. doze.osebnazaščitna sredstva proti plinom
RZV 21.12. PrOllrammc:rieni sevania
0\ 22.\2. Nakup novell raditeraocvlSke28 DOSDdevalnika
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4.1.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V ZDRAVSTVU

4.1.3.1 Rentgenske naprave v zdravstvu in veterini

Iz evidence, ki jo je ZIRS uskladil z evidenco ZVD, je bilo konec leta 1999 v Sloveniji v uporabi 683
rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini. Delitev naprav glede njihove namembnosti je predstavljena v tabeli
4.3.

Tabela 4.3: Stevilo rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini glede na namembnost:
-.

NAMEMBNOST STANJE 1998 NOVI ODPISANI STANJE 1999
ZOBNI 334 33 37 330
DIAONOSTICNI 290 17 36 271
SIMULATOR 3 O I 2
MAMOORAFSKI 28 2 I 29
RACUNALNISKI 16 O I 15
TOMOGRAFCT
TERAPEVTSKI 3 O O 3
DENSITOMETRI 12 I O 13
VETERINARSKI 17 3 O 20
SKUPAJ 703 56 76 683

V letu 1999 so biHopravljeni 4 inšpekcijski pregledi RTO naprav (v splošnih bolnišnicah na Ptuju in v Murski
Soboti ter v Zdravstvenih domovih na Ptuju in v Mozirju). Skupaj jebilo izdanih 45 uporabnih dovoljenj za delo
s 54 rentgenskimi aparati. .Tri vloge so bile zaradi tehnične nepopoInostiaparatov zavrnjene, 9 Vlog je bilo
nepopolnih in je bil upravni· postopek zaradi dopolnitev podaljšan v leto 2000. Izdana je bila ena odločba

Porodnišnici Postojna o prepovedi dela z RIO napravo.

Seva/na obremenjenostprdJiva/cevZ/lradl medicinske uporabe virovstvanja

Diagnostična radiologija prispeva 'daleč naj~ečji delež k obsevanju prebivalstva z umetnirni viri ionizirajočih

sevanj. Okrog 15.% celotne doze, ki jo prejme povprečni prebivalec zahodne Evrope ali severne Amerike, je
posledica medicinske uporabe ioniZirajočega sevanja. Ce izvzamemo naravne vire sevanja, na medicinsko
uporabo žarkov X v diagnostiki odpade skoraj 90 % kolektivne doze.

V letih 1990-1996 je MZ spremljalo v sodelovanju z ZVD sevaino obremenjenost pacientov v Sloveniji zaradi
radioloških diagnostičnih postopkov. V letih 1997-1999 ni bila podpisana pogodba o sodelovanju, tako da MZ ne
razpolaga niti z grobo oceno obremenjenosti pacientov za to obdobje.

Za leto 2000 pa je ZIRS~redlagal izvedbo pilotnega projekta, katerega nlqJ1en je zajeti različne radiološke
pr:eiskllve opravljene na manjšem vzorcu rentgenskih naprav veni od splošnih bolnišnic. Delovni načrt je
fazdeljen na več delov: . .•
• merjenje količin, ki s() o~novaza izračuriQbsevanosti pri pacientih,
• merjenje parametrov .re~tgenskih naprav, ki kažejo na nespremenljivost kakovosti naprave,
• izračun in vodenje evidenc prejetih doz za posamezne, na sevanje občutljivejše organe.

Pričakovani rezultati in cilji pll so naslednji:
•. oceniti stanje kakovosti rentgenskih naprav in celotnega diagnostičnega postopka,
• ugotoviti pogostost diagnostičnih postopkov z rentgenskimi napravami,
• oceniti efektivne in ekvivalentne doze posameznih organov, ki jih med rentgenskimi preiskavami prejmejo

pacienti,
• določiti referenčne nivoje doz pri posameznih preiskavah injih primerjati z mednarodno sprejetimi.
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Navedeni cilji so pomembni predvsem zaradi zmanjševanja sevalneobremenjenosti pacientov v Sloveniji.
Evropska skupnost v njenih pravilnikih (direktivi EURATOM 97/43) namreč zahteva ocenjevanje doz in
tveganja pri vseh preiskavah, kjerse uporablja ionizirajoče sevanje.

4.1.3.2 Nadzor v Onkololkem inititutu

Onkološki inštitut uporablja zaprte vire sevanj za zdravljenje pacientov (2 vira kobalta Co-60, iridij Ir-192 in
cezij Cs-137), tri linearne elektronske pospeševalnike v oddelkih za teleradioterapijo in brahiradioterapijo.
Odprte vire sevanj pa uporabljajo za diagnostiko in terapijo pacientov v oddelku za nuklearno medicino, za
raziskave pa virez nizko aktivnostjo tudi v oddelkih za biokemijo, za patologijo inza tumorsko biologijo.

V Onkološkern inštitutu je ZIRS opravil osem inšpekcijskih pregledov in tri. ustne obravnave. Nadzorovani so
bili prevzem, menjava in .izvoz kobalta, dva pregleda pa Sta obravnavala izpolnjevanje kadrovskih pogojev,
postopke za zagotavljanje kakovosti v terapiji in zdravniška spričevala. Pri pregledih so bile ugotovljene
naslednje nepravilnosti:
• nekateri delavci iz teleterapevtskega oddelkanisoopravili zdravstvenih pregledov,
• na brahiterapevtskem oddelku je bil kontaminiran del bolniške sobe z 1-131,
• dva simulatorja (aparataproizvajalcev Philips in Oldelft Simulix MC) od treh nista ustrezala mednarodnim

standardom,
• ni bil izdelan protokol (t.i. acceptance prolocol), ki bi določal, kdaj je potrebno izboljšati tehnične

karakteristike aparatov,
• ni bil izdelan pisni protokol javljanja napak, ki Se pojavljajo pri posameznih aparaturah na

radioteleterapevtskem oddelku,
• ni bila izdelana ustrezna organizacijska shema, po kateri bi bile enclično določene odgovornosti oseb, ki

delajoz viri sevanj in oseb,odgovornih za varnodelo z viri sevanj,
• ZVD je pregledal novi simulator in izdal pozitivno mnenje, preden je izvajalec montaže in preizkusov

dokončno predalaparatuporabniku,
• ščiti za ščitenje pacientov nisobili rednopregledani.

Onkološki inštitut v letu 1999 ni popravil zgoraj omenjenih aparatur. Izdanaje bila ena odločba in eno začasno

uporabno dovoljenje za simulator Philips SRM2250-ROT SOO.

Ker namerava Onkološki inštitut v letu 2000 zamenjati en pospdevalnik, so bili na dveh ustnih obravnavah
zapisniško predstavljeni pogoji ZIRS-a za pridobitev dovoljenja za nabavo in uporabo novegaradioterapevtskega
pospeševalnika,

4.1.3.3 Oddelki in laboratoriji za nuklearno medicino

Pod nadzorstvom je sedem klinik ali bolnišnic v Sloveniji, kjer uporabljajo odprte vire sevanj
(radiofarmacevtike) za diagnostiko in terapijo. To so Univerzitetni klinični center Ljubljana - Klinika za
nuklearno medicino, Onkološki inštitut ter splošne bolnišnice v Celju. Mariboru, Slovenj Gradcu, Šempetru pri
Gorici in Izoli. V letu 1999 je bil v KNM. Ljubljana opravljen inšpekcijski pregled zaradi izpustov
radioaktivnega 1-131 .vkanalizacijo. Izidi merjenj ZVD so namreč pokazali kratkotrajno prekoračene mejne
vrednosti za radioaktivne tekoče odpadke. KNM ne bi smela spuščati v okolje radioaktivnih odpadkov, ki jih
izločajo hospitalizirani pacienti. Zahteva za izgradnjo posebnega zaprtegasistelDa je bila izdana z Odločbo že leta
1995,ki še vednoni izvršena.

V zgoraj omenjenih bolni!nicah v Celju,·Mariboru. Slovenj Gradcu, Izoli in Sempetru pri Gorici ni bilo
inšpekcijskih pregledov, ker ZV]) ni ugotovil večjih pomanjkljivosti.
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4.1.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR V INDUSTRIJI

4.1.4.1 Zaprti viri v gospodarstvu ter zaprti in odprti viri v drugih organizacijah

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje tudi uporabnike zaprtih virov sevanj v industrijskih objektih in drugje. Na
posebnem seznamu z dne 17.3.2000 je poleg organizacij z večjo količino virov sevanj (NEK, IJS-Reaktor,
ARAO. RŽV, Ol) navedenih še skupno 99 delovnih organizacij v gospodarstvu, kjer so leta 1999 uporabljali ali
shranjevali 564 zaprtih virov sevanj za nadzor delovnih procesov in 36 drugih organizacij (oziroma 58
laboratorijev), kjer so imeli zaprte ali odprte vire z nizko radioaktivnostjo za izobraževanje, raziskave,
preizkušanje merilnikov ali javljanje požarov. V nadaljevanju je prikazan preurejen povzetek seznama.

Za radiografijo z iridijem, selenom, kobaltom ali cezijem je bilo evidentiranih skupno SO virov v 12
organizacijah: IMK Ljubljana (4), IMP Maribor (2), IMP Ljubljana (8), Institut za varilstvo Ljubljana (10),
Litostroj Ljubljana (4), Mascom Maribor (4), Metalna Maribor (4), M&K Laboratory Dornava (2), Montavar
Miklavž (3), NE Krško.I l), STO Ravne (S), Temat Slovenska Bistrica (3). Tiižotopi $0 večinoma shranjeni v
napravah "Gammamat", ki vsebujejo osiromašen uran za zaščito pred sevanjem (zato je število virov v evidenci 2
x 50 = 100).

Strelovodi z evropijem ali kobaltom so bili postavljeni na 22 objektih v naslednjih 14 organizacijah: Aerodrom
Maribor (2), Celjski plini (1), Cestno podjetje Novo Mesto Asfaltna baza Drnovo (1), Helios Domžale (3),
Industrija usnja Vrhnika (1), Koto Ljubljana (1), Motel Grosuplje (1), Svilanit Kamnik (1), Telekom Dragomer
(1), Titan Kamnik (2), Tovarna vzmeti Ptuj-Vzmetni inženiring Formin (2). V letu 1999 je IMP Montaža iz
Maribora odstranila strelovode v podjetjih .Avtotrading Kočevje (2), Helios Količevo (2), Lesing-Modema
Kočevje (1), Smola Kočevje (1) ter radioaktivne dele skladno s predpisi odpeljala v skladišče radioaktivnih
odpadkov v Brinje.

Merilnike debeline ali gostote pri predelavi proizvodov ali stikal pri žičnicah s ·120 zaprtimi viri, ki vsebujejo
americij, stroncij, curi], železo, kobalt, cezij, talij, prometij ali kripton, je imelo naslednjih 31 organizacij: Acroni
Jesenice (1), Aero Copy Celje (2), Filc Mengeš (2), GoodYear Kranj (1), Goričane Medvode (3), Impol Folije
Slovenska Bistrica (8), Impol Valjarna Slovenska Bistrica (13), Inplet Sevnica (2), Intec Kranj (4), Juteks Žalec
(6), Konus Slovenske Konjice (2), KSE Novo mesto (2), Lesonit v stečaju Ilirska Bistrica (I)~ Novoles Novo
mesto (1), Paloma Sladki vrh (1), Papirnica Vevče (10), Piama Podgrad (l),Plastika Mesojedec (1), Smučarski
klub Branik- Pohorska vzpenjača Maribor (2), Radeče Papir (~), Sarrio Slovenija Količevo (5), Sava Tires Kranj
(6), Sava VIST Kranj (4), Termoelektrarne Šoštanj (4), TKI Hrastnik (3), Tobač.na Ljubljana (13), Tokis Ilirska
Bistrica (1), Tovarna sladkorja Ormož(10), Velika planina Kamnik (1), VIPAP Krško (4), Žičnice Vogel (1).

Merilnike vlažnosti in gostote materialov na cestnih in geoloških deloviščih, ki vsebujejo cezij ali radij kot vir
žarkov gama ter zlitino americija in berilija kot vir nevtronov, so imele naslednje organizacije: Aktim Ljubljana
(1 sonda x 2 vira), Apros Maribor (4x2), B&A&M Maribor (1x2), Cestno podjetje Celje - Pirešica (4x2), Cestno
podjetje Koper (lx2), Cestno podjetje Kranj (Ix2), Cestno podjetje Ljubljana (I sonda s Cs, I sonda s CS/Am),
Cestno podjetje Maribor (1)(2), Cestno podjetje Nova Gorica (2x2), Cestno podjetje Novo Mesto (lx2),
Geoinženiring Geofizika Ljubljana (5), Geoinženiring Geomehanika Ljubljana (3x2), Gradbeni inštitut ZRMK
Ljubljana (4x2), Gradis TEO Ljubjana (3x2), Gradis Maribor (3x2), JGMAT Ljubljana (I+7x2), Primorje
AjdovIčina (I+6x2), PUV Vrbje-Žalec (lx2), SGP Kraški zidar Sežana (lx2), ZAG ZRMK Ljubljana (5+10x2
uporabnih, vsaj 18 neuporabnih virov). V tej skupini je evidentiranih 141 virov v 20 organizacijah.

Merilnike nivojev tekočin, talin, sipkih in drugih snovi, kjer uporabljajo kobalt, cezij ali americij, so imele
naslednje organizacije: Acroni Jesenice (89), Cementarna Trbovlje (2), Cinkarna Celje (I2), Coca cola žalec
(2x2), Gasilska brigada Koper (1), Kemiplas Dekani (5), Ladjedelnica Izola (I), Lesonit v stečaju Ilirska Bistrica
(Il), Metal Ravne (1), Metal BUD Štore (4), M.P.P. Livarna Maribor (4), Pivovarna Laško (10), Pivovarna
Union (S), Radenska Radenci(4), Sava Tires Kranj (2), Slovenijavino Ljubljana (1), Steklarna Rogaška Slatina
(1), Termo Škofja Loka (6), Termoelektrarne Šo§tanj (3), Tovarna sladl<orja Onnot (3), Treibacher Ruše (1),
VIPAP Krško (8), Yulon Ljubljana (3). V tej skupini je evidentiranih 181 virov v 23 organizacijah.

Izotop plutonija za protipožarno varovanje pred elektrostatično napetostjo uporabljata Radeče Papir (3) in STO
Ravne (1). Fotona Ljubljana ~porablja tritij na sistemih za nočno ciljanje in torij za nandanje tankih plasti na
trdne površine, Novi MikrohiJ pa tritij za posebne potrebe Ministrstva za notranje zadeve. Expo Ljubljana
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uporablja natrij za preizkušanje kamer "gama" v nuklearni medicini. Rudnik svinca in cinka Mežica ima dva
neuporabna zaprta vira s kobaltom.

Zaprte vire z nizko radioaktivnostjo uporabljajo pri izobraževanju študentov na Fakulteti za fiziko in na
Medicinski fakulteti - Inštitutu za biofiziko; pri raziskovalnem delu na Biotehniški fakulteti (katedre za lesarstvo,
kmetijsko melioracijo in mehanizacijo) ter za umeritve ali preizkušanje merilnikov v ZVD, IJS (odseki za nizke
in srednje energije. osnovne delce, sekundarne standarde, reaktorsko fiziko), Inštitutu za metalurgijo, Fakulteti za
montanistiko, NEK, sžv, Upravi RS za jedrsko varnost, Carinski upravi RS in Termoelektrarni toplarni
Ljubljana. Ministrstvo za obrambo uporablja tritij na sistemih za nočno ciljanje, Hermes Plus pa nikelj v
ionizacijskih celicah za masne spektrometre. Rudniksvinca in cinka Mežica ima dva neuporabna zaprta vira.
Nizko aktivne zaprte vire v zdravstvu poleg laboratorijev za nuklearno medicino uporabljajo še v Kliničnem

centru Ljubljana - Dermatološka klinika, Očesna klinika in Servis skupnih služb. Skupaj je v tej skupini
evidentiranih 21 laboratorijev v 14 organizacijah.

Nadzorovano je tudi delo v drugih laboratorijih z odprtimi viri, kjer so radioaktivnosti okrog tisočkrat manjše
kakor v bolnišničnih oddelkih in potencialna nevarnost ni velika (Medicinska fakulteta - inštituti za
farmakologijo, anatomijo, mikrobiologijo, patofiziologijo, patologijo, biokemijo; Klinični center Ljubljana 
Inštitut za klinično kemijo in klinično biokemijo, Bolnišnica P. Držaja; Onkološki inštitut - oddelki za biokemijo,
patologijo in tumorsko biologijo; Zavod ~ transfuzijo krvi; Kemijski inštitut; Institut "Jožef Stefan" • odseki za
biokemijo, fizikalno kemijo in kemijo okolja; Lek; Univerza v Ljubljani· fakultete za agronomijo in veterine v
Ljubljani, za zootehniko v Domžalah in Inštitut za biologijo v Piranu). Na Fakulteti za kemijo so imeli nizko
radioaktivne tekoče odpadke z uranom in radijem. Petrol Ljubljana in Splošna bolnišnica Ptuj pa shranjujeta
manjšo količino uranovega nitrata. Skupnoje v tej skupini evidentiranih 23 laboratorijev iz II organizacij.

Ionizacijske javljalnike požara z americijem shranjujejo Iskra Sistemi Ljubljana (479 kosov), Iskra Servis
Ljubljana-Maribor (901 kos) in Zarja Kamnik (vsaj 300 kosov), dokler jih ne oddajo v skladišče nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov v Brinju.

Poleg tega so bile pod nadzorom v letu 1999 tri organizacije s starim železom zaradi radioaktivnosti nad
predpisano mejo (kobalt v Acroniju in v Surovini Maribor ter radij, torij, uran in svinec v Cinkarni Celje) ter
shramba za shranjevanje radioaktivne snovi pri transportu na Aerodromu Brnik.

V sklopu celotnega seznama 145 uporabnikov radioaktivnih snovi (s 162 posameznimi delovnimi enotami) je
razen NEK, Ržv in ARAO evidentiranih še 55 drugih organizacij, ki shranjujejo ali ne uporabljajo 28I zaprtih
virov sevanj ter imajo skupaj še okrog 5 sodov posebnih odpadkov in okrog 1700 ionizacijskih javljalnikov
požara. Shranjevanje starih in neuporabnih radioaktivnih virov, ki jih imajo uporabniki iz gospodarstva,
zdravstva, raziskovanja in izobraževanja, je pereč problem, ker Republiško skladišče nizko in srednje aktivnih
odpadkov v Brinju ni posodobljeno in inventura virov v skladišču še ni popolna. Rešeno pa je vprašanje o
upravljanju skladišča v Brinju med IJS in ARAO.

Ena od pooblaščenih organizacij (Zavod za varstvo pri delu ali Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji iz
Instituta "Jožef Stefan") mora vse vire in delovno okolje v objektih v skladu z veljavnimi predpisi vsaj enkrat
letno pregledati. Ugotavljamo, da je stanje nekoliko boljše glede na prejšnje leto. zaradi različnih vzrokov
(največkrat so to lastninske ali kadrovske spremembe ter neredno naročanje in plačevanje teh pregledov, neredno
pošiljanje poročil s strani pooblaščenih organizacij, prenehanje uporabe virov) v letu 1999 ZIRS ni imel poročil
o strokovnih pregledih za 41 organizacij (KC Ljubljana - Očesna klinika, IJS • odsek za fizikalno kemijo, odsek
za nizke in srednje energije, odsek za osnovne delce, 01 • Patologija, SB Ptuj, Univerza Ljubljana - Agronomija,
Kemija, Aerodrom Maribor, Cestno podjetje Koper, Coca Cola. Žalec. Fotona 1.jubljana, Industrija usnja
Vrhnika. Institut za varilstvo, Iskra Servis Ljubljana, Iskra Sistemi Ljubljana, Konus Netex Slovenske Konjice,
Koto Ljubljana. KSE Novo mesto, Lesonit v stečaju Ilirska Bistrica, Litostroj Ljubljana, Metal Ravne, Metal
Štore, Metalna Maribor, Montavar Miklavž, Motel Grosuplje, M.P.P. Livarna Maribor, Novoles Novo mesto,
Pivovarna Union. Piama Podgrad, SarrioSlovenija Količevo, Sava VIST Kranj, Slovenijavino Ljubljana. STO
Ravne, Titan Kamnik, TKI Hrasmik, Tokis Ilirska Bistrica, TVP Vzmetni inženiring Formin, Velika Planina
Kamnik, Yulon Ljubljana, Zarja Kamnik, Žičnice Vogel,Biotehniška fakulteta, Fakultete za fiziko, kemijo in
montanistiko).

Od tega ni bilo pregledanih naslednjih 27 organizacij v zadrjih treh letih (SB Ptuj, Aerodrom Maribor, Cestno
podjetje Koper, Industrija usnja, Iskra Servis, Iskra Sistemi, Konus, Koto, KSE, Lesonit, Litostroj, Metalna,

20. september2000 113



M.P.P. Livarna. Novoles, Piama, Titan, TKI, Tokis, Velika Planina Kamnik, Yulon, Inštitut za metalurgijo,
Inštitut za biofiziko, Biotehniška fakulteta, Fakultete za fiziko, kemijo in montanistiko). Zato ugotavljamo, da
stanje za okrog 100 zaprtih virov sevanja in 1700 ionizacijskihjavljalnikov požara v letu 1999 ni bilo urejeno v
skladu z veljavnimi predpisi. Podobno je bilo lansko leto, ko v letu 1998 ni bilo pregledanih 42 organizacij
oziroma 24 v triletnem obdobju 1996-1998.

V letu 1999 so bili opravljeni 3 inšpekcijski pregledi v zvezi z uporabo radioaktivnih snovi (Aerodrom Brnik,
Helios Količevo, Mascom Maribor). Na letališču Brnik so bile pregledaneradioaknvne pošiljke v posebni
shrambi in bilo je ugotovljeno, da za en paket z nizko radioaktivnostjo takrat še ni bilo izdano dovoljenje za
prevoz. Pregled v Heliosu je bil potreben, ker sta dva radioaktivna strelovodaovirala gradnjo skladišča topil.
Izdana je bila odločba za odstranitev in o~voz radioaktivnih strelovodov v skladišče v Brinju. Pregled v
Mascomu pa je pokazal, da še vedno hranijo 4 neuporabne defektoskope, ki so radioaktivni. Decembra je bil
opravljen še pregled v Mengšu, Gorenjska 13a na podlagi pritožbe stanovalca zaradi uporabe vira sevanja v
neposredni soseščini. Ugotovitveni postopek še ni končan.

Skupaj (za zdravstvo. gospodarstvo, raziskave, izobraževanje in drugo)je ZIRS v letu 1999 izdal 47 dovoljenj
za,nabavo in uporabo radioaktivnih snovi. Nobeno dovoljenje pa ni izdano za nabavo in uporabo ionizacijskih
javljalnikov požara. Pooblaščene organizacije vodijo njihovo evidenco in opravljajo redne letne preglede. To so
ZVD, Inštitut za varstvo pri delu Maribor (IVD) in Varnost Maribor. V Sloveniji so pooblaščene organizacije
leta 1999 pregledale 25.956 ionizacijskih javljalnikov požara na 310 lokacijah: ZVD je pregledal 21.727
javljalnikov požara na 277 lokacijah, IVO je pregledal 505 javljalnikov požara na.5 lokacijah, Varnost Maribor
paje pregledala 3.724 javljalnikov požara na 28 lokacijah. Radioaktivnosti novih javljalnikov so nizke (v tujini
jih lahko dobimo v navadnih trgovinah) in pogoji za uporabo niso tako zahtevni kot za druge bolj aktivne vire
sevanj. Nadzor nad njimi se ne izvaja natančno. V zadnjih letih se je uporaba radioaktivnih javljalnikov požara
zelo zmanjšala, ker so jih nadomestili neradioaktivni optični javljalniki.

4.1.4.2 Rentgenske naprave in elektronski mikroskopi

Od leta 1998 uporablja ZIRS računalniški Centralni register industrijskih remgenov. Aparati so v 55 podjetjih.
Do 15.3.2000 je evidentiranih 97 rentgenskih aparatov in 1 elektronski mikroskop. Upoštevani so tudi aparati, za
katere uporabniki do 1.1.200,0 še niso pridobili uporabnih dovoljenj ter 7 aparatov, ki so na IJS in katerih
tehnične specifikacije še niso bile znane. Register vsebuje sledeče parametre:

• Identifikacija aparata
• Uporabnik
• Naslov uporabnika
• Proizvajalec aparata
• Oznaka cevi
• Oznaka stikalne mize
• Maksimalna napetost
• Maksimalni tok
• Namembnost aparata
• Premičnost aparata
• Število delavcev, ki z aparatom delajo
• Pooblaščena organizacija, kije opravila zadnji pregled
• Datum pregleda aparata
• Opombe
• lnšpektorjevi dopisi
• Datum vnosa podatkov

Do 15.3.2000 je ZIRS prejel 84 poročil ZVD o rednem letnem pregledu aparatov,Eno poročilo je izdelal IJS. Iz
poročil so razvidne pomanjkljivosti.· ki so bile v letu 1999 predvsem povezane z osebami, ki delajo z viri.
Nepravilnosti večinoma nastajajo zaradi pomanjkljivega poznavanja varstva pred sevanji, saj osebe, odgovorne
za varstvo pred sevanji v podjetjih večkrat niti ne poznajo obveznosti, ki slede iz veljavne zakonodaje.
V letu 1999 je ZIRS izdal dve uvozni dovoljenji in štiri dovoljenja za uporabo, prejel pa eno poročilo o
prenehanju uporabe aparata. Opravljeni sta bili 2 inšpekciji. Na Zavodu za varstvo pri delu je bil pregledan
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protokol izvajanja letnega nadzora industrijskih rentgenov. V podjetju Sava Tires d.o.o. je bilo ugotovljeno več

nepravilnosti pri uporabi treh industrijskih rentgenov. Podanje bil predlog sodniku za prekrške zoper Sava Tires
d.o.o.

4.1.5 NADZOR V RUDNIKIH IN DRUGIH OBJEKTIH Z VIRI RADONA

Zdravstveni inšpektorat skupaj s pooblaščenimi organizacijami redno nadzoruje Rudnik Žirovski vrh v zapiranju
(RtV), občasno pa Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju (RSCM), Postojnsko jamo ter druge objekte s
povišanovsebnostjoradona in njegovih razpadnihproduktov.

V Rtv z objekti na štirih pomembnejših lokacijah (jamski in predelovalni objekti.jalovišči "Boršt" in "Jazbec")
so bili opravljeni 3 inšpekcijski pregledi v zvezi z novimi merilniki ter merjenjem sevanja beta, sanacijo in
rušenjem objektov, ter programom nadzora radioaktivnosti in poročili pooblaščenih organizacij. Nepravilnosti
niso bile ugotovljene. V Rtv razen izhajanja radona iz jalovišč ni večjih problemov zaradi sevanja. Del
jamskega objekta uporabljatudi Ministrstvoza obramboza pisarne in delavnice.

V RSCM še naprej izvajajozapiraina dela in upoštevajo zahteve, opredeljene v odločbi Zdravstvenega
inšpektorata iz leta 1995. V letu 1999 je bil opravljen I inšpekcijski pregled. Iz poročila za leto 1998je bilo
razvidno, da so delavci RSCM prejeli dozo sevanja, ki je znašala v povprečju okrog 4,7 mSv letno in največ do
22 mSv po metodologiji priporočila ICRP 32. Štirje delavci so prejeli dozo nad 15 mSv. Meritveje izvajal RŽV
v sodelovanjuz ZVD.

Postojnska jama je nadzorovana zaradi obremenjenosti vodičev in drugih jamskih delavcev z radonovimi
potomci v zraku. Meritve sevanja je izvajal IJS, zdravstvene preglede pa ZVD. V letu 1999je bil opravljen en
inšpekcijski pregled v Parku Škocjanske jame v zvezi s programom merjenj radona in njegovih potomcev in
izdanaje bila podobnaureditvenaodločba kot Postojnski jami leta 1995.

V zvezi s problematiko radona v šolah in vrtcih so se pozimi 1998/99 nadaljevale meritve radona v najbolj
kritičnih objektih, kjer so trenutne vsebnosti radona v prejšnjem obdobju meritev (1990-1994) presegle 600
Bq/rrr', Meritve je ponovno izvajal Institut "Jožef Stefan". Zdravstveni inšpektorat RS je financiral program
meritev radona v 31 šolah in 23 vrtcih. Izidi merjenj so večinoma potrdili prvotne izide. Povprečne vrednosti so
bile višje od 1000 Bq/mJ v šestih vrtcih in osmih šolah. Za ravnatelje teh objektov je bilo junija 1999 v
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na Brinju skupaj z IJS ponovno organizirano posvetovanje kjer so
bili seznanjeni s problemom radona ter so bili predlagani ukrepi za zmanjšanje obsevanja otrok, učencev.

dijakov, vzgojiteljev in učiteljev. .v letu 1999 je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih pregledov v objektih s
povišano vsebnostjo radona, izdanih devet odločb (OŠ Tržič, Žužemberk, Videm. Komen, Prevalje, VVZ
Sežana, Jesenice, Idrija, Vrhnika) in trije sklepi o izvršbi odločb (OŠ Žužemberk, OŠ Semič, VVZ Ivančna

Gorica). S predstavnikom ZVDje bil organiziran tudi sestanekv Občini Kočevje zaradi visokih vsebnosti radona
v zunanjemin bivalnemokolju.

4.1.6 INŠPEKCIJSKI NADZOR PREVOZOV RADIOAKTIVNIH SNOVI

Glavni cestni prevozniki radioaktivnih snovi, ki so leta 1999 izpolnjevali pogoje in so pridobili ustrezna
dovoljenja, so bili IntertransLjubljana, Cestno podjetje Celje, M&K Laboratory Dornava, IMK Ljubljana, ZAG
Ljubljana, Institut"Jožef Stefan", IMP Montaža Maribor,Podjetje za urejanje voda Celje, IMP Promont Črnuče,
Janis Manbor, Geoinženiring Ljubljana, Cestno po~jetje Kranj, Igmat Ljubljana, Cestno podjetje Novo mesto,
Franc Peklaj, s.p., Gradis TEO Ljubljana, Feršped Ljubljana, Temat Slovenska Bistrica. Sonde TROXLER ali
Campbellz radioaktivnimi snovmiprevažajo skoraj vsa cestnapodjetja.

Preko državne meje so organizirali prevoze radioaktivnih snovi različna uvozno/izvozna podjetja, od katerih so
bila v radiofannacijinajpomembnejša BiomedisMaribor,KarantaLjubljana in Genos Ljubljana, za kateraje bilo
skupno izdanih 133 uvoznih dovoljenj. Drogi (Iris, IJS, Lek, Sanclabor, NEK, IMP Promont Črnuče, Editrade,
itn.) so posamično pridobili manj od 20 uvoznih dovoljenj. Pomembna tranzitna prevoznika sta bila Biovit iz
Varaždina in Jasika iz Zagreba, ki sta vsak teden preko Sežane in Staroda ali preko Šentilja in Gruškovja
prevažala radiofannacevtike v hrvaške bolnišnice.
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V letu 1999 so inšpektorji ZIRS opravili 15 inšpekcij, ki so zadevale tako uporabo kot prevoze radioaktivnih
snovi (NEK - 8 pregledov; IJS Reaktor - 2 pregleda; Ol, Aerodrom Brnik•.Oolga vas, Škofije, Luka Koper,
ARAO Brinje po en pregled). Šest pregledov je potekalo v sodelovanju z UPravo RS za jedrsko varnost (uvoz
jedrskega goriva na Aerodromu Brnik za NEK, prevoz in izvoz radioaktivnih izrabljenih gorilnih elementov iz
IJS Reaktorja skupaj z dvema tranzitorna iz Romunije skozi Dolgo vas in Italije skozi Škofije do Luke Koper).
Pri nekaterih pregledih So bile ugotovljene nepravilnosti, ki so v tem poročilu že navedene (NEK, Aerodrom
Brnik). V Dolgi vasi je bil nepravilno zapisan transportni indeks na oznaki na kontejnerju z jedrskim gorivom iz
Romunije. Prevoznik je bil Nuclear Cargoiz Nemčije.

V letu 1999je ZIRS v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve skupaj izdaj 193 uvoznih. 14 tranzitnih in 15
izvoznih dovoljenj ter 34 dovoljenj za prevoz v notranjem prometu. Prevozniki so javljali posamezne prevoze
najmanj 24 ur pred začetkom Zdravstvenemu inšpektoratu ter Ministrstvu za notranje zadeve ali policiji. Iz
evidence sporočil je razvidno, da je bilo v letu 1999 prijavljenih skupno 371 posameznih enosmernih prevozov
skozi mejne prehode (333 za uvoz, 17 za izvoz in 21 za tranzit), v notranjosti države pa so bili prijavljeni 403
dvosmerni prevozi (na deiovišča in nazaj v podjetja). V statistične podatke niso zajeti prevozi cestnih podjetij, ki
prevoze sond zelo redko prijavljajo Zdravstvenemu inšpektoratu.

Še vedno ni bil dovoljen prevoz radioaktivnih snovi po železnici. ker niso bili izpolnjeni predpisani pogoji
(merilni instrumenti. usposobljenost. zdravstveni pregledi). Prevozi z letali so omejeni glede na mednarodne
zahteve o prevozu nevarnih snovi. Letališče Brnik izpolnjuje pogoje. V letu 1999je bil opravljen en pregled, kjer
je bila oi:lkrita neprijavljena pošiljka z nizko radioaktivno snovjo (tritij) za podjetje Iskra Sistemi. Ljubljana.

V zvezi s prevozi starega železa zaradi previsoke radioaktivnosti pa leta 1999 ni bil opravljen noben inšpekcijski
pregled. Bilo je nekaj posamičnih telefonskih intervencij in obvestil (Podvin, Acroni. Cinkarna Celje, mejni
prehod Nova Gorica). Dne 27.1.1999 je bil izveden ugotovitveni postopek. na katerem so sodelovali predstavniki
Surovina Maribor. SŽ Acroni Jesenice in Elektrokovine - Predstikalne naprave Maribor. Ugotovljene so bile
nepravilnosti pri prometu in uporabi materiala iz železa. ki je bil v železarni. Acroni Jesenice v letu 1998
kontaminiran z izotopom Co-60 specifične aktivnosti do (4940 ± 270) Bqlkg. ZIRS je podal posebne zahteve o
prometu in uporabi tega železa.

Na inšpekcijskem pregledu dne 2.4.1999 je bil pri gradu Podvin pri Radovljici pod nadzorom IJS odstranjen
kontejner proizvajalca Sorin BIO Medica z oznako "radioaktivno". Izmerjeno je bilo le naravno ozadje,
naknadno pa je bilo ugotovljeno, da gre za neradioaktivno embalažo. v kateri je bil v letu 1993 pakiran generator
z Mo-99 z radiofannacevtikom Tc-99m za Klinični center Ljubljana.

Junija 1999je SŽ Acroni Jesenice prejel iz Dinosa Celje d.d. tri vagone odpadnega železa s povečano vsebnostjo
radionuklidov (dozne hitrosti na kontaktu do 29 mikroGy/h), ki ga je Dinosu prodala Cinkama Celje. Na
ugotovitvenem postopke je bilo ugotovljeno; da je Cinkarna Celje malornamo ravnala z odpadnimi cevmi. v
katerih so se nahajali koncentrati naravnih radionuklidovod rude, iz katere podjetje izdeluje titanov dioksid.
ZVD je na vzorcu izmeril sledeče specifične aktivnosti:
Pb-210: (51.700 ± 3.000) Bqlkg;
U-238 (Th-234): (160.000 ± 16.000) Bqlkg;
Th-228: (490.000 ± 20.000) Bqlkg;
Ra-226: (520.000 ± 25.000) Bqlkg;
Th-232 (Ra-228): (550.000 ± 30 000) Bqlkg.
Podane so bile zahteve za dekontaminacijo in ustrezno skladiščenje odpadnega železa.
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4.1.7 NADZOR OBREMENJENOSTI DELAVCEV Z VIRI SEVANJ

4.1.7.1 Uvedba Centralnega državnega dozimetričnega registra

Zakonska podlaga za državno evidenco doz, ki jih prejmejo osebe v Sloveniji pri svojem delu. je Zakon o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi jedrske energije- ZVISJE (Ur.l, SFRJ, št
62/84). Na podlagi 10. točke 65. člena tega zakona velja Pravilnik O načinu vodenja evidence o virih
ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih. ki so pri delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju - Z
lO(Ur.l. SFRJ. št. 40/86), ki v 4. členu našteva konkretne podatke.

Konstrukcija Centralnega državnega dozimetričnega registra na ZIRS je bila izdelana v treh mesecih od 30.3. do
1.7.1999. Register naj bi zajemal podatke o približno 4700 osebah, ki v Sloveniji redno ali občasno delajo z viri
ionizirajočih sevanj ali so obremenjeni s sevanjem. Po testiranju programa s posameznimi izvajalci dozimetrije v
Sloveniji, to je poleg pooblaščenih organizacij tudi NEK, so bile v osnovno konstrukcijo vstavljene nekatere
spremembe z namenom olajšati obsežno in zahtevno polnitev registra. Register je programiran v jeziku "Access
97" in ima 13 tabel. Podatke lahko pridobivamo v tabelah "Access 97" ali pa v prepisani obliki "ASCn".

V nadaljevanju je podan le povzetek registra. Podrobnosti so podane v internih poročilih ZIRS-a. Podatki so
razdeljeni v tri skupine:

podatki o osebi in njeni zaposlitvi,
podatki o kumulativni dozi osebe pred uvedbo registra,
podatki o prejeti dozi osebe za določeno obdobje.

Vsaka skupina ima najmanj eno tabelo. Podatke v tabelah med seboj povezuje parameter ID osebe, kije enolično

določen za vsako osebo. Ker je določljiv glede na nespremenljive podatke, ga lahko enostavno določi vsak
izvajalec dozimetrije. Kratek pregled imen tabel je strnjeno prikazan v razpodelnici št. 4.4.

Tabela št. 4.4: Kratek pregled imen tabel.

Podatki o osebi ODATA, OZDRP, OIVS, OZAP
Pomožne tabele: fZOB. STIZOB, ZAP. DELM. VIRS. DRl.

Podatki o kumulativni dozi OKUMD
Podatki o efektivni dozi EFDOZA
Podatki o efektivni notranii dozi INDOZA

Izvajalci dozimetrije pošiljajo na ZIRS bodisi nove tabele (na primer mesečna datoteka z efektivnimi dozami 
EFDOZA) ali pa le dopolnitve že obstoječih tabel. Protokol pošiljanja je predpisan.

ZIRSje z namenom izboljšanja nadzora nad dozami oseb. ki delajo z viri sevanja. izdelal obrazce, kijih morajo
delavci in odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v posameznih podjetjih izpolniti. Na obrazcih so podani
podatki o delavcu in podatki o naravi njegovega dela Prejele so jih vse pooblaščene organizacije. ki izvajajo
dozimetrijo v Sloveniji in NEK ter so osnova za pravilno polnjenje Centralnega državnega dozimetričnega

registra.

4.1.7.2 Nadzor nad izvajalci dozimetrije

Ministrstvo za zdravstvo je IJS-ju in ZVD-ju leta 1981 izdalo pooblastilo za izvajanje osebne dozimetrije
delavcev z viri ionizirajočih sevanj, leta 1991 pa je sžv-ju izdalo pooblastilo za nadzor radioaktivnosti v
delovnem okolju rudnikov. Pooblastila so dana brez pogojev in za nedoločen čas.

Poleg teh pooblaščenih organizacij izvaja osebno dozimetrijo s termoluminescenčnimi dozimetri ter s števeem
celotelesne aktivnosti tudi NEK. UKC Ljubljana - KNM pa uporablja detektor celotelesne aktivnosti za
določanje notranjih doz.

V letu 1999 so delavci v Sloveniji uporabljali termoluminescenčne dozimetre za meritve zunanjih doz. Notranje
obsevanje pa je bilo ovrednoteno z uporabo merilnika celotelesne aktivnosti v NEK ali pa na podlagi meritev
radioaktivnosti v okolju.
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Na enem inšpekcijskem pregledu na Institutu "JožefStefan" je bilo preverjeno tudi izvajanje dozimetrije radona
in njegovih potomcev. Na drugem inšpekcijskem pregledu v NEK je bilo ugotovljeno, da osebno dozimetrijo
fotonskih doz izvaja NEK pod delnim nadzorom Laboratorija za sekundarnestandarde Instituia Jožef Stefan.
Meritve notranje kontaminacije in nevtronskih doz pa izvaja NEK neodvisno, ker Slovenija nima pooblaščenih

institucij z laboratoriji za izvajanje tovrstnih meritev. NEKje zamenjal sistem za meritevnotranje kontaminacije.
Zato je ZIRS zahteval urneritev novega števca celotelesne aktivnosti. Ostali inšpekcijski pregledi izvajalcev
dozimerrije so bili povezani z gradnjo Centralnega dozimetričnega registra na ZIRS-u.

4.1.7.3 Inšpekcijskl nadzor Laboratorija za sekundarne standarde na IJS

Inšpekcijski pregled je bil opravljen 12.3.1999, kjer so bili pregledani varnostni sistemi laboratorija za varno
delo z viri sevanj ter rezultati prvih primerjalnih meritev termoluminescenčnih dozimetrov ZVD ter NEK.
Ugotovljeno je bilo, da so rezultati obeh institucij znotraj pričakovanih vrednosti Report EUR J.l852 EN,
Radiation Protection 73, ki gaje izdalaEvropska unija.

4.1.7.4 Nadzor obremenjenosti delavcev, ki delajo z viri sevanj

V letu 1999 je v Sloveniji z viri ionizirajočega sevanja delalo približno 4700 oseb. Natančen podatek je sicer
4693, ki ga dobimo s seštevkom podatkovpooblaščenih organizacij za izvajanje dozimetrije. Vendar so osebe, ki
imajodozimetrijo pri dveh ali več izvajalcih, upoštevane večkrat. Število delavcev je nekoliko povečano glede
na leto 1998 (približno za 400 oseb), kar je posledica popisa vseh delavcev v Sloveniji, ki jo je ZIRS zahteval
medpolnitvijoCentralnegadržavnegadozimetričnega registra.

Približno 50% oseb je zaposlenih v medicini in veterini, 21% v NEK, 20% v drugih dejavnostih, 9% pa je pri
svojem delu izpostavljenih naravnim virom. Podrobnejši podatki o porazdelitvi delavcev v dozne intervale so
podani v tabelah od 4.5 do 4.7. Kotje razvidno, nihče v Sloveniji pri svojemdelu z umetnimi viri sevanj ni prejel
v letu 1999 doze nad 20 mšv, kar je v skladu z zahtevo EU, podano v Council Directive 96/29/Euratom.
Najvi~je doze so prejeli delavci zaradi vdihavanja radonovih kratkoživih potomcev v Postojnski jami d.d., pri
Slovenskih železnicah d.d.na Kurilniški ulici 3 v Ljubljani ter v Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju
d.o.o. Pri izračunu doz je v tabeli za delavce, obremenjene s kratkoživimi radonovimi razpadnimi produkti
upoštevana novejšametodologijadolOčanja doz, ki temelji na priporočilu "ICRP 65" iz leta 1994, v oklepajih pa
je podana porazdelitev delavcev po pravno še veljavni metodologiji določanja doz, ki temelji na priporočilu

"lCRP32" iz leta 1981.

Tabela4.5: Razporeditev delavcev v medicini in veterini po prejetihdozah.

ISteviJo D (mSv)
delavcev 0-0.99 1,0-4,99 5,0-999 10-14,9 15-19,9 20-29,9

UKCGK+ .. 3 O O O O O~

01+ 164 143 24 17 3 1 O

Nuklearna medicina 111 86 24 1 O O O
ICbrezOn++
Dlapostlčna 1678 1559 105 13 1 O O

rent2enol02iia++

Veterina ++ 44 41 3 O O O O

Zobozclravstvo++ 324 317 7 O O O O
SkuDno 2324 2149 159 17 1 1 O

+ Meritve izvaja IJS.

++ Meritve izvajaZVD.

..
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Tabela 4.6: Razporeditevdelavcev v industriji in sorodnihdejavnostih po prejetihdozah.

Število D (mSv)
delavcev 0-0,99 1.0-4,99 5,0-9.99 10-14,9 15-19,9 20-29,9

Industrijska 86 73 13 O O O O
radio2rafiia ++

Industriia • razno ++ 270 257 13 O O O O

IJS + 184 184 O O O O O

NEK+++ 983 578 297 97 Il O O

Razno ++,+,0 426 420 5 1 O O O

Skunna 1949 1512 328 98 11 O O
+ Meritve IzvajaIJS.

++ Meritve izvaja ZVD.

+++ Meritve izvaja NEK pod nadzorom IJS.

e Zajeti so delavci na ZIRS, ZVD, URSJV itd.

Tabela 4.7: Razporeditevdelavcev, ki so obremenjeni z radonovimi razpadnimiprodukti.

I Število DlmSv) oil

delavcev O-O 99 1.0-4.99 5,0-999 10-14.9 15-19,9 20-29,9

Postoinska lama + 114 37 (22) 51 (35) 26 (31) 0(20) 0(6) O

Šola v Semiču + 48 42 (23) 6 (24) 0(1) O O O
Rudnik svinca in 112 55 (28) 41 (41) 15(27) 1(12) 0(3) 0(1)
cinka v Mežici ++
Rudnik v Idriii ++ 58 34 (2) 24 (44) 0(12) O O O
RŽV++ 60 31 (10) 29 (50) O O O O

Slovenske železnice + 28 O 6 (O) 13(6) 9(10) 0(3) 0(9)
Skupno 420 199 157 54 10 O O

(85) (194) (77) (42) ·ll2) llO)
& Delavci so v intervalerazvrščeni po metodologiji "ICRP65"; vrednostiv oklepajih pa

predstavljajo razvrstitevpo metodologiji "ICRP32".
+ Meritve izvaja US.
++ Meritve izvaja ažv,

V letu 1999je bilo opravljenih sedem poizvedb zaradi povečanih doz. Šest od njih je bilo povezanih s prejetimi
povišanim! dozami v letu 1998 in sicer v naslednjihpodjetjih:
• Apros d.o.o., Ljubljana,
• Iskra Prins,
• KC Ljubljana, Klinični inštitutza diagnostični in intervencijsko radiologijo,
• KC Ljubljana, SPS Pediatrična klinika, Kardiološki oddelek,
• KC Ljubljana, Kirurška klinika, K.o. za kirurgijosrca in ožilja,
• S8 Murska Sobota.
Ena poizvedbav Iskra Prinsje obravnavaladozo, kijo je prejel delavec v podjetju aprila 1999.

Poizvedbeso pokazale, da je najpogostejši osnovni razlog za povišane osebne doze pomanjkljiv notranji nadzor
nad delavci, viri, dozimetri in zaSčitnimi sredstvi.Notranji nadzor, ki ga osebe, odgovorne za varno delo z viri v
takih primerih le delno ali pa sploh ne izvajajo, se kaže tudi v pomanjkanju pisnih protokolov, kako ravnati z
viri, z dozimetri in z zaščitnimi sredstvi.

4.1.7.5 Usmerjeni zdravstveni pregledi delavcev
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Ponekod so bile ugotovljene nepravilnosti zaradinerednega udeleževanja usmerjenib zdravniških pregledov.

4.1.8 IZPOPOLNJEVANJE ZNANJA IZ VARSTVA PRED SEVANJI

Eden glavnih dejavnikov za izboljšanje razmer na področju varstva pred ionizimimi sevanji in varnosti virovje
ustrezno usposabljanje in izobraževanje.' V letu 1999 je ZIRS nadaljeval z razvojem in izgradnjo sistema
usposabljanja in izobraževanja oseb, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.

Konec leta 1999 je ZIRS evidentiral in pregledoval obstoječa usposabljanja, ki podajajo znanja iz varstva pred
sevanji. V ta sklop spadajo dodiplomski in podiplomski programi na Medicinski fakulteti, na Visoki šoli za
zdravstvo in na Fakulteti za matematiko in fiziko • Oddelku za fiziko. Prav tako je bilo v ta okvir vključeno

specialistično usposabljanje in izobraževanje v sklopu strokovnih izpitov. za našteta področja so v pripravi
predlogi tem,ki bi jih bilo potrebno dodati obstoječi vsebini injih vključiti v izobraževalne programe.

Hkrati je bilo potrebno tudi delno posodobitiin prilagoditi seminarje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki jih
izvajata pooblaščeni organizaciji ZVD in IJS. Seminarji so do sedaj nosili glavno breme izobraževanja na tem
področju in so bili osnovaza t9 dejavnost.

Pri izgradnji sistemaso bila upoštevana priporočila, ki jih prinaša dokument Mednarodne agencije za atomsko
energijo (MAAE) z naslovom BuildingCompetence in Radiation Protection andSale UseolRadiation Sources.

Omenjena priporočila vsebujejo navodila in napotke upravnim in zakonodajnim organom pri ustanavljanju in
izgradnji centrovza usposabljanje in izobraževanje na področju varstva predsevanji. Postopki potekajos štirimi
osnovnimi koraki, ki so natančneje opredeljeni v tabeli4.8.

Tabela 4.8: Navodila pri ustanavljanju in izgradnji centrov za usposabljanje in iZObraževanje na področju

varstva predsevanji

ODGOVORNE
KORAK CILJI ORGANIZACIJE VHODNI PODATKI REZULTATI

IN OSEBE
Potrebe po ugotovitev • upravni organi • podaIki o Usposobljenih določitev nivojev
usposabljanju odgovornosti • delodiUalci osebeh .innosilC1b odgovornosti

pooblastil
• poročila inšpekcij
• mnenja delodajalcev
• mnenia delavcev

pregled obstoječih • upravni organi • podatki centrov za izgradnja baze
postopkov • delodajalci usposabljanje vdržavi podatkov o
usposabljanja • podatki centrov obstoječih ~trih

usposabljanja vtujini zausposabljanje
(nacionalnih in
mednarodnih)
inv obstoječem

izobraževaniu
prioriteta potrl:b • upravni organi • zahtevane pristojnosti • določitev potreb
pousposabljanju • delodajalci • zahtevane kvalifikacije in prioriteta

inusposabljanje usposabljanj
• pričakovane sprel1IC;IIlbc v • ugotavljanje

praktičnem delu in potencialnih
tehničnih postOpkih pomanjklji-vosti

• predlogi osebja aIedC pripostopldh
potreb pousposabljanju usposabljanja

• analiza nesreč
• trendi pri uporlbi

radioaktivnih snovi
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ODGOVORNE
KORAK elwl ORGANIZACIJE VHODNI PODATKI REZULTATI

IN OSEBE
Oblikovanje priprava programa o upravniorgani o prioritete polI'Cb o vsebinain
programa usposabljanja o delodajalci usposabljanja razpored
usposablja-nja o centri za usposabljanje o baze podatkovo centrih postopkov

zausposabljanje in o usposabljanja
izobraževalnih te~ih o opredelitev ciljev

o ugotovljene usposabljanja
pomanjkljivosti o določitev

obstoječih postopkov izvajalcev
usposabljanja izobrafcvanja

o izborni kriteriji za
predavalelje in
slu!atclje

o določitev

preverjanja
kvalitete izvajanja
oroarama

Razvoj in razvoj postopkov o centri zausposabljanje o vsebina usposabljanja o razvoj programa
izvajanje usposabljanja o delodajalci o cilji usposabljanja zausposabljanje
programa o seznam obstoječih o pripravaumikov
usposablja-nja obscgov usposabljanja o določitev

o postopki ocenjevanja predavateljev in
o zahteve pri podelitvah slu!atcljev

certifikatov o ocenapostopkov
Drcveriania

izvajanje o centri usposabljanja ačrt in priprava o zaključek

predvidenih o delodajalci usposabljanja postopkov
postopkov oslulatelji usposabljanja
usposabljanja oO povečana

pristojnost
slušateliev

ocenaprimernosti o upravniorgani o uspdnost sluiateljev o potrditev
usposabljanja in o strokovne organizacije o postopki podelitve primernosti
podelitve poOblastil usposabljlU\ia
pooblastila o poOblastila

o dopolnitev baze
podatkov o
usposobljenih
osebah in
nosilcev
pooblastil

Ovrednote-nje potrditev o upravni organi o deležuspcmihslu!atcljev o uspešnost
strategije in primernosti in o delodajalci o povratne infonnacije in postopkov
pristojnosti uspešnosti ocenazaPoslenih in USposabljanja
pri izgradnji postopkov delodajalcev o izvedbi o ugotovitev
sistema usposabljanja o ocenesl~eljev izboljAvin
izobraževa-nja o podatki o nesrečah njihovauporabav

o podatki o osebnihin primerni fazi
kolektivnih dozah
ionizirajočega sevanja

o zaDisniki in.kcii
potrditev sistema o upravniorgani oStevilo slu!atcljev o razAiritev obsega
iJYStrategije o delodajalci usposabljlU\ia pooblastil in
pristojnosti o Itevilouspc!nihtečajev pristojnosti

usposabljanja o ugotovitev in
o novinivojipristojnosti uporaba izboljAv

v posameznih
fazah oostopka.

Sodelavci ZIRSaso aktivno sodelovali tudi pri izpopolnjevanju znanja iz varstvapred sevanjikot predavatelji na
tečajih, ki sta jih organizirala IJS in ZVD,pooblaščena tudi za prevetjanje znanja. Sodelovaliso na tečajih IJS-
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ICJT za Kliniko za nuklearno medicino (maja 1999), na tečaju ICJT za Kemijsko fakulteto Gunija 1999), na
tečaju ZVD (junija 1999). O radonu so predavali na polletnem strokovnem srečanju zdravstvenih inšpektorjev
RS in v IJS·ICJT predstavnikom osnovnih šol in vrtcev. Usposabljali so tudi dva štipendista IAEA iz
Uzbekistana ter specializantes področja preventivne medicine.

Kot slušatelji so se sodelavci ZIRS udeležili tečajev, strokovnih srečanj, predavanj in posvetovanj, ki so
prikazani v tabeli 4.9.

Tabela4.9: Udeležba delavcevZIRS na tečajih, strokovnih srečanjih, predavanjihin posvetovanjih

ORGANIZACIJA DATUM NAMEN
IJS-Reaktor 31.03. Za!tovor maaistrske naloge G. Omahnaiz spektrometriie "in situ"
URSJV 28.04. Vaja "INEX·2-eAN"(primernesreče v jedrski elektrarni)
SlS MUnchen 5-8.7. PrealedCentralnega dozimetričneaa registraNemčije
OO Ridge Associates 13.9. - Tečaj iz varstva predsevanji- "AppliedHealth Physics"
Univ. 15.10.
URSZR lit 09.11. Posvetovanie o zaščitni opremi proti sevanju
Ijs 10.12. Predavanjedr. Martinčiča in maa. PucliaoCemobilu

V okviru projekta Evropske unije z naslovom ESOREX • EAST, ki ga vodi Bundesamt fUr Strahlenschutz iz
MUnchna je biJa na obisku v Sloveniji izvedenka za dozimetrijo dr. E. Anatscko od 3. do 5.11.1999. ZIRS je
koordiniral njen obisk na zve in IJS. Namen njenega obiskaje bil preveriti, kako so nadzorovani delavci, ki v
Sloveniji delajoz viri sevanj. .

V letu 1999je ZIRS sodeloval z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za zdravstvo, URSJV. ZVD in
drugimi tudi pri pripravi novega zakona o varstvu pred sevanji. Januarja in februarja 1999 so se nekateri
predstavniki udeležilimul~i1ateralnega in bilateralnega zaslišanja v Bruslju. V ta namensoproučili predvsemdve
direktivi EvropskeUnije:Basic safety standards for theprotection of the healthofworkers and the general public
against the dangers arising from ionizing radiation, Council Directive 96129/Eurarom, Bruselj, 1996, ter Health
protection of individualsagainst the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing
Directive 84/4661Euratom, Council Directive 97143IEuratom, Luksemburg,. 1997.Poleg tega so se aprila 1999 z
URSJV udele2lli sestankačlanic Konvencijejedrske varnosti v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA)
na Dunaju. Konecnovembra in prvi teden decembra 1999 so sodelovali z URSN zaradi misije izvedencevIAEA
za zakonodajo na področju jedrske varnosti in varstva predsevanji.

ZIRSje aktivno udeležen na sejah Strokovne komisije za jedrsko varnost, kjer so pogosto obravnavane teme s
področja varstva pred ionizirnimi sevanji (na primer državni načrt za zaščito in reševanje v primeru nesreč s
sevanjem, kriteJiji in nivoji radioaktivnostiza odpravonadzoranizko radioaktivnih odpadkov, itd.). Sodelovali
SOR v Komisiji za varstvo pred sevanji, ki jo je januarja 1999 imenovalo Ministrstvo za zdravstvo. Obravnavana
so bila predvsem vprašanja o novem zakonu iz varstvapred sevanji, o direktivi EU na področju medicinskega
obsevanja, o nadzoruradioaktivnosti življenjskegaokoljater o neionizirnih sevanjih.

4.1.9 ZAKLJuČEK

V letu 1999 so zdravstveni inSpektoJji na področju varstva pred sevanji opravili skupaj 109 inšpekcijskih
pregledov, karje znatno več kot v letu 1998 (84 pregledov) ali v letu 1997 (74 pregledov). Na 57 pregledih
(52%) so bile ugotovljene nepravilnosti, karje primerljivo z letom 1998 (45 pregledovali 53%). Izdali so 17
ureditvenih odločb, 1 odločbo o prepovedi uporabevirovsevanj in 1predlogsodniku za prekrške. Samostojno in
v sodelovanju z drugimi irdpektoJji so pregledovali tudi projektno dokumentacijo in izdali 7 soglasij za
lokacijska, gradbena in uporabna dovoljenja glede virovionizimih sevanj. IzdaJi so 103dovoljenja za nabavo in
uporabo vIrOv sevanj in 256 dovoljenj za prevoz radioaktivnih snovi(34 v notranjemprometu, 193 za uvoz, IS
za izvozin 14za tranzit).

uaotavljamo. da je bilo 5taI'lje na področju varstva ljudi in okolja pred ionizirajnimi sevanji v letu 1999
i2:boIjJano glede na stanje v letu 1998. Nadzor prevozov radioaktivnih snovi je ostal na isti ravni. Mednarodnih
zapletov ni bilo, Itevilo zavmjenih prevozov odpadnega železa na mejnih prehodih z Italijo se je zmanjšalo.
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Usposabljanju iz varstva pred sevanji in varnih prevozov radioaktivnih snovi ter sodelovanju pri pripravi novega
zakona iz varstvapred sevanji SO sodelavciZIRS v povprečju posvetiliokrog eno petino delovnih ur. Izboljšanje
bil tudi nadzor objektov s povišano vsebnostjo radona, kjer je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih pregledov in
izdanih 12ureditvenih odločb oziromasklepov.

Izvajanjedozimetrijedelavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni sevanju, se v Sloveniji vsako leto izboljšuje,
kar se kaže tako v uvajanjustandardnihpostopkov pri merjenju doz, udeležbinekaterih izvajalcevdozimetrijepri
mednarodnih primerjalnih meritvah, kot tudi pri samih prejetih dozah, ki ne presegajo 20 mSv (razen zaradi
radona).še vedno pa je ostalo nekaj problemov predvsem pri nevtronski dozimetriji in pri merjenju celotelesnih
aktivnosti in določanju notranjihdoz.

Inšpektorji ugotavljajo, da delovne organizacije ponekod še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti izbiri
odgovornih oseb za varstvo pred sevanji. Predvsem tam, kjer prihaja do znatne medicinske obsevanosti
pacientov, je potrebno imeti za to ustrezno usposobljene kadre (izvedence medicinske fizike) z ustreznimi
pooblastili. Prav tako še ni vzpostavljen ustrezen registerdoz, ki jih pacientiprejemajopri diagnostičnih posegih,
ker izvajalci postopkov ponavadi ne vodijo te evidence kljub zahtevam v pravilnikih. V letu 2000 je predviden
okrepljennadzorna tem področju.

Stanje nadzora nad viri ionizirnih sevanj je ostalo na ravni lanskega leta. Zavod za varstvo pri delu in Institut
"Jožef Stefan" v letu 1999 nista strokovno pregledala 41 organizacij (od 140) z radioaktivnimi snovmi, tako da
stanje ni bilo urejeno v skladu z veljavnimi predpisi za okrog 100 zaprtih virov sevanja (od skupaj 564), za 6
laboratorijev z odprtimi viri sevanja in za okrog 1700 ionizacijskih javljalnikov požara. Zato se v letu 2000
izvajajo dodatni inšpekcijski pregledi teh virov z navodili, naj se odgovorne osebe iz organizacij čimprej

dogovorijo s proizvajalci o vraČilu radioaktivnih snovi ali z Agencijo za radioaktivne odpadke o njihovem
skladiščenju v Brinju.

še vedno ni zadovoljivo urejeno shranjevanje starih in neuporabnih radioaktivnih virov, ki jih imajo uporabniki
iz gospodarstva, zdravstva, raziskovanja in izobraževanja, čeprav je stanje nekoliko boljše glede na leto 1998
zaradi rešenega vprašanja o upravljanju skladišča v Brinju med Institutom "Jožef Stefan" in Agencijo za
radioaktivne odpadke. Problem posodobitve skladišča in inventure virovv skladišču leta 1999 ni bil rešen.

4.2 POROČILO ZAVODAZA VARSTVO PRI DELU

Dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, za katere je ZVD oz. Center za ekologijo,
toksikologijo in varstvo pred sevanji, Ljubljanapooblaščen:

• ZVO je na podlagi MZ pooblaščena institucija za opravljanje vseh ukrepov varstva pred ionizirajočimi

sevanji, navedenih v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur.J. SRS št. 9/81), št. odločbe 180
1/8G-81 z dne 09.03.1981,

• ZVO je bil z odločbo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za
izvajanjesistematičnega preiskovanjakontaminacije z radioaktivnimi snovmi(Ur.L SFRJ, št. 40/86),

• ZVOje z odredbo Republiškegakorniteja zazdravstveno in socialno varstvo imenovankot organizacija, ki
je pooblaščena za preskušanjeradioaktivne kontaminacije živil živalskega in rastlinskega porekla (Ur.l, SRS,
št. 22187).

4.2.1 UVOD

V letu 1998 je Oddelek za varstvo pred sevanji v Centru za ekologijo, toksikologijo in varstvo pred sevanji
deloval v sklopu ZVO kot pooblaščene organizacije za nadzor nad uporabo virov ionizirajočega sevanja v
zdravstvu in industriji, kontrolo radioaktivnega onesnaževanja v delovnem in življenjskem okolju Slovenije in za
izvajanje strokovnega usposabljanjaza varnodelo z viri ionizirajočih sevanj.

Nadzor nad sevanji v delovnem okolju.je vseboval predvsem. preglede virov ionizirajočih sevanj v smislu
kakovosti aparatov, obsevanosti pacientov in poklicnega osebja in pregled dokazilo zdravstveni delazmožnosti
in usposobljenosti za varno delo z viri ionizirajočih sevanj.
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Nadzor nad radioaktivnim onesnaženjem življenjskega okolja v Sloveniji, z namenom varovanjaprebivalstva, se
je izvajala prekomonitoringa splošne radioaktivnosti po programu, ki gaje predpisujepravilnikZ-1 (Ur.L SFRJ
št.40/86), z meritvami radioaktivnosti v okolici NE Krško in rudnika uranaŽirovski vrh v zapiranju, z meritvami
koncentracij radona in radonovih potomcev v bivalnem okolju in z sevanja v okolici zaprtega premogovnika v
Kočevju.

4.2.2 PREGLED VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ V ZDRAVSTVU

V letu 1999 je ZVD v zdravstvu pregledal skupaj 680 virov, ki so prikazani v tabeli4.13.

Tabela4.13 Viri sevanj v zdravstvu

Prel!ledaniviri Oznaka Stevilo
Diaanostični rta aparati DR 127
Računalniška tomosrafiia DRJCT 13
Densitometer DRIOE 12
Diaskooiia ORIOl 4
Mamoaraf DRlMA 28
Mobilni rte aoarat DRlMO 34
Odelea DRJOD O
Simulator DRJSI 2
TV veriga ORffV 103
VSI DR 323
Veterinarski rta aoarat DRlVE 20
Veterinarski rtI!: aoarat ZRJVE l
VSI VET 21
Zobni rtz aoarati ZR 226
Tomozraf ZRffO 41
TV veriIla ZRITV 54
VSI ZR 321
Teraoevtski rta aoarat TR 3
Izotooni laboratorii NM 12
SKUPAJ VIRI V ZDRAVSTVU 680

4.2.3 PREGLED VIROV JONIZJRAJOČIH SEVANJ V INDUSTRIJI

V industriji je bilo s strani ZVD pregledanih skupaj 228 virov ionizirajočih sevanj. 212 virov trenutno ni v
uporabi, od katerih je 70 uskladiščenih pri reaktorskem centru v Podgorici,.ostali pa so odpisani in se ne
uporabljajo, so pa pod nadzorom ZIRS-a. Pregled virovsevanj v RepubUki Sloveniji je prikazanv tabeli4.14.
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Tabela4.14: Viri sevanjv industriji

Prealedani viri Oznaka Stevllo
Industriiski rtlt aparati IR 66
Defektoskop DEF S
Eliminator statične elektrike ELM 2
Kvantometer RKVA 13
Merilnik debeline RMD 9
Merilnik gramature RMG 30
Nivometer RN 40
Strelovodi RS 8
Sonde RSO SS
SKUPAJ VIRI V INDUSTRIJI 228

ISKUPNO ŠTEVILO VIROV 1908

V letu 1999 se ni izvajal nadzor nad prejetimi dozami pacientov pri različnih diagnostičnih postopkih v
zdravstvu, ker Ministrstvo za zdravstvo ni uspelo zagotoviti finančnih sredstev. Tako ne bo mogoče za leto 1999
vnesti željene podatke v vprašalnike UNSCEAR. ki jih periodično pošilja svetovna zdravstvenaorganizacija 
WHO.

V sklopunadzorakakovosti konvencionalnih rtg aparatovse v skladus pravilnikom Z4 ocenjuje:
• Prepuščeno sevanje iz ohišja, .
• Kongruenco,
• Zaslonke,
• TV ločljivost na sredini,
• TV ločljivost na robu,
• Stabilnost,
• Ponovljivost,
• Trajanjeekspozicije,
• Anodno napetost.

Glede na sprejemljivost posameznih parametrov, skladno z metodologijo navedeno v NCRP Report No. 99,
»Quality Assurance for Diagnostlc Imaging Equipment« smo razvrstili pregledane rentgenske aparate v naslednje
kategorije:
• Brezhibni,
• Potrebni servisa,
• Predlagani za odpis,
• Odpisani v tekočem letu,
• Novi aparati,
• Pokvarjeni aparati.

Pri pregledu zobnihrentgenskih aparatov se posebej kontrolira:

• Omejitev snopa
• Stabilnost aparata
• Ponovljivost
• Trajanjeekspozicije
• Anodno napetost

Glede na metodologijo navedeno v NCRP 99 smo enako kot za konvencionalne rtg aparate naredili naslednji
statistični prikaztudi za zobne rtg aparate:
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4.2.4 PREGLED VIROVSBVANJA ZA QIIOO.-ool_8OI999,

V tabeli 4.15 inslikah4.4iln4(5:..JJ~~ieYiIO"~tltdC!V
razporeditev po dejavnostih. '

Tabela4.15:ŠteVilopreJledovvm sevanjaod l~dol999~

VIR
1996 1997 1998 1999SEVANJA

DR+TR 313 325 343
"

346

ZR 293 317 304 322

NM 17 19 19 12
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4.2.5 UGOTAVWANJE PREJETIH DOZ SEVANJA

V letu 1999je ZVD v 629 (v letu 1998 v 60 1) delovnih organizaciji pQčita1i v celem letu 28.616 (v letu 1998 pa
26.959) prejetih doz sevanja. Filmski dozimetri niso več v uporabi. Nekatere .od teh delovnih organizacij ne
uporabljajo stalno vire ionizirajoč ih sevanj ali pa se dozimetrija ne opravlja redno. Skupaj pa je bilo v letu 1999
pod dozimetričnim nadzorom ZVD 2869 oseb (leta 1998 pa 2562).

ZVD ima za potrebe svojih dejavnosti vzpostavljen -svo] računalniški sistem prejetih doz za delavce pri virih
sevanj. Statistiko prejetih doz je ZVD v letu 1999 pripravil v dveh oblikah. V prvi so rezultate dozimetrije
upoštevali konzervativno in prejete doze, ki so bile pod mejo poročanJa (0,04 mSv) upoštevamo kot 0,04 mSv. V
drugi pa so namesto te vrednosti upoštevali vrednost 0,00 mSv, kot zahteva Zdravstveni inšpektorat RS.

Razvrstitev oseb v skupine po dejavnostih za leto 1999 je nekoliko drugačna kot pretekla leta, in sicer zaradi
zahtev Zdravstvenega inšpektorata RS v zvezi z centralnim dozimetričnim registrom. Največja razlika je pri
skupini delavcev, ki delajo na klinikah nuklearne medicine, saj smo v isto skupino v prejšnjih letih šteli tudi
delavce iz različnih raziskovalnih laboratorijev, ki delajo z odprtimi viri ionizil'l\ioCih sevanj. Ti delavci so v
letošnji statistiki zbrani v skupini ostali. V skupini ostali so tudi vsi delavci, ki so v letu 1999 prenehali delati z
viri sevanj (npr. šli v pokoj) ne glede na to, v kakšni dejavnosti so bili zaposleni.

ZVD ugotavlja da v letu 1999 ni bilo prekoračitev zakonsko predpisanih mejnih vrednosti za osebne doze (50
m$v). Le ena oseba prejela dozo večjo od 10 mSv, 16 oseb paje preseglo 5mSv.

Najvišji dve izmerjeni vrednosti venem mesecu sta znašali 35,8 mSv in 13,7 m$v, vendar v obeh primerih ni šlo
za doze, ki bi ju osebi prejeli zaradi svojega dela. V prvem primeru je bil izpostavljen le dozimeter, v drugem pa
je bil dozimeter izpostavljen med več diagnostičnimi rentgenskimi preiskavami osebe, ki ga je uporabljala. Ti
dve vrednosti se ne upoštevata v evidenci prejetih doz in so jih tudi v statističnem prikazu izpustili. Kljub temu
pa obe vrednosti vodijo v bazi dozimetričnih podatkov obeh delavcev,saj zaenkrat drugačnih navodil od
upravnih organov niso prejeli. Naslednja najvišja vrednost izmerjena venem mesecu je znašala 5,51 mSv.

V statističnem pregleduje razvidno, daje okrog polovica delavcev prejela doze manjše od 0,5 mSv, okrog 215 pa
v intervalu od 0,5 do 1 mSv. Največji delež kolektivne doze odpade na 123~ delavcev, in sicer v interval od 0,2
človek.mSvdo I človek mSv.

Skupna kolektivna doza vseh delavcev pod dozimetričnim nadzorom znaša 1,7 človek Sv. Povprečna letna doza
znaša 0,6 mSv, kar je manj kot v letu 1998, ko je znašala 0,8 mSv. Stevilo .delavcev v posameznih doznih
intervalih ter izpeljane kolektivne doze so podani v tabelah od 4.16 do 4.21.

Tabela 4.16: Prejete doze sevanja. Doze izpod mejeporočanja so upoštevane kot 0.04 mSv (uporabljene oznake
virov sevanja so pojasnjene v poglavju 4.2.2 in 4.2.3).

Koda Število Kolektivna doza Povprečna Dejavnost (UNSCEAR koda)

dejavnosti delavcev (človek mSv) doza (mSv)
DR 1678 1072,8 0,64 Diagnostična radiologija (2000)

ZR 324 163,7 0,51 Stomatologija· zobni RTG (2200)
NM III 95,3 0,86 Nuklearna medicina (2300)

IR 86 72,7 0,85 Industrijska radiografija (3200)

I 270 150,4 0,56 Industrija· ostaJo(3700)
VET 44 27,3 0,62 Veterina (6200)

O 356 149,2 0,42 Ostalo (2400, 2500, 6300)

Skupaj 2869 1731.4 0,60
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Tabela4.17: Številodelavcevv posameznem doznem intervalu (uporabljeneoznake virov sevanja so pojasnjene
v poglavju 4.2.2 in 4.2.3)

Število delavcev v posameznih doznih intervalih

mSv <0,5 0,5 - 0,99 1,00-4,99 5,00-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 >20
DR 814 719 131 13 1 O O
ZR 186 130 8 O O O O
NM 27 59 24 1 O O O
IR 32 38 16 O O O O
I 146 109 15 O O O O
VET 17 24 3 O O O O
O 254 95 6 1 O O O

Tabela 4.18: Kolektivna doza po posameznih intervalih individualno prejetih doz (uporabljene oznake virov
sevanjaso pojasnjene v poglavju4.2.2 in 4.2.3)

Kolektivna doza po posameznih doznih intervalih (človek mSv)

mSv <0,5 0,5 - 0,99 1,00-4,99 5,00.9,99 U),0-14,99 15,0-19,99 >20
DR 300,4 449,4 226,6 84,3 12,1 0,0 0,0.
ZR 71,9 80,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0
NM 12,0 39,8 37,5 6,0 0,0 0,0 0,0
IR 12,4 23,5 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1 60,5 61,6 28,3 0.0 0,0 0,0 0,0
VET 6,7 16,4 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
O 76,7 57,4 9,7 5,4 0,0 0,0 0,0

Tabela 4.19: Prejete doze sevanja. Doze izpodmejeporotanjaso upoštevane Icot 0.0 mSv (uporabljene oznake
virovsevanjaso pojasnjene v poglavju4.2.2 in 4.2.3)

Koda Število Kolektivna doza Povprečna Dejavnost (UNSCEARkoda)
dejavnosti delavcev (človek mSv) doza (mSv)
DR 1678 635,2 0,38 Diagnostična radiologija(2000)

ZR 324 68,2 0,21 Stomatologija - zobni RTG (2200)

NM 111 72,8 0,66 Nuklearna medicina(2300)

IR 86 49,9 0,58 Industrijska radiografija(3200)

1 270 55,2 0,20 Industrija - ostalo(3700)
VET 44 16,7 0,38 Veterina(6200)

O 356 59,8 0,17 Ostalo(2400,2500, 6),00)

Skupaj 2869 957,8 0,33
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Tabela 4.20: Število delavcev v posameznem doznem intervalu (uporabljene oznake virov sevanja so pojasnjene
v poglavju 4.2.2 in 4.2.3)·

IŠtevilodelavcev v posameznih do~nih intervalih

mSv <LLD LLD-0,99 1,00-4,99 5,00-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 >20

DR 395 1164 105 13 1 O O

ZR 77 240 7 O O O O

NM 9 77 24 1 O O O
IR 16 57 13 O O O O
r 106 151 13 O O O O
VET 9 32 3 O O O O
O 140 211 4 1 O O O

Tabela 4.21: Kolektivna doza po posameznih intervalih individualno prejetih doz (uporabljene oznake virov
sevanja so pojasnjene v poglavju 4.2.2 in 4.2.3).

Kolektivna doza po posameznih doznih intervalih (človek mSv)

<LLD LLD - 0,99 1,00-4,99 5,00-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 >20
DR - 347,5 191,7 83,9 12,1· 0,0 0,0
ZR - 58,1 10,1 6,0 0,0 0,0 0,0
NM - 29,0 38,0 5,8 0,0 0,0 0,0
IR - 16,1 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1 - 30,5 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0
VET - 12,6 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
O - 47;2 7,2 5,4 0,0 0,0 0,0

4.2.6 STROKOVNO USPOSABWANJE

V letu 1999 je ZVD organiziral 10 seminarjev iz varstva pred ionizirajoči sevanji, od tega:

• 3 enotedenske na ZVD
• 1 enodnevni za TALUM
• I tridnevni za SB NOVO MESTO
• I dvodnevni za SB MARIBOR
• 1 enotedenski za BIOLOGIJO
• I enodnevni za POŠTO SLOVENIJE
• I dvodnevni za ALUSUISSE TOMOS
• I dvodnevni za VOP d.o,o,

Izpite iz varstva pred sevanji je opravilo 211 oseb.
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4.3 POROČILO INSTITUTA"JOŽEF STEFAN"

4.3.1 NADZOR NADRADlOAKTIVNOSTJO V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU

V programu redneganac:t.zora radioaktivnostiv okoljusodeluje Institut Jožef Stefans tremi odseki (F-2, K-3 in
0-2) in z Ekološkim laboratorijem z mobilnoenoto(ELME).Na podlagirezultatov svojih meritev in tudi
meritevostalihudeležencev pripravljaposebnaredna letna poročila, ki vsebujejoocene doznih obremenitev
okoliških prebivalcev.in okolja.

Nadzorradioaktivnosti v okoliciNE Krškoje v letu 1999potekalpo sprejetemin potrjenemprogramu,rezultati
nadzorapaso zajeti v poročilu (IJS-DP-8 I86). Povzetektega dokumenta je podan v tem poročilu v poglavju3.3.

Ocenavplivadejavnosti Reaktorskega centra na Brinjuje temeljilana meritvah radioaktivnih izpustovob samih
vinn (emisije) in na oceni doz na prebivalstvo. na podlagimodelov o širitvi radioaktivnih snovi v okolju. Skupni
vplivzaraditekočinskih in atmosferskih izpustov je bil konzervativno ocenjen na velikostni red mikrosieverta na
leto, karje tisočinka letnedozne omejitve za prebivalcain hkratipribližno tisočinka letne naravne izpostavitve.

Podobno, vendarv neprimerno manjšem obsegu,je IJS (odseka F-2 in K-3), udeležen tudi v programu nadzora
splošneradioaktivne kontaminacije v življenjskem okolju Republike Slovenije,tj. v tako imenovanem državnem
monitoringu, ki ga z velikimi težavami financira. MZ. V tem delu programa, ki zajema še smiselen minimum
nadzornihmeritevna podlagienkratnih vzorcev,je v letu 1999IJS 2-krat opravil meritvesevalcev gama in tritija
v vodah 4..ih rek, 6-ih vodovodov. Opravljene so bile tudi meritve mesečnih vzorcev padavin v Ljubljani in
meritve doz zunanjegasevanja v mreži na SO-ih lokacijah v Sloveniji. Rezultati meritev so objavljeni v poročilu

o radioaktivnosti v življenjskem Qkolju, ki gaje izdelalZVD.

V letu 1999 je IJS (odsek 0-2) sodeloval pri izvajanju nadzora radioaktivnosti v okolju nekdanjega rudnika
urana Žirovski vrh med izvajanjem trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude. Sodeloval je pri meritvah
urana,non, 226Ra, 210Pb in 21OpO v vodah. Rezultati so zbraniv posebnem poročilu o nadzoru za leto 1999,ki ga
je pripravilZavodza varstvopri delu Ljubljana.

IJS kot pooblaščena organizacijaopravljameritveradioaktivne kontaminacije vzorcev iz uvoza oziroma vzorcev,
kijih Slovenijaizvažav tujino. V laboratoriju za visokoločljivostno spektrometrijo gama (odsek F-2)je bilo tako
v letu 1999opravljenih III analiz vzorcevotroškehrane,mesa,mleka, sira, medu, koruze,ječmena, gob in pitne
vode. Merili so tudi radioaktivno kontaminacijo hrane za pse in mačke, ribje moke, kože, lesnega oglja, žlindre
ter fekalnih odplak. Razen pri treh vzorcihje bila izmerjenavsebnost 137Cs pod 1 BqIka; opazno višje vrednosti
so bile merjenele pri gobah 8 Bqlkg in lesnem oglju40 Bqlkg.

4.3.2 VARSTVO PRED SEVANJI NA DELOVNIH MESTIH

IJS kot pooblaščena organizacija vsako leto na zahtevo naročnikov izvaja tudi kontrolne meritve sevanja v
delovnem okolju. Delavci IJS SO občasno izvajali meritve stopnje izpostavljenosti delovnih mest ionizirajočih

sevanj, preverjanja radioaktivnega onesnaženja predmetov, prostora in zraka v prostorih, v katerih se dela z viri
ionizirajočih sevanj.

V letu 1999so bile tako opravjene3 kontroleRTO aparatov(Fakultetaza kemijo in kemijsko tehnologijo, STO
Ravne), kontrola zaprtih virov (VIPAP Videm Krško, STO Ravne) ter kontrola odprtih virov na Kliniki za
nuklearno medicina KC in na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. .

Rezultati nadzora delovnih prostorov, kjer poteka delo z odprtimi viri, so pokazali večinoma nemerljivo ali pa
zanemarljivo odstranljivokontaminiranost.

V letu 1999je IJS (odsek K-) opravljalv Postojnski jami sistematične meritvekoncentracij radona (Rn-222) in
radonovih kratkoživih razpadnih produktov(Po-2IS, Pb-214,Bi-214,Po-214)v z:ralcu na dveh izbranihmerilnih
mestih. Na osnovi rezultatovmeritev in časa zadrževanja v jami so bile izračunane obsevne doze, ki jih zaradi
inhalacije radonovih razpadnihproduktov prejmejo delavci v jami. Rezultati so bili objavljeni v delovnem
poročilu Doze de/avcev v Poslojnski jami zaradi radona in radonovih razpadnih produktov (v času od
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01.01.1999 do 31.12. 1999) (IJS-DP-8189).

Na pobudo in s financiranjem s strani ZIRS je IJS (odsek K·3) opravil dodatne preiskave radona in njegovih
razpadnih produktov v 23 vrtcih in'31 šolah, kjer so bile v okviru predhodnega' nacionalnega programa meritev
radona odkrite koncentracije med 600 in 1000 Bq/rrr', V zimskem času (čas najvi~jih koncentracij) so bile
merjene koncentracije radona z detektorji jedrskih sledi in elektreti ter. koncentracije radona in njegovih
kratkoživih razpadnih produktov s kontinuimimi merilniki. Rezultati so podani v delovnem poročilu Vpliv
prezračevanja na koncentracije radona v vrtcih in šolah s povišanimi koncentraaijaml (IJS-DP-8077). Prav tako
so bile merjene koncentracije radona in njegovih.razpadnih produktov v šoli s koncentracijo radona višje od
1000 Bq m", za katero so upravljalci v letu 1997 prejeli od ZIRS odločbo z zahtevo po znižanju koncentracije
radona. Poiskani so bili viri radona ter izračunane obsevne obremenitve učencev in zaposlenih. Rezultati so
podani v delovnem poročilu Dodatne raziskave radona ter obsevne doze učencev in zaposlenih v osnovni šoli
Belokranjskega odreda Semič (IJS~DP-8138).

Radiološki nadzor pri obratovanju Prehodnega skladišča nizko in srednjeaktivnih radioaktivnih odpadkov na
Brinju za male uporabnike v Sloveniji je opravljala lastna služba IJS za varstvo pred sevanji (SVPIS). V juliju
1999 je bilo v ZDA na trajno odlaganje prepeljanih 219 Iztrošenih gorivnih elementov, ki so nastali ob
dosedanjem obratovanju reaktorja. Zaradi skrbno načrtovanih postopkov in brezhibne izvedbe prenosa gorivnih
elementovv transportna kontejnerjaje največja prejeta doza znašala le 0,08 mSv. V mesecu avgustuje skladišče

prešlo pod upravljanjeAgencijeza radioaktivne odpadke(ARAO).

4.3.3 MERJENJE IZPOSTAVWENOSTI DELAVCEV

V letu 1999je IJS (SVPIS) z institutskimi osebnimi termoluminiscenčnimi dozimetri (IJS TLD-05) nadzoroval
prejete doze 200 sodelavcev instituta, ki poklicno, redno ali občasno prihajajo v stik z viri ionizirajočega sevanja.
Najvi~ja letna izmerjenadoza je znašala 0,55 mSv. kar je 2.8% letne dozne omejitve za poklicnega delavca z viri
sevanja. Podrobna poročila so bila poslana na ZIRS.

IJS (odsek F-2)je opravljal tudi periodične meritveosebnihdoz za 10 institucijv Sloveniji. Sprotna poročila, kot
tudi poročilo o celotni dozi, je IJS redno dostavljal ZIRS. Vse izmerjene letno prejete doze delavcev so bile pod
letnimiomejitvamiza splošno prebivalstvo(za ljudi, ki niso poklicno izpostavljeni sevanju), z izjemo delavcev v
NE Krško (izpostavljenostobremontu) in Onkološkega inštituta v Ljubljani.

4.3.4 PREVERJANJE BREZHIBNOSTI DELOVANJA MERILNIH INSTRUMENTOV

V skladu s pooblastilom za preverjanje pravilnosti delovanjamerilnih instrumentov, je Nacionalni laboratorij za
dozimetrične standarde (NDS) na IJS v letu 1999 pregledal skupno 233 instrumentov in izdal ustrezne
dokumente. Za NE Krško, kije eden največjih naročnikov.je bila izvedenakalibracija 165 elektronskihosebnih
dozimetrov in so bili izdani certifikatio kalibraciji.

NE Krško je hkrati vključena v program rednega preverjanja zanesljivosti sistema za tennoluminiscenčno

dozimetrijo, v okviru katerega je vsak mesec NDS obseval skupino poslanih dozirnetrov. Po obsevanju je
naročnik izmerilprejete doze brez vnaprejšnje informacije o obsevanidozi. Na osnovi obsevane doze in poslanih
podatkovoprebrani dozi je NDS izdal poročilo o obsevanju.

Naslednji pomembnejši uporabnik kalibracijskih zmogljivosti je edini slovenski proizvajalec merilne opreme na
področju ionizirajočega sevanja AMES. Izdanihje bilo 55 certifikatov o kalibraciji Geiger-MUl1erjevih cevi za
kontinuime merilnike za okolje tipa MFM-202. za ostale posamezne uporabnike je bilo izdanih k IS
certifikatovo kalibraciji različnih dozimetrov,

V okviru dejavnosti, povezanih s preverjanjem delovanja instrumentov, velja omeniti tudi redno vzdrževanje
sledljivosti etalona za absorbirano dozo ionizirajočega sevanja na mednarodne etalone. Laboratorij Vzdržuje
najboljše merilne zmogljivosti za merilna ppdročja v varstvu pred sevanji v Sloveniji in si kot laboratorij
nacionalnega pomena prizadevaza vključitev v mednarodno mrežo MAAElSZO kalibracijskih laboratorijev.
4.3.5 USPOSABWANJEDELAVCEVZA DELO Z VIRIH SEV<l\NJ
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Usposabljanje se izvaja v okviru Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo "Milan Čopič" (ICJT). ICJTje v
letu 1999nadaljevalz dejavnostmi na vsehštirihpodročjih svojegadelovanja.

Na področju varstva pred sevanji je bilo v letu 1999 izvedenih skupno šest tečajev za medicinsko osebje ter za
industrijsko uporabo virov ionizirajočega sevanja.

Primarnadejavnost ICJTje usposabljanje delavcev NE Kliko. V letu 1999seje končal v letu 1998 začeti tečaj

TJE - sistemi (Tehnologijajedrskih elektrarn - sistemi in obratovanje NEK). Izvedena sta bila dva krajša tečaja

OTJE (Osnove tehnologije jedrskih elektrarn) za tehnično osebje NEK. Eden med njimi je bil namenjen
predvsem zunanjim podizvajalcem NEK. Izpeljani so bili tudi štirje obnovitveni tečaji za operaterje elektrarne.
Izdelanje bil sistem za nadzorkakovosti učnih materialov in baze testnih vprašanj.

V letu 1999 je bil dosežen velik napredek pri organizaciji mednarodnih telajev. Mednarodna agencija za
atomsko energijo je centru poverila soorganizaci]« devet aktivnosti. Večina je bila enotedenskih srečanj, eno
srečanje pa je bilo dvotedensko. Interes za organizacijo srečanj na lCJT potrjuje vizijo postati mednarodno
priznancenter za usposabljanje.

V letu 1999je bilo na lCJT izvedenih skupno35 tečajev s 626 tečajniki.

Na področju informiranja javnosti je lCJT nadaljeval z vabili osnovnim in srednjim šolam, ki so redno in v
velikem številu prihajale na predavanji o jedrski tehnologiji in o radioaktivnih odpadkih ter na ogled razstave.
Skupnoje v letu 1999 ICJT obiskalo7632 učencev in dijakov.

V letu 1999 je bil v celoti prenovljen tudi veliki razstavni prostor v kleti. Dodana sta bila dva eksponata z
interaktivnim kvizomo RAO,dva z najpogostejšimi vprašanji o RAOter zemljevidsveta z RAOobjekti.
35 tečajev s 626 tečajniki

4.3.6 PRIPRAVLJENOST NA UKREPE OB JEDRSKI ALI RADIACIJSKI NESREČi

Del aktivnosti IJS oziroma ELME predstavlja tudi pripravljenost strokovnjakov in opreme na posredovanje ob
morebitni jedrski ali radiološki nesreči. ELME je tudi v letu 1999 deloval po programu delovanja, ki ga vsako
leto odobri URSZR.

V letu 1999 ni bilo "pravih" radioloških intervencij. Med posebne dejavnosti ELME pa lahko štejemo sortiranje
radioaktivnih odpadkov v Zavratcu po pogodbiz Agencijo RAO in organizacijo mednarodnedelavnicemobilnih
enot srednje Evrope v Černobilu v.septembru 1999 (poročilo US-OP-8136). Na primerjalnih meritvah je
sodelovalo 19ekip iz 9 držav in MAAE. Delavnicaje imelavelikodmev.

Člani ELMEso sodelovali pri pisanju državnega načrta zaščite in reševanja objedrski nesreči ter pri aktivnostih
MAAE t.j. pri pripravi in pisanju priporočil s področja pripravljenosti na jedrsko ali radiološko nesrečo ter pri
razvoju sistema hitre pomoči ob takih nesrečah - mreža ERNET(Emergency ResponseNetwork) v katero naj bi
bil med prvimi vključen tudi ELME.

V letu 1999 so bili izvedeni vsi trije redni obhodi NE Krško in okolice z obema voziloma ELME in popolno
radiološko opremo. Ob vsakem obhodu, ki je vnaprej skrbno načrtovan. je v NE Krško izveden del rednih
vzorčevanj in meritev, primerjalne meritve s Službo za radiološko zaščito v NE Krško ter skupno urjenje ekip
ELME in NE Krško. V tem okviruekipaELMEobišče stalnemerilnetočke v okolici. kot so aerosolne in jodove
črpalke, izmeri osnovne parametre na primerhitrost doze, površinsko kontaminacijo s sevalei alfa in beta, vadi
uporabo Ge detektorja in-situ ter preveri postopke vzorčevanja, priprave vzorcev in samih meritev. O vsakem
obhodu je izdelano poročilo. Poročila tvorijo del vsakoletnega celovitega poročila "Meritve radioaktivnosti v
okoliciNuklearneelektrarneKrško"(IJS DP-8186).

4.4. REGISTER PREJETIH DOZ SEVANJANAURSJV

Področje varstva pred sevanji za delavce v jedrskih objektih, katerega nadzoruje-URSJV, je v večjem delu
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podano že v predhodnih poglavjih inšpekcijski pregledi 2.1.9, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5, 2.7 in poglavju Prejete
doze delavcev NEK 2.1.7. V tem razdelku URSJV predstavlja sistem, ki vzpostavlja in omogoča celovit nadzor.
nad vsemi obsevanji delavcev, zaposlenih v jedrski stroki v Sloveniji.

4.4.1. UVOD

Uprava RS za jedrsko varnost je v letu 1999 vzpostavila register prejetih doz sevanja za delavce v jedrskih
objektih v Sloveniji, ki je namenjen evidenci in vrednotenju rezultatov merjenja prejetih doz. V tem registru so
zajeti podatki o približno 4700 delavcih, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj v jedrski stroki v Sloveniji, od tega
podatki o približno 1200 delavcih. ki so (so bili) zaposleni v jedrskih objektih v Sloveniji in o približno 3500
zunanjih delavcih, ki (ki so) pretežno sodelujejo na remontnih delih v NEK

Zakonska osnova za uvedbo registra doz je veljavna slovenska zakonodaja - Zakon o varstvu pred ionizirajočimi

sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.!. SFRJ 62/84), čl. 65, 10. točka;

Pravilnik o načinu vodenja evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri
delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (Ur.!. SFRJ 40/86), čl. 4; Zakon o organizaciji in delovnem področju

ministrstev (Ur.l. RS 71/94). Register je URSJV vzpostavila v skladu z zahtevami iz evropskih direktiv - št.
96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 in št.90/641 IEURATOM z dne 4. decembra 1990.

Posebnost programske opreme registra doz je, da omogoča sprejem podatkov v elektronski obliki iz vseh
obstoječih datotek, s katerimi razpolagajo dozimetrični servisi NEK, sžv, iJS (za delavce pri Raziskovalnem
reaktorju in delavce URSJV) ter ZVD (za delavce ARAO). Sistem je izdelan tako, da imajo lastniki podatkov
kar najmanj dela in težav pri pripravi le-teh za aplikacijo.

4.4.2. PODATKI V REGISTRU DOZ

Register je osnovna podatkcvna zbirka o prejetih dozah, matičnih podatkih delavcev in podatkih o delovnih
organizacijah. V registru so zajeti delavci, ki delajo pri virih ionizirajočih sevanj v jedrskem 'gorivnem krogu v
Sloveniji (iz NE Krško, RR Triga na Brinju, nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh, skladišča NSRAO na
Brinju) in upravnih strukturah (URSJV, AR~O).
Podatki o prejetih dozah sevanja obsegajo mesečno dozo, tromesečno dozo, dozo prejeto v tekočem letu in
življenjsko dozo delavca. Matični podatki o delavcih zajemajo identifikacijsko številko delavca, priimek, ime,
spol, rojstni datum, izobrazba/poklic, stopnja izobrazbe, datum nastopa dela, status zaposlitve - redno zaposleni
delavec/zunanji delavec, delovno organizacijo prejema doze, dejavnost, delovno organizacijo zaposlitve, podatke
o opravljenem zdravniškem pregledu in o izpitu iz radiološke zaščite. V register je mogoče vnesti ločeno podatke
o načinu obsevanja (zunanje obsevanje, vključno z nevtroni, notranje obsevanje), o vrsti dozimetra in podatke o
predhodno-prejetih dozah. Podatki o delovnih organizacijah obsegajo oznako DO, naziv DO, naslov, pošto in
poštno številko, številko telefona in telefaksa, naslov elektronske pošte in način prenosa podatkov.

4.4.3. PREGLEDOVANJE PODATKOV V REGISTRU

Po stanju ob koncu leta 1999 programska oprema registra doz že omogoča statistične preglede prejetih doz
(individualnih in kolektivnih doz) ter pripravo različnih tiskanih poročil o prejetih dozah.

Statistični pregledprejetih doz °posameznih delavcih

Pogledi vseh shranjenih podatkov omogočajo pregled celotne zgodovine izpostavljenosti posameznega delavca
za nazaj (a) po delovnih organizacijah, kjer je delavec dozo prejel in (b) po delavcih po delovnih organizacijah
po letih. Po stanju konec leta 1999 je nabor podatkov o dozah na voljo v elektronski obliki le za določena

časovna obdobja. Tako je register popolnjen s podatki o dozah, ki so jih prejeli delavci v NEK (od 1980 do 1993
kumulativno, od 1994 do 1998 po posameznih letih, za leto 1999 in 2000 po mesecih). Podatki o prejetih dozah
delavcev nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh (sedaj RžV) so na voljo za obdobje 1995-99 po posameznih
letih: Podatki o dozah delavcev Reaktorskega centra podgorica v Brinju so razpoložljivi od uvedbe
tennoluminiscentne dozimetrije na IJS dalje, to je od leta 1988-99. Register vsebuje podatke o dozah, ki so jih
prejeli delavci URSJV od leta 1~9l dalje; registracija doz je četrtletna. Podatke o dozah, ki so jih prejeli delavci
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ARAO pri opravljanju del v skladišču NSRAO v Brinju in v Zavratcu so zajeti v register od meseca junija 1999
dalje.

Statistični pregled kolektivnih doz delavcev po delodajalcih

Pogledi omogočajo neposredni vpogled v skupno kolektivno efektivne dozo, v letno kolektivno efektivne dozo,
doze po različnih vrstah del ali dejavnostih, tako po po delodajalcih po letih kot po delodajalcih po delovnih
mestih.

4.4.4. PRIPRAVA IN IZDELAVA TISKANIH POROČIL

Programska oprema registra doz omogoča pripravo različnih tiskanih poročil o podatkih iz registra. Zaenkrat je
možno pripraviti tri najpomembnejše vrste tiskanih poročil:

a) Poročilo o prejetih dozah posameznega delavca omogoča pregled celotne zgodovine obsevne
izpostavljenosti delavca. Tovrstno poročilo se zahteva za pridobitev dovoljenja za delo v kontroliranem
področju in za potrebe dela v drugi delovni organizaciji. Poročilo o prejetih dozah delavca se zahteva tudi za
potrebe zdravniškega pregleda skupaj s podatki o prejeti dozi za določeno obdobje in kumulativni dozi
delavca ter podatki o osebi in njeni zaposlitvi.

b) Statistično poročilo o prejetih efektivnih dozah podaja porazdelitev efektivnih doz v posamezni organizaciji
za vsa leta obratovanja, za katera so podatki zajeti v registru.

c) Statistično poročilo URSJV o prejetih dozah vseh delavcev je splošen statistični prikaz o prejetih dozah in
obsega kolektivne doze in povprečne doze vseh delavcev v registru; razporeditve delavcev po intervalih
kolektivnih doz; in kolektivne doze po posameznih intervalih efektivnih doz v zadnjih petih letih.

d) Grafični prikazi podatkov. Programska oprema omogoča prikaz podatkov o dozahv obliki tabel in grafov po
potrebah in željah uporabnika. Trenutno je prikaz podatkov, v obliki grafov, urejen s programom EXCEL.

4.4.5. VARSTVO PODATKOV

Varstvo podatkov je zagotovljeno v skladu z zaščito, ki jo omogoča okolje Lotus Notes. Register je zasnovan v
skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 8/90 in 19/91) in omogoča dostop do podatkov
le pooblaščenim delavcem URSJV. za delo z registrom sta predvideni dve vrsti uporabnikov: skrbnik sistema in
ostali uporabniki. Skrbnik sistema ima dostop do vseh podatkov v bazi in do vseh aplikacij. Ostali uporabniki
imajo samo možnost vpogleda v podatke brez možnosti prenosa podatkov.

4.4.6. ZAKWUČKI

Z uvedbo registra je od sedaj naprej upravnemu organu omogočena dozimetrična kontrola za vse zunanje
delavce, tudi tujce, v skladu z direktivo 90/64I1EURATOM.

V nadaljevanju si bo URSJV prizadevala pridobiti podatke o celotni zgodovini obsevanosti delavcev v jedrski
stroki v Sloveniji. Veliko podatkov, ki se hranijo le na papirnih dokumentih in niso na voljo v elektronski obliki,
bo potrebno v register vnesti ročno.

S podatki, ki so zajeti v registru, bo možno izdelati osebni dozimetrični dokument za vse delavce, tudi zunanje.
To je dokument o delavcu, ki poleg delavčevih matičnih podatkov vsebuje tudi podatke o celotni zgodovini
delavčeve izpostavljenosti sevanju. .

Programska podpora registru zagotavlja, da se lahko aplikacija enostavno odpre navzven - na spletne strani; s
tem je - skladno z zaščito podatkov • omogočeno nadzorovano pregledovanje registra z običajnim spletnim
brkljalnikom - seveda v mejah pooblastil, kijih za vsakega uporabnika določi URSJV.
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5. UVOZ IN IZVOZ RADIOAKTIVNEGA MATERIALA

Uprava RS za jedrsko varnost izdaja dovoljenja za promet jedrskih materialov (izdana so dovoljenja NEK-u v zvezi
z nabavo. uvozom in prevozom svežih jedrskih gorivnih elementov). dovoljenja za promet jedrskih materialov čez

mejo RS in za prevoz v notranjem prometu (uvoz, izvoz. tranzit) ter za potrdila o ustreznosti embalaže za jedrsko
gorivo.

URSJV izdaja v skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Ur. 1. RS, št. 17/99) uvozna
dovoljenja za uvoz svežega 'jedrskega goriva ter dovoljenja za uvoz radioaktivnih virov za potrebe bolnišnic
(diagnostika. terapija). raziskovalnih inštitutov in industrije.

URSJV je .izdala, v skladu z zgoraj omenjeno uredbo. ki je začela veljati I. januarja leta 1996, 114 dovoljenj v letu
1999. Od tega je bilo izdano 72 dovoljenj za enkratni uvoz določenega blaga. 34 dovoljenj za večkratni uvoz
določenega blaga (Karanta, Genos, Biomedis) in 8 dovoljenj za izvoz določenega blaga (IJS. Sanolabor, NE Krško,
Tobačna Ljubljana in IMP Promont Kontrolor).
Največji uvozniki radionuklidov so Biomedis, Karanta. Genos in Iris, vsi ostali pa uvažajo le občasno. Največ se
uvažaXe-133. 1-131, 1-125 in Tc-99m.
Stanje uvoza radionuklidov po uporabnikih v letu 1999je podano v tabeli 5. I. Slovenska podjetja pa so izvozila oz.
vrnila za cca. 832 GBq radionuklidov'(Sr-90 in Ir-I92).
V skladu z omenjeno uredbo je izdala URSJV Institutu Jožef Stefan iz Ljubljane dovoljenje za izvoz zabojnika, ki je
namenjen transportu radionuklidov z visoko aktivnostjo.Te vrste zabojnikov so izdelani iz izotopsko osiromašene
uranove zlitine, ki je z notranje in zunanje strani obdana z nerjavnim jeklom.
Izdana sta bila tudi dovoljenja za izvoz kontaminiranega rotorja črpalke v francosko podjetje Somanu in izrabljenega
goriva iz raziskovalnega reaktorja Triga v ZDA.
Prav tako se je med drugim tudi izdalo dovoljenje za uvoz uparjalnikov teže cca. 690 ton za potrebe NE Krško.
NE Krško je zaprosila za izdajo dovoljenja za vrnitev nizko radioaktivnih odpadkov, ki so bili v preteklem letu
odpeljani na Švedsko za sežig. Vrnjen je bil: .

pepel/prah (33 sodov aktivnosti 0,98 GBq), ki je nastal pri sežigu nizko radioaktivnih odpadkov iz različnih

materialov (plastične mase. papir. tekstil );
nesežgan PVC (115 sodov skupne aktivnosti 1,91 GBq).

Skupna aktivnost 148 sodov je bila 2:9 GBq.
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6. TRANSPORT RADIOAKTIVNEGA IN
JEDRSKEGA MATERIALA V SLOVENIJI

Prevoz jedrskega materiala in radioaktivnih snovi ureja poleg Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 1. SFRJ 62/84), na njegovi osnovi izdani
podzakonski predpisi in pravilniki, tudi Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ št. 27/90), kakor tudi
priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo (Pravilnik MAAE: Safety Series No. 6, ki ga bo
nadomestil STol, izdaja 1996). S 1.januarjem 2000 bo začel veljati v Sloveniji novi Zakon o prevozu nevarnega
blaga, ki gaje odobril slovenski parlament dne 16. septembra 1999. V novi zakon so vključene vse mednarodne
pogodbe in sporazumi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi. Po novem zakonu bo postalo Ministrstvo za okolje in
prostor pristojno za odobritev embalaže za prevoz radioaktivnega blaga ter jedrskega materiala, odvzem
odobritve embalaže, določitev prostorov za začasno shranjevanje kontaminiranih stvari, izdajo dovoljenja za
prevoz jedrskih materialov in radioaktivnih snovi itd.
Uprava RS za jedrsko varnost skladno z navedeno zakonodajo izdaja tudi dovoljenja in odločbe, ki vsebujejo
varnostne ukrepe za skladišča radioaktivnih odpadkov. pri transportu radioaktivnih in jedrskih materialov ter
izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov.
Transport radioaktivnih snovi in odpadkov ter jedrskih materialov v Sloveniji je povezan z delovanjem NEK, z
obratovanjem reaktorja TRIGA. pridobivanjem izotopov na IJS ter z uporabo radioaktivnih snovi v
gospodarstvu, medicini in pri raziskovalnem delu.
URSJV je izdala dovoljenje za uvoz 28 kos. jedrskih gorivnih elementov z največjo obogatitvijo urana 4,35 %,
za NE Krško. 20. 3. 1999 je gorivo NE Krško prispelo z letalom družbe Federal Express na letališče Brnik.
Prevoz goriva v NEK, ki je potekal brez težav, je bil opravljen še istega dne s štirimi kamioni.
Pri transportu radioaktivnega materiala gre za prevoz zaprtih in odprtih radioizotopov za potrebe bolnišnic
(diagnostika -terapija), raziskovalnih. inštitutov in industrije. Te prevoze urejajolakon o prevozu nevarnih snovi,
Odredba o določitvi cest, po katerih smejo motoma vozila prevažati nevarne snovi in o določitvi parkirnih
prostorov, na katerih smejo vozila ustavljati in parkirati; Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in
o ukrepih za, varnost jedrskih objektov in naprav ter Pravilnik o izrednih prevozih v SR Sloveniji. Poleg domače

zakonodaje pa se upošteva še: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR);
Mednarodni pravilnik o prevozu nevarnega blaga po železnicah (RIO); konvencija COTIF; Baselska konvencija;
Resolucija IAEA o prevozu (prehodu) radioaktivnih odpadkov čez mejo (IAEA INFC1RC/386; 1990);
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu(Chicago; 1944); Aneks 18 h Konvenciji o mednarodnem
civilnem letalstvu ter Tehnična navodila za varen transport nevarnih snovi po zraku (International Civil Aviation
Organization • Doc 9284-AN/905). Vse omenjene konvencije so vključene v novi Zakon o prevozu nevarnega,
ki bo začel veljati l. januarja 2000.

Od 21. do 24. junija 1999 je v Ljubljani, na pobudo Uprave RS za jedrsko varnost, potekala transportna misija
Mednarodne agencije za atomsko energijo .. MAAE. Namen misije je bilo ocenjevanje skladnosti slovenske
zakonodaje na področju prevozajedrskih in radioaktivnih materialovs priporočili MAAE.
Misijo so sestavljali trije strokovnjaki (dva iz MAAE in eden iz Italije « ANPA).S slovenske strani so pri delu
misije sodelovali predstavniki slovenskih upravnih organov (MOP, URSN, MNZ, MZ, ZIRS) in uporabnikov
(NEK, IJS).
Misija je Obravnavala naslednja področja transporta:
• priprava zakonodaje in njena praktična uporaba,
• odgovornosti in pristojnosti upravnih organov (izdajanje dovoljenj),
• inšpekcija,
• ukrepi v primeru sile.

Rezultat misije je zaključno poročilo, ki je bilo izdelano v avgustu 1999 ino katerem je MAAE poročala na
generalni konferenci MAAE v septembru na Dunaju.
Na pobudo MAAE in zaradi politike ZDA do ndirjenja jedrskega orožja, so se ZDA odločile, da bodo državam.
ki to želijo, omogočile vračanje goriva, ki je bilo narejeno v ZDA. Tudi Slovenija je izrazila ta interes. Do
realizacije tega projekta je prišlo avgusta 1999, ko se je iz raziskovalnega reaktorja TRIGA v Podgorici
prepeljalo do luke Koper 219 gorivnih elementov. kjer so bili naloženi na ladjo ter odpeljani v ZDA. Na
omenjeno ladjo se je naložilo tudi izrabljeno gorivo jz Romunije in Italije, ki je bilo pripeljano po našem ozemlju
iz omenjenih držav.
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7 NEŠIRENJE JEDRSKEGA OROŽJA

V zadnjem desetletju so se It svetu zaradinelegalnih poizkusov Iraka in Severne Koreje, da razvijejo jedrsko orožje
in zaradi preizkusov jedrskega orožja, ki sta jih izvedla Indija in Pakistan, močno okrepile aktivnosti za
preprečevanje~irjenjajedrskega orožja. '

7.1 DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMUO VAROVANJU

Osnovni mednarodno-pravni instrument,' ki ureja neširjenje jedrskega oro~a, je Pogodba o neširjenju jedrskega
orožja(NPT), ki zahtevaod držav podpisnic sklenitev sporazumov ,o varovanju jedrskega materiala z MAAE. Ukrepi
za varovanje jedrskega materiala pa sobili dodatno okrepljeni z Dodatnim protokolom k sporazumu o varovanju, k,i
ga lahko sklenejo države pogodbenice z MAAE. Do sedajje dodatni protokol podpisalo 49 držav in ga devetod teh
tudi ratificiralo.

Slovenija je članica NPT in ima z MAAE sklenjen sporazum o varovanju vzvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega
orožja Dodatni protokol je 13).1998 v imenu RS podpisal direktor tJRSJVmag; Miroslav Gregorič. URSJV je v
letu 1999 pripravila prevodDodatnega protokola k sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za
atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in sprožila postopek za njegovo
ratifikacijo v Državnem zboru. Pričakuje se, dabe Protokol ratificiran v letu2000.

7.2 POGODBA O CELOVITI PREPOVEDI JEDRSKIH POIZKUSOV

Med dodatne mednarodne ukrepeza ne!lirjenje jedrskegaorožjasodi tudi mednlrodna Pogodbao celoviti prepovedi
jedrskihpoizkusov (CTBT).CTBTje do sedajpodpisalo 155 državin ga od tega S6 tudi ratificiralo. Od 44 držav,ki
ga morajo podpisati in ratificirati, da stopiv veljavo, gaje doslej podpisalo 41 dJ'2av, in ga od teb 28 tudi ratificiralo,
Slovenija je podpisala CTBT v letu 1996 in ga ratificirala leta 1999. Postopke za njegovo ratifikacijo sta pripravila
MZZ in URSJV.

7.3 KONTROLA IZVOZA BLAGAZ DVOJNO UPORABO

Vzporedno z univerzalnimi naporiza preprečevanje ~irjenja jedrskegaorožjapotekataše dve mednarodni aktivnosti
na področju omejevanja trgovine z blagom, ki bi ga bilo mogoče uporabiti pri izdelavi jedrskega orožja.Prva~na
mednarodna organizacija je Zanggerjev odbor, ki tolmači 2. točko 3. člena NPT, le-ta pa omejujetrgovino z blagom,
ki je posebej izdelano za uporabovjedrski industriji. Članice Zanggerjevega komiteja- skupno 32 - nadzirajo izvoz
blagas tako imenovane Trigger liste.Podoben režim je za izvozin uvoztegablaga vzpostavila z dopolnitvijo Uredbe
o določitvi režimaizvoza in uvoza. določenega blaga v letu 1999 tudiSlovenija in na osnovi tega izpolnila pogojeza
članstvo v Zanggerjevem komiteju, katerega članica bo verjetno postalažev prvi polovicileta 2000.

Druga mednarodna organizacija, ki postavlja omejitve in pogoje za izvoz blaga, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za
proizvodnjo jedrskegaorožja,je NuclearSuppliers Group (NSG). Taje vzpostavila kontroloizvozablagarazlirilana
tako imenovano blago dvojne uporabe. Spisek blaga, katerega izvoz nadzira NSG, je vključen v zakonodajo
Evropske Skupnosti (CouncilRegulation (EC)No 3381/94 of 19December 1994setringup a Community regime for ,
the control of experts of duel-use goods). S tem dokumentom je v Evropski skupnosti vzpostavljen enoten režim
izvozne kontrole za vse vrste blaga. ki bi ga bilo mogoče uporabiti za izdelavo oro~a za množično uničevanje.

Sprejem ustrezne zakonodlVe v RS je' nujen zaradi priprave na vstop v Evropsko skupnost. V Sloveniji je pripravo
tega zakona vodilo MEOR v sodelovanju z drugimi državnimi službami. URSJV je sodelovala pri usklajevanju
zakona in pri pripravi tistegadela dokumenta, ki se nanaša na ne~irjenje jedrskegaorotja. Zakonje bil posredovan v
Državni zborob koncu leta 1999. Ko bostopilv veljavo, se bo Slovenija skuJalavčlaniti v NSG.
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7.4 POGAJANJA Z EVRATOMOM

.Slovenija bo morala ob včlanitvi v Evropsko skupnost sprejeti v svojo zakonodajo pravni red, ki ureja varovanje
jedrskega materiala. Pogodba Euratom med drugim določa, da morajo organizacije (podjetja) v državah članicah

Evropske skupnosti poročati o inventarju jedrskega materialaneposrednoEuratol1l()vemu uradu v Luksemburg, ta pa
pošilja poročila na MAAE. Sedaj na podlagi Sporazuma O varovanju z MAAE to funkcijo opravlja URSN. Ob
včlanitvi v Evropsko skupnost bo morala Slovenija med drugim skleniti z MAAE nov sporazum o varovanju in
razveljaviti starega. V pogajanjih Z, Evropsko komisijo o vp..uanju izvajanja varovanja jedrskega materiala, je
Slovenija izrazila željo, da bi Euratom-ov urad pošiljal na URSJV kopije komunikacij z organizacijami v Sloveniji,
ki posedujejo jedrski material (NEK, IJS),.vendar je bila ta zahteva s strani Evropske komisije zavrnjena. Urad
Evratomav Luksemburgu zagotavlja, da je dobro sodelovanje z nacionalnimi uradi za neširjenjejedrskega orožja v
državah članicah ES ustaljena praksa in potreba. URSJV bo zaradi iz,polnjevanja drugih mednarodnihobveznostina
področju neširjenja jedrskega orožja sodelovala z Euranomom in v novih pogojih še naprej opravljala dosedanjo
funkcijo.

7.5 VAROVANJE JEDRSKEGA MATERIALA VRS

V Slovenijisejedrski material, ki gaje potrebnovarovat~ nahaja le v NE Krško in v Reaktorskemcentru IJS. Jedrski
material je v obeh primerih vsebovan le v gorivnih elementih. V NE Krško je jedrski material varovan s strani
MAAE z nadzorom z video kamerami in s pečati. V letu 1999 so inšpektorji MAAE opravili šest inšpekcij. Ob
inšpekcijah ni bilo ugotovljeno nepravilnosti. Do izgube nadzora nad jedrskim materialom pa je prišlo ob času

remontav zadrževalnem hramu. Pri testiranju integritetezadrfevalnega hrantaje bila i2klopljenarazsvetljava, zaradi
nadtlakav zadrževalnem hramu pa je počila tudi kamera. MAAEje opravila analizo dogodka in zaključila, da je bil
nadzorjedrskegamaterialav NE Krško v letu.1999 nepopoln. Anomalijabo odpravljenapri naslednji zaustavitviNE
Krško (verjetno med načrtovano posodobitvijo v letu 2000). Takrat bo za ugotavljanje istovetnosti gorivnih
elementovpotrebno. uporabiti SFAT (Spent Fuel Attribute Tester). Obvestiloo dobavi svežega goriva za NE Krško
in sprememba inventarja sta bila poslanaMAAEv skladu s Sporazumom Ovarovanju.

MAAEni namestila kamer in pečatov v Reaktorskem centru IJS zaradi majhne količine jedrskega materiala. MAAE
rutinsko opravlja inšpekcije inventarja jedrskega materiala enkrat v štirih letih. Zadnja redna inšpekcija je bila
opravljenav letu 1998. Izjemoma pa je bila zaradi vračila izrabljenega goriva v ZI;>A opravljena dodatna inšpekcija
tudi v juniju 1999. Izvoz izrabljenega goriva in sprememba inventarjajedrskega materialasta bila poslana MAAE v
skladu s Sporazumom o varovanju. URSJV do konca leta 1999še ni prejela obvestila MAAE, da so ZDA prevzele
poslanijedrski material.
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8 FIZIČNO VAROVANJE JEDRSKEGA MATERIALA

Fizično varovanje jedrskih objektov NE Krško in TRlGA, Brinje ter jedrskega materiala v njih poteka v skladu s
predpisi. Ministrstvo za notranje zadeve in URSJV dobro sodelujeta pri urejanju fizičnega varovanja jedrskih
materialov in objektov v Sloveniji. Sistem fizičnega varovanja NE Krško nadzorujejo v okviru rednih pregledov
inšpektorji URSJV in občasno organi MNZ. Pri gradnji objektov v kontroliranem območju ali njihovi preureditvi je
bilo v skladu z izdanimi soglasji URSJV primerno poskrbljeno tudi za fizično varovanje.

Ugotovljeno je bilo,· da pri NE Krško še vedno poteka posodabljanje oziroma zamenjava nekaterih dotrajanih
komponent sistema za fizično varovanje. Na zahtevo MNZ in URSJV je NE Krško posredovala Poročilo oziroma
funkcionalni opis opravljetlih modifikacij· posodobitev sistema tehničnega varovanja NEK in Idejni projekt prenove
sistema tehničnega varovanja NEK.

Pri MNZ ustanovljena Komisija za izvajanje strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in naprav je na
osnovi podatkov, ki so jih zbrali UNZ Krško, NE Krško, SOVA, VOMO UKS in PU Ljubljana, izdelala Oceno
ogroženosti jedrskih objektov in naprav v Sloveniji ter jo predložila v potrditev.

Komisija za izvajanje strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in naprav je bila obveščena o
nameravanem odvozu izrabljenega goriva iz raziskovalnega reaktorja TR1GA in o problematiki, ki se nanaša na
fizično varovanje in o ukrepih za zagotovitev sevaIne varnosti tega materiala med transportom. Delovna skupina, v
kateri so sodelovali predstavniki MNZ, URSJV in ameriški strokovnjaki, je pripravila Ocenoogroženosti transportov,
na osnovi katere je izvedel MNZ ukrepe za fizično varovanje. Transporti so minili brez incidentov. Podrobnosti o
izvozu goriva TR1GA v ZDA so razvidne iz poglavja 2.2.2. tega poročila.
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9 PRIPRAVUENOST ZA UKREPANJE V SILI

9.1 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

V letu 1999je Uprava RSza Wčito in. relevanjekot organ,pristojen za upravne in strokovne naloge za zaščito,
reševanje in pomoč ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, okrepila delovanje na
področju pripravljenosti na jedrske nesreče.V sodelovanju s pristojnimi državnimi organi je izdelala državni
Načrt zaščite in reševanjaobjedrskinesreči ter zagotavljala pogojeza njegovo uresničitev ob morebitni nesreči'

predvsem z opremljanjem in usposabljanjem enot za radiacijsko, kemijsko in btoleškc zaščite, preverjanje~
njihovepripravljenosti na urjenjih invajahterz aktivno udeležbo v mednarodnih projektih.

Državni načrt zaščite in reJevanja ob jednki nesreči

Vlada RSje aprila sprejelanoveliran Načrt mčite in re~evanja objednki nesreči. Načrt je pripravljen za primer
jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni K1iko in jedrske nesreče v tujinI, ki bi lahko imele posledice tudi v
Sloveniji. Zasnovanačrta temelji na mednarodnih smernicah, predvsem so bila pri njegovi izdelaviuporabljena
priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo, vsebovana v dokumentu Method forthe Development of
Emergency Response Preparedness for Nuclear or Radiological Accident. V sklopu izdelave načrta je bila
pripravljen tudi najpomembnejši dodatek k načrtu, to so Kriterijiza ukrepanje ob jedrski ali radiacijski nesreči, v
katerem so zbrani intervencijski nivoji.in kot novost dodani operativni intervencijski nivoji, ki omogočajo

hitrejše reagiranje ob nesreči. Dokument so v koordinaciji Uprave RS za jedrsko varnost pripravili
strokovnjaki s področij jedrske in sevalne varnosti.

Opremljanje, usposabljanje, urjenje in vaje

Opremljanje: V letu 1999je biloza regijske enote .za izvidovanje in za državn~ enotoza RKB dekontaminacijo
nabavljeno 1330 mčitnih masle, simulator »R« sev8l'lja in 13 sprejemnih postaj za usposabljanje na radioloških
detektorjih SSM-11K-!. Kupljeni so bili tudi 4 radiološki detektorjiSSM-11K-l in popolnadekontaminacijska
postaja

Usposabljanje: V letu 1999je bilov Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje usposabljeno 636 delavcev
po različnih področjih prikazanih v tabeli 9.1.

Tabela9.1: Usposabljanja v Izobraževalnem centruza zaščito in reševanje v letu 1999.

Naziv usposabljanja Število
udeležencev

Vodie intervencii - RKB 45
UvajaIno in temelino RKB - občine 49
Uvaialno intemellno RKB - podjetia 30
Uooraba izolirneu dihalRe2a aparata 69
Uooraba izolimeaadihalrleu aparata* 390
Nevarne snovi· 36
Nevarne snovi- obnovitveni • 17

., Usposabljanje izvedeno po programu Gasilske zvezeSlovenije.

~ Osrednji dogodek vsekakor predstavlja vsakoletno srečanje (delavnica) mobilrlih radioloških
laboratorijev, ki sta se ga tokrat izSlovenije udeležili dve enoti:Ekološki laboJ:8torijtmobilrlo enoto (ELME) in
regijska enota za RKB izvidovanje iz K1ikega Pred delavnico je ELME na.rednemobhodu NE Krško regijsko
enotoustrezno pripravila za udeležbo nadelavnici.
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Dvanajsto redno srečanje mobilnih radioloških laboratorijev je bilo v Ukrajini, v zaprtem območju černobilske

jedrske elektrarne. Potekalo je od 13. do 18. septembra pod imenom MORAL-12. Srečanje sta pod
pokroviteljstvom MAAE organizirala Evropski center za tehnološko varnost iz Kijeva in Institut Jožef Stefan iz
Ljubljane. Udeležilose ga je 19ekip iz 9 držav in MAAE. Sest sklopov meritev": okolja, osebja in opreme - je
potekalo na dveh meri.lnih točkah z zelo različno hitrostjo doze. Obrazci ZIl. ~Ieženje rezultatov meritev so bili
pripravljeni po dokumentu MAAE "Generic Procedures for Monitoring in a Nuclear or Radiological
Emergency" (IAEA-TECDOC-1092). Delavnica je pokazala, da so taidna urjenja zelo koristna za hitro.
učinkovito in usklajeno delovanje ob jedrski ali radiološki nesreči. Enote so imele priložnost preizkusiti svoje
zmožnosti za terenske meritve.sporočanje rezultatov in preveriti sposobnost za ukrepanje ob nesrečah. Hkrati so
lahko udeleženci preverili tudi svojo vztrajnost, kajti delavnica je potekala v zelo stresnih okoliščinah. (Rafael
Martinčič et al: MORAL-12Intercomparison Measurements 99, JSI, Ljubljana)

Yik: Uprava RS za zaščito in reševanje se je prek Centra za obveščanje RS in regijske ravni novembra
vključila v vajo NEK-99, ki jo je organizirala NE Krško. V vaji so sodelovale tudi občine posavske regije, tako
da je zajela vse nosilce načrtovanja za jedrsko nesrečo. Analiza vaje je pokazala nekatera bistvena konceptualna
razhajanjamed ravnmi načrtovanja in s temdala dragocenenapotke za njihovo takojšnjo odpravo.

Medilarodna dejavnost

Na mednarodnem področju so se nadaljevale aktivnosti pri projektih "Harmonizacija pripravljenosti za
ukrepanje v sili v državah srednje in vzhodne Evrope" (IAEA RER/9/0S0). in Pripravljenost na nesreče (EC,
PHREG6.04/97). V okviru prvegaprojekta so bile v minulem letu zastavljene naloge (načrtovanje sistemazvez,
klasifikacija nesreče. določitev območij načrtovanja zaščitnih ukrepov. opredelitev zaščitnih ukrepov. izdelava
operativnih intervencijskih nivojev) v celoti realizirane. V okviru drugega projekta pa so potekale priprave na
izvedbo prve faze projekta, t.j. izvedba usposabljanja. Za usposabljanje je bilo v sodelovanju z Upravo RS za
jedrsko varnost prevedene obsežnogradivo(7 modulov), ki ga bodo uporabljali tako udeleženci usposabljanja
kot tudi drugi izvajalci nalog ob jedrskih ali radiacijskih nesrečah. Usposabljanje bo potekalo maja in junija
2000 v Trnavi na Slovaškem. Udeležili se ga bodopredstavniki Uprave RS za zaJčito in reševanje,UpraveRS za
jedrsko varnost, Uprave za obrambe Krško. občine Krško, regijski poveljnik.CZ in pripadnica enote Civilne
zaščite za prvo pomoč terpredsta'vnikgasilske brigadeiz Krškega.

9,2 VPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST

V letu 1999je Uprava RS za jedrsko varnostna področju pripravljenosti za u1a'lepanje v sili nadaljevala svojo .
dejavnost, da bi uveljavila svojo strokovno vlogo na tem področju, zagotovila spoštovanje mednarodnih
standardov in obveznosti, ki iz njih izhajajo. ter skušala vzpodbuditi tudi druge institucije, da bi se kar najbolj
prizadevnolotile nalog v zvezi s pripravljenostjo za ukrepanjev sili. .

URSJV ob izrednem dogodku uporabljanačrtukrepov (NU). ki predpisuje način alarmiranja in poseben način

organiziranjaURSJV, daje le ta sposobna opravljati in izpolniti vse svoje funkcije. Namen NU je. da vsak član

iz URSJV, ki sodeluje v organizaciji za obvladovanje izrednega dogQdka,lahko vsak trenutek vzame v roke
navodila, ki mu povedo, kako naj se loti svojih nalog. Postopki NU poleg deJanskih navodil za delo vsebujejo
tudi dokumente v zvezi zusposabljanjem, seznamesredstev. ki so potrebna zaoperarivno ukrepanje v primeru
izrednega dogodka in preprečevanje možnih posledic jedrske nesreče na ljudi in okolje. V letu 1999je bila
opravljena revizijo dela postopkov NU. in sicer tistih postopkov, ki.so prilli v.poštev pri pripravljenosti na
prehod v leto 2000. Revidiranih je bilo 12postopkov. napisanapa sta bila tudi dva nova postopka

Tematskoso postopkiNU razdeljeni našest področij:
• notranjaorganizacija in odgovornosti.
• alarmiranjein aktiviranjeosebja(ptedvsem strokovnihskupin in drugih sodelujočih organizacij).
• ocena nezgode (navodilaza delo strokOvnih skupin),
• obveščanje (tuje in domače javn6sti),
• razna navodilaza uporabotočno določenih sredstev(komunikacijske,računalniške in druge opreme),
• vzdrževanje pripravljenosti.
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Vse strokovne naloge v primeru izrednega dogodka URSJV obvladuje s tremi skupinami, ki so sestavljene iz
delavcevURSJV in okrepljene z vnaprej določeni zunanjistrokovnjaki. Te skupineso:
• strokovnaskupinaza analizonezgode,
• strokovnaskupinaza ocenodoz,
• skupinaza podporo in infonniranje.

Tudi v letu 1999 je URSJV sodelovalav mednarodnem projektu, ki ga vodi Mednarodnaagencija za atomsko
energijo, z naslovom "Hannonizacija pripravljenosti za ukrepanje v sili v državah srednje in vzhodne Evrope".
Projektje precej široko zastavljen, saj obsega države od Slovenije na zahodu pa do Gruzije in Irana na vzhodu,
baltskih držav na severu in Turčije na jugu. Države so razdeljenenaštiri skupine. Slovenija se nahaja v zahodni
skupini skupaj s Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Hrvaško. Dejavnostiv okviru tega projekta
pa so bile v letu 1999naslednje:
• sestanekskupine ACG-W(Area Coordination Group- West)8. in 9.3.1999 v Dubrovniku. Dogovorjenoje

bilo. daje potrebnoizvesti komunikacijski test med državamiskupine med kontaktnimitočkami za zgodnje
obveščanje, ki so na razpolago 24 ur in še preizkusiti e-mail naslove tam, kjer obstajajo. IAEA načrtuje v
okviru "Assistance Convention" vzpostavitev posebnih skupin (task forces) po regijah, ki bi bile v stalni
pripravljenosti in bi na prošnjo držav članic priskočile na pomoč. Skupina ACG-W predlaga IAEA, da se
ustanovi "Emergency Preparedness Assessment Team", ki bi na povabilo določene države sodeloval pri
izdelavi ocene pripravljenosti države za ukrepanje ob morebitni jedrski ali radiološkinesreči.

• julija je v Kijevu potekaltečaj za delavce,ki so zadolženiza opravljajnjemeritev radioaktivnosti v okolju v
primeru jedrske nesreče. Praktični del meritev je potekal na izključitvenem območju černobilske jedrske
elektrarne.

• 6. in 7.9.1999je potekal sestanek skupine ACG-W v Varšavi. Dogovorjenaje bila vaja obveščanja med
državami članicami ACG-W, ki jo je opravilaČeška v okviru svoje državne vaje novembra, 1999.Države
udeleženke sestankaso se strinjale, da izdelajo postopkeza nadzor radioaktivnosti v okolju ob upoštevanju
priporočil iz TECDOC·I092. lAEA pripravlja material za TECDOC v zvezi z obveščanjem javnosti v
primeru izrednega dogodka. Razprava'je potekala tudi o obliki in fonnatu sporočanja podatkov med
nesrečo: udeleženci sestankaACG~W so bili mnenja,daje potrebno najprejdobiti podatke o delu, ki ga je s
tem v zvezi opravila skupina pri NEA, upoštevati je potrebno izkušnje s sistemi ECURIE in EURDEP,
morebitne izkušnje iz sodelovanja na podlagibilateralnih sporazumov, in se na tej podlagi odločiti, kateri bi
bil najprimernejši sistemsporočanja podatkov~ nesrečo. IAEAje tudi skušala ugotoviti pripravljenost za
sklepanje multilateralnih sporazumov na področju pripravljenosti za ukrepanje v sili, vendar ima veliko
držav v ACG-W že sklenjene bilateralnesporazumeo zgodnjemobveščanju in druge.

Vjuniju. 1999, je v Ljubljani potekalsestanekv zvezIz vključevanjem držav nečlanic EU v sistem obveščanja v
primeru jedrske ali radiološke nesreče, ki ga imajo vzpostavljen države članice EU in Svica (sistem ECURIE).
Sestankaso se udeležili predstavniki Slovaške, Madžarske, Romunije, Bolgarije in Slovenije.

Septembra 1999 je EU obvestilapredstavnika URSJV, da namerava v letu 2000 zagotoviti sredstva, s katerimi
bo v Sloveniji in na Češkem vzpostavljeno delovanje programa"RODOS",ki se uporablja kot pripomoček za
odločanje ob morebitni jedrski nesreči.

V drugi polovici leta 1999je URSJV uvedladežurnega. ki ima stalno pri sebi mobilni telefon in je dosegljiv24
ur dnevno. Njegova naloga je, da se odzove v primeru izrednega dogodka in pomaga pri aktiviranju osebja
strokovnihskupinURSJV.

Vaja INEX-2-CAN

Dne 27. in 28.4.1999 je Slovenija sodelovala v četrti zaporedni mednarodni vaji, iz cikluSI vaj »INEX-2«, v
katerih se preizkuša delovanje komunikacij in uporabo državnega načrta ta primer jedrske nesreče v tujini.
Scenarij vaje ni bil vnaprej znan, razen dase bojedrska nesreča zgodila v kanadskijedrski elektrarni Darlington,
ki leži v provinci OntarioVes ciklus vaj »INEX·2«je zasnovalaAgencijaza jedrsko energijo pri Organizaciji za
ekonomsko sodelovanje in razvoj(OECDINEA).

Ta vaja je bila načrtovana že v letu 1998, vendarje bila zaradite2av kanadskega organizatorja prestavljena za
eno leto. V vaji je, glede na to, daje vaja potekalav Kanadi, sodelovalasamoURSJV, kot gost pa je bil prisoten
hrvaški opazovalec. ki je član podpornega centra za primer jedrske nesreče, ki deluje v okviru hrvaškega
Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Vajaje Potekalaoba dneva taradi časovne razlike v popoldanskem času
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I
(od 12:00 do 22:00 CET). V tej vaji seveda ni bilo pričakovati učinkov, ki bi zahtevali uvedbo kratkoročnih

zalčitnih ukrepov v Sloveniji.

Informacije o simulirani nesreči v Kanadi so prihajale preko MAAE (sistemEMERCON), tako kot to predpisuje
Konvencija o zgodnjem obveščanju v primeru jedrske nesreče, na obe kontaktni točki (URSJV in Center za
obveščanje RS). Kerje bila vaja dvodnevna, je omogočala simulacijo dneva, ko poteka izpust, ter tudi časa po
nesreči (izdelavo oceneposledic radioaktivne kontarninacije in oceno kratkoročnih zaščitnih ukrepov).

V vajije bilo preizkušeno:
• delovanje Mednarodne agencije za atomsko energijo objedrski nesreči,
• spremljanje situacije v Kanadi,
• sprejem meteoroloških sporočil iz regionalnih meteoroloških centrov in njihov izračun trajektorij,

koncentracije radionuklidov in depozicije,
• pripravaobvestil zajavnost - navodila za potnike v SevemoAmeriko.

Vaja »NEK-99«

VajaNEK-99 je potekala 26.11.1999. V vajiso sodelovali NE Krško.URSN, centerza obveščanje RS, regijski
ŠCZ Posavje ter ŠCZ občin Krško, Brežice in Sevnica. Tik pred to vajo bistveno spremenjena organizacija za
ukrepanje ob izrednem dogodku v NE Krško (uvedba zunanjega podpomega centra - ZPC), tudi na novo
preurejeni tehnični podporni center (TPC) je bil prvič uporabljen v vaji. Vajaje potekalapo z uporabo novega
'NUID-aNE Krško. rev.21. z datumom nastopa veljavnosti 25.11.1995.

Na URSJV je potekalaadaptacija prostorov, zato so skupine delale v še bolj-utesnjenih prostorih kot ponavadi
(to še posebej velja za skupino za podporo in informiranje). Sobadirektotja za obvladovanje izrednega dogodka
se je nahajala na novi lokaciji glede na prejšnje vaje. Število zunanjih članov strokovnih skupin je bilo
zmanjšaJ10 na minimum (samo en zunanji član v Strokovni skupiniza ocenodoz (SSOO». Skupine so delovale v
zmanjšani sestavi.

Opažanja in ugotovitve. ki so navedene do konca tega poglavja. so, podali opazovalci iz URSN. Ugotovitve v
zvezis skupinoza analizojedrskenesreče (SSAJN) lahkostrnemo:
• hiterpotekvajeje povzročaj preglavice inpreobremenjenost članovSSAJN (3 aktivni člani),

• med to vajoje SSAJN veliko komunicirala z inšpektorjem v NE Krško, kar je povzročilo, da je bil en član

SSAJNstalnoobremenjen s komuniciranjem.
• v prostorih strokovnih skupin bi morale bitisinhronizirane ure.

Opazovalci so za skupino za oceno doz(SSOO) predlagali:
• skupinaza ocenodozbi rabila več ljudi, ki obvladajo delo s programom "Interras",
• izdelati prikaz(status board) za predstavitev zaščltnih ukrepov,
• izdelati obrazec za sporočanje zaščimih ukrepov, na katerem so narisani sektorji in se zaščitni ukrepi

označijo direktno na sektors črko (E-evakuacija, Z-zaklanjanje, I-jodova protilaksa).

V zvezi z delovanjem "tehničnega podpomega centra" NE Krško (TPC)je bilo opaženo,
• izboljšanje komunikacijskih potiMCR - TPC, TPC• URSJV in dobra komunikacija medTPC inZPC.
• scenarij vaje je bil tak, da je bila prvič preizkušena tudi uporaba "Plant Specitic Severe Accident

Management Guidelines" (SAMG),
• sama ureditev TPC po prenovitvi je bistveno boljša od prejšnje, obseg dokumentacije zagotavlja nemoteno

delovanje TPC,
• pozicija koordinator za prenos podatkov v TPC ima za osnovno na1ogopripravo obrazcev in spremljanje

stopnje nevarnosti do operabilnosti ZPC (med vajo je zamenjal lokacijo znotraj TPC), s čimer so ostale
pozicijerazbremenjene,

• zaradi boljlega komuniciranja/navodil Direktorja za obvladovanje izrednega dogodkabi biloTPC potrebno
opremitiz lokalnim ozvočenjemlkonferenčnim klicanjem,

• v določenih trenutkih je prišlo do preobremenjenosti telefaksov,
• potrebno bi bilo uskladiti urev MCR, TPC, ZPCz URSJV in namestitiuro v prostoru štabaCZ NE Krško v

TPC,
• v TPC ni generalnega spiska vse dokumentacije, izdelati bi bilo potrebno legendo, kje se določena

dokumentacija nahaja,
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• v TPCje potrebno določiti odgovorno osebo.ki bo skrbelaza sistemogrevanja in prezračevanja.,

• glede na to. da potekakomunikacija medTPC in ZPC v glavnem ustno. ni razvidenstatus informacij. ki jih
imaZPC (v primeru izpadaPISo EROS),

• lokacija~itne opremeza prihodna elektrarno ni določena/usklajena z regijskim načnom,

• interventno osebjev TPC nerazpolaga z zadostno količino osebne~itnc:opreme;

Opazovalec v "zunanjem podporriem centru" NE Krlkoje zabeležil naslednje;

• prostori so zaenkratprimerni, označiti je smiselnodc:lovria mesta, vrata., omare (s katerega mesta se izvaja
katera funkcija., kjeje kaj itd.)

• telefaks je bil preobremenjen, zagotoviti je potrebno ločena telefaxa za dohodna in odhodna sporočila.

Število telefonov je zadostno, klicni signali pa so enaki, zato je potrebno namestiti še svetlobni signal za
lažje prepoznavanje telefona, ki zvoni. Manjka ozvočenje prostorov. Preveriti primernost vsebine in oblike
predpripravljenih obrazcev (enostavnost, preglednost, format).

• dobro vodenje operativnih sestankov. Radiolog preobremenjen, potrebuje pomoč. Inženiring, logistika.,
zveze in ostalidelali dobroin utečeno. Razdelati in precizirati je potrebno pripravo sporočilzajavnost.

Ugotovimo lahko.da so udeleženci vaje dobrosodelovali med seboj.Preizkusili so novosti, ki so bile uvedene v
zadnjih dveh letih, vendar pa bo potrebno uvesti nekatereIzboljšave na vseh ravneh za boljše delovanje
organizacije za obvladovanje izrednega dogodka.

9.3 NE KRŠKO

V letu 1999 so bile aktivnosti na področju načnovanja ukrepov za primer izrednega dogodka v NE Krško
usmerjene predvsem v vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe pripravljenosti za primerizrednega dogodka.

Ažuriranje NU.ID (Načrt ukrepov ob izrednem dogodku) ln druge dokumentacije:

NovarevizijaNUID(rev. 21)je začela veljati novembra 1999. V 21. revizijiNUJOjebilo upoštevano naslednje:
usklajenost z državnim načrtom mčite in rekvanja ob jedrski nesreči. vzpostavitev zunanjega podpornega
'centra, nova organiziranost osebja NEK ob izrednem dogodku ter zaključki in ugotovitve iz prej~njih urjrnj in
vaj. zaradi noverevizijeNUID-aje bilo potrebno revidirati in izdelati nekaj novih izvedbenih postopkov (EIP
EmergencyImplementation Procedure).

Prostori, oprema in sistel1li za obvladovanje izrednega dogodka:

Na področju prostorov, opremein sistemov za obvladovanje izrednega dogodkaso v NE Krškov letu 1999:
• vzpostavili "zunanji podporni center" NE Krško, ki se aktiviraob objektni ali splošni nevarnosti. in ki se

nahaja v kletnih prostorih zgradbe URSZR. ki je v neposredni bližini stavbe URSJV. Iz "zunanjega
podpornega centra" poteka celovito vodenje obvladovanja izrednega dogodka na ravni NE Krško.
zagotavljanje podpore osebju na območju elektrarne ter koordinacija ukrepov med elektrarno ŠCZ RS,
URSJVin drugimi organi.

• prirejeni postopki' za izvenprojektna nezgodna stanja so izdelani in pripravljeni· za uporabo v NE Krško
(SAMO - SevereAccident. Management Ouidelines). Validacija teh postopkov bo v celoti opravljena v letu
2000.

• v centrih za obvladovanje .izrednega .dogodka NE Kliko je bila v~ena nova programska oprema za
projekcijo doz glede.na stanje reaktorja. Nova oprema predstavlja nadgradnjo obstoječega "ekološkega
informacijskega sistema" (EIS).
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Strokovno usposabljanje, urjenja in vaje:

V letu 1999 so v NE Krško potekala naslednja strokovna usposabljanja:
• uvajaino in temeljno strokovno usposabljanje osebja v organizaciji NEK za primer izrednega dogodka po

programu letnega usposabljanja,
• splošno usposabljanje novo zaposlenih,
• strokovno usposabljanje poklicne gasilske brigade Krško v skladu s programom usposabljanja protipožarne

zaščite,

• strokovno usposabljanje osebja, ki ima dovoljenje za opravljanje del in nalog krmiljenja proizvodnega
procesa,

• obnovirveno usposabljanje i~ prve pomoči,

• predstavitev NUID, rev.21, občinskim, regijskim in državnim strukturam,

• Opravljena so bila naslednja urjenja:
• poklicnih poklicnih gasilcev NE Krško, poklicne gasilske brigade Krško in enote za protipožarno zaščito NE

Krško· 12 urjenj,
• enote prve pomoči NE Krško in sodelovanje na regijskem in državnem prvenstvu preverjanja usposbljenosti

enot prve pomoči - 2 urjenji,
• enote za radiološki nadzor v okolju - I urjenje,
• komuniciranje s prenosom sporočil v okviru rednega mesečnega testiranja zvez za primer izrednega

dogodka,

NE Krško je 26.11.1999 sodelovala v štabni vaji NEK-99. za NE Krško je bil osnovni namen vaje preizkusiti
ustreznost 21. revizije NUID in usklajenost z načrti zaščite in reševanja :la primer jedrske nesreče. Vaja je
pomenila tudi preizkus izurjenosti osebja NE Krško za ukrepanje ob izrednem dogodku.
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10 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST

10.1 STRUKTURA URSJV S POOBLASTILI

10.1.1 PRISTOJNOSTI

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UrJ.RS, št71194,47197 in 60199), opredeljuje V 6. odstavku
II. člena naslednje pristojnosti URSJV :
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in
radiološko varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na'
nadzor in materialno bilanco jedrskih materialov; na fizično zaščito jedl'Skih materialov in jedrskih objektov; na
odgovornost za jedrsko škodo; na usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagotovitev
kvalitete s tega področja; na zagotovitev radiološkega monitoringa; na zgodnjeobveščanje ob jedrskih in radioloških
nesrečah; na mednarodno sodelovanje na področju uprave ter na druge naloge, določene s predpisi; nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugihpredpisov in splošnihaktov,ki urejajopodročje jedrske varnosti.

Pravno osnovoza upravne in strokovne naloges podrQČjajedrske in radiološke varnosti in za inšpekcijski nadzor nad
jedrskimiobjektidajejo poleg zgoraj navedenega zakona,še Zakon O Vladi Republike Slovenije(Ur. 1. RS, št 4193,
23/96 in 47/97), Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št.67/94 in 20195) Zakon O varstvu pred ionizirajočimi sevanji in O

posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 1. SFRJ, št62/84), 4. člen Ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listineo samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št.1191-n, Zakon o
izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in"naprav (Ur. 1. SRS, št
82/80), Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. list RS, št 79/99), Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza
določenega blaga (Ur. list RS, št 17199) ter ostali podzakonski akti in pravilnikina osnovizgoraj navedenihzakonov
in ratificirane ter objavljene mednarodne pogodbes področja jedrske energijeinjedrske ter sevalne varnosti

10.1.2 ORGANIGRAM URSJV IN ZAPOSLOVANJE

Na dan 01.01.1999 je bilo na URSJV zaposlenih 35 delavcev; V letu 1999 se je na URSN zaposlilo 7 novih
sodelavcev; od tega I štipendistka URSN na delovno mesto pripravnice, ki je bila sprejeta v delovno razmerje za
določen čas, realizirali smo odobreno novo zaposlitev, ostalih 5 sodelavcevpa so bile nadomestne zaposlitve. V letu
1999je delovno razmerje prenehalo 5 delavcev.

Tako je bilo na dan 31. 12. 1999 v Upravi RS za jedrsko varnost zaposlenih 37 delavcev. Veljavni Pravilnik o
notranji organizaciji insistemizaciji delovnih mest v URSJV imasicersistemiziranih 47 delovnihmest ter 6 delovnih
mestpripravnikov.

Stopnje strokovne usposobljenosti 37 zaposlenih na URSJV so: 2 sodelavcasta doktorjaznanosti, 12 sodelavcev je
magistrov znanosti. 20 sodelavcev je z univerzitetno izobrazbo, 1 sodelavkaje z višjo izobrazbo in 2 sodelavki
imata srednjostrokovno izobrazbo.

Struktura zaposlenih na zadnji dan leta paje bila: en funkcionar, 2$ višjih upravnih delavcev, 7 upravnihdelavcev, 3
strokovno tehnične delavkein I pripravnica - upravnadelavka.

V letu 1999 si je URSN prizadevala V okviru realnih zmožnosti in proračunskih sredstev zagotoviti čim večje

število strokovnih delavcev. Se vedno pa predstavlja največji problem sposobnost financiranja, saj je za šolanje
strokovnjakov in redno izpopolnjevanje potrebnonameniti velikosredstev.

Tabelašt. 10.2.1: Trendzaposlovanja na URSJV (stanjedecember)

Leto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Št. zaposlenih
5 7 9 11 16 18 20 26 30 32 35 37
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Slika 10.1: ORGANIZACIJSKA SHEMA URSJV
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10.1.3 IZOBRAŽEVANJE

Tudiv letu 1999 je URSJV namenjala velikopozornosti strokovnemu usposabljanju svojihdelavcev.

Večje Ste~i1o delavcev (med njimi seveda vsi inSpektorji) ima opravljen tudi poseben tečaj in izpit v okviru
izobraževalnega in izpopolnjevalnega USNRC,patudi izpite na ustreznih ameri!kihsimulatorjih (replikakomandne
sobejedrske elektrarne), pravtako pa vsi upravni in viSji upravni delavci izpolnjUjejo pogoj aktivnega znanjatujega
(angleSkega) jezika.

Strokovni izpit.ki je pogoj za delo v državni upravi, predvideva Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest na URSJV. od 37-ih zaposlenih viSjih upravnih, upravnih in strokovno tehničnih delavcev ima izpit
opravljen 30 delavcev; med7-imdelavci, ki ga se nisoopravili, bo 6 delavcev to storilov rokuenegaleta od nastopa
zaposlitve v URSJV, tako kot dolOČB zakon o delavcih v državnih organih, pripravnica paga bo opravilapo končani

pripravniSki dobi.

V letu 1999 je bil poudarek tudi na računa1niSkemu usposabljanju, predvsem pa na usposabljanju s področja jedrske
varnosti in varstva predsevanjem.

Stirje delavci so uspeSno zaključili tečaj Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, ki je potekal na ICJT-US v
Ljubljani.

Dvasodelavca opravljata ob delu podiplomskUtudij na Univerzi v Ljubljani:
• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: interdisciplinarni Studij varstvaokolja, tematskisklop geotehnologija in

okolje(v sodelovanju z Naravoslovno tehniSko fakulteto, Oddelek za geologijo) in,
• Fakuketa za strojniStvo: Studij konstrukcijske mehanike, smerobratovalna trdnoststrojnihdelov,mehanika loma

in triboloSki procesi.

Usposabljanje in Solanjeje bilo zelo intenzivno tudi v tujini,(glej točko 7.3.1.4tega poročila), saj lahkoURSN le
na tak način strokovno pokrivapodročje, ki se nenehno razvija.

10.2 ZAKONODAJA NAPODROČJU JEDRSKE VARNOSTI

10.2.1 ZAKONODAJA

Očitnejkganapredka pri pripravi zakonao jedrski in sevalni varnosti ter na njem temelječih podzakonskih predpisov
v poročevalskem obdobju ni bilo,vseenopaje bil dosežen pomemben koraknaprejpri pripravinaslednjih predpisov:

pri pripravi novega zakona o odgovornosti za jedrsko škodo, kibo nadomestil prejmjega iz leta 1978,je bil kot
zunanji sodelavec za izdelavo predloga zakona angažiran prinz InStitut - raziskovanje prometa in zavarovalniStva.
Omuteknavedenega zakonaje trenutno v internem pregledu na URSJV.

URSJV je aktivno sodelovala pri pripravi predloga Zakona o izvozu blaga z dvojno rabo. Zakon določa kontrolo
izvoza blagain tehnologije, Id se lahkouporablja takov civilne kot v voju~e namene.

Tudi pri pripravi Sklepa o določitvi blaga z dvojno rabo ter pri pripravi priloge (Seznam blaga z dvojno rabo 
Jedrski materiali, objekti in oprema) je URSJV sodelovala aktivno. Sklep določa blago z dvojno rabo, ki se lahko
izve le na podlagi dovoljenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.

zakon o prevozu nevarnega blaga,kije nadomestil prejmjizakon o prevozu nevarnih snovi iz leta 1990,je Državni
zbor RS sprejel na svoji seji dne 16.9.1999, objavljen pa je v Ur. listu RS, It. 79199. Predlog zakonaje pripravil
MNZ v sodelovanju z URSN, MPZ in MZ. zakon ureja prevoz blaga v cestnem, železniSkem, zračnem in
pomorskem prometu. za zagotoviteV varnegaprevoza zakon predpisuje minimalne pogoje, ki jih morajo izpolniti
vsi, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blagater uporabo veljavnih mednarodnih predpisov za prevoze v Republiki
Sloveniji.
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Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga je objavljena v Ur. listu RS, št. 17/99 in je nadomestila
istoimensko uredbo iz leta 1995. Uredbo je pripravil MEOR. URSJV pa je s predlaganjem ustreznih rešitev pri tem
aktivno sodelovala. Nova uredba se razlikuje od tiste iz leta 1995 predvsem- po tem, da je priloga. ki določa

posamezne vrste blaga razdeljena na dva dela. pri čemer je v drugi del vključena ti. "Trigger lista", ki določa jedrske
materiale in opremo, ki so pesebe] izdelani in konstituirani za rabo v jedrski industriji.

V poročevalskem obdobju je bil izvršene mnogo priprav na poti k harmonizaciji in vpetosti slovenske zakonodaje k
pravnemu redu Evropske unije. Delo je z namenom kasnejše preslikave zakonodaje Evropske unije v bodoči

slovenski pravni red intenzivno potekalo predvsem pri prevajanju direktiv in uredb s področja varstva pred sevanji.

10.2.2 MEDNARODNI SPORAZUMI

10.2.2.1 Multilaterala

• Pogodba o celoviti prepoved! jedrskih poskusov je objavljena v UL RS - MP. št. 20/99. Pogodba smiselno
dopolnjuje Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, podpisano 1.7. I968, objavljeno v UL SFRJ. št. lono.
Pogodba sodi v sklop prizadevanj mednarodne skupnosti. da prepreči nadaljnje širjenje jedrskega oro~a. Njen
osnovni namen je prepovedati poizkuse z jedrskim orožjem oz. z jedrskimi eksplozivnimi napravami po svetu.
Pogodba predvideva tudi nastanek Organizacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, ki jo
ustanovijo države pogodbenice in se v angleškem izvirniku imenuje Comprehensive Nuclear -Test-Ban Treaty
Organization. Njena osnovna naloga bo vzpostavitev in vzdrževanje mreže merilnih postaj, s katerimi je mogoče

zaznati jedrske eksplozije.

• Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabijenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi
odpadki je objavljena v UL RS - MP, št. 3/99. I

Namen skupne konvencije je z mednarodnopravnimi mehanizmi in ukrepi držav doseči in ohranjati visoko raven
varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabijenim jedrskim gorivom..Z njenim sprejemom je povečana

mednarodna odgovornost držav pogodbenic za preprečevanje nesreč z radiološkimi posledicami oz. za ublažitev
teh posledic, če do njih pride in sicer v kateri koli fazi ravnanja z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi
odpadki.

10.2.2.2 Bilaterala

l. SPQrazum med Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatomo komisijo Zdrulenih držav
Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti je bil
podpisan 29.04.1999 v Ljubljani, objavljen p.je v UL RS-MP, št. 22199.
Navedeni sporazum je nadomestil prejšnjega iz leta 1993.
Predmet sporazuma je i%lllenjava tehničnih informacij, ki se nanašajo na urejanje varnosti. varovanje jedrskih
materialov, ravnanje z odpadki in vpliv določenih jedrskih objektov na okolje. V ta okvir sodijo predvsem
tematska poročila. standardi in. drugi predpisi; informacije na področju raziskovanj o varnosti reaktOJjev ter
takojšnja obvestila o pomembnih dogodkih (npr. resne obratovalne nezgode;prelcinitve· obratovanja ipd.). S
sporazumom je predvidena tudi možnost sodelovanja pri raziskovanju na področju jedrske varnosti Pomembna
je tudi .predvidena izmenjava inšpektorjev za jedrsko varnost.
Sporazum velja za obdobje petih let, na podlagi obojestranskega pisnega dogovora pa je njegovo veljavnost
mogoče podaljšati.

2. DogQvQr med UpravQ RS zajedrskQ varnost in Svetom za jedrsko vamost Jume Afrike o Izmenjavi
tehničnih informacij in sodelovanju na PQdročju jedrske varnostije bil podpisan 15.12.1999 v Ljubljani in
je v zaključni fazi ratifikacije.
Dogovor temelji na obojestransko izraženem interesu obeh upravnih organov po tesnem in plodnem sodelovanju
pri izmenjavi staridardov, tehničnih PQročiI.. obratovalnih izkušenj >ter infonnacij za ravnanje ob izrednih
razmerah ter upravne prakse pri reševanju vprašanj jedrske in sevaine varnosti. Sklenjen je za obdobje petih let,
predvideva pa tudi podaljšanje. >
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3. Dodatni protokol k Sporazumu med RS in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi
5 Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja je RS podpisala 26.11.1998 in je v postopku ratifikacije.
Osnovni mednarodni pravni instrument, ki ureja področje ndirjenja jedrskega oro~a je Pogodba o nešiJjenju
jedrskega orožja (NPT), ki od držav podpisnic zahteva, da sklenejo z Mednarodno agencijo za atomsko energijo
(MAAE) sporazume o. varovanju jedrskega materiala. Rezultat te zahteve. predstavlja Sporazum med RS in
MAAE o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, ki je <)bjavljen v UL RS-MP, št 11197,
Dodatni protokol pa pomeni še nadgradnjo področja varovanja jedrskega materiala.

4. Sporazum med Vlado RS in Vlado Slovalke Republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti
je bil podpisan 25.09.1999 v Bratislavi in je v postopku ratifikacije.
Pogodbenici bosta pospeševali izmenjavo informacij, ki se nanašajo na vpra!anja jedrske in radiološke varnosti
in sicer preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski in sestanki. Sporazum je sklenjen za nedoločen

čas. z dnem začetka njegove veljavnosti pa je za pogodbenici prenehal veljati Sporazum med SFRJ in ČSSR o
sodelovanju na področju jedrske energije v miroljubne namene. podpisan leta 1966.

5. V zaključni fazi priprav sta bila konec leta 1999 še:
• Dogovor med Upravo RS za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske

republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti
in

• Dogovor med Upravo RS za jedrsko varnost in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje
o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti.

10.3 MEDNARODNO SODELOVANJE

10.3.1 SODELOVANJE Z MAAE

10.3.1.1 Splošno

Mednarodna agencija za atomsko energijo je neodvisn~ mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1957 s sklepom
Generalne skupščine Organizacije združenih narodov. Naloge, kot jih definira Statut MAAE, so razširiti in povečati

prispevek jedrske energije k miru, zdravju in napredku v celotnem svetu, predvsem pa tudi pospešiti raziskave in
razvoj na področju miroljubne uporabe jedrske energije in izmenjava manstvenihin tehničnih informacij,
vzpostavitev in vzdrževanje sistema nadzora nad Jedrskimi materiali ter pripraviti in sprejeti zdravstvene in
varnostne standarde v zvezi z uporabo jedrske energije. Ob koncu leta 1999 ima Agencija 131 članic.

10.3.1.2 Generalna konferenca

V dneh od 27. septembra do 1. oktobra 1999 je v glavnem mestu Avstrije potekalo 43. zasedanje Generalne
konference Mednarodne agencije zaatomsko energijo, ki se ga je udeležilo 111 držav članic. Med delegati je bilo
tudi 19 ministrov. Slovensko delegacijo je vodil državni sekretar v Ministrstvu zaokolje in prostor.

Na zasedanju leta 1999 sta bili v članstvo sprejeti Honduras in Angola, število članic Agencije se je s tem poveQIo
na 131.

Generalna konferenca, ki je najvišje predstavniško telo, je z aklamacijo sprejela 22 resolucij in dve predsednilki
izjavi. ki se nanašajo na okrepitev programov Agencije na področju jedrske in sevalne varnosti in varnega ravnanja ~

radioaktivnimi materiali, program tehničnega sodelovanja, varovanje jedrskih materialov, ukrepi zoper nedovoljeno
trgovanje z jedrskimi materiali in drugimi radioaktivnimi viri, itd. Sprejete so bile resolucije o zaključnem računu za
leto 1998 in proračunu za leto 2000 V višini 226 mio USD in Skladu za tehnično pomoč v višini 73 mio USD. Največ
časa je Generalna konferenca ponovno posvetila obravnavi bolj polititrlo obarvanim točkam, kot npr. izvajanje
sporazuma o varovanju jedrskih materialov v DLR Koreji in izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN, ki se

20. september2000 153



nanabjo na Irak kot tudi točki. ki obravnavat vprašanje varovanja jedrskih materialov in vzpostavitev cone brez,
jedrskegaorožjana Bližnjem Vzhodu.

Slovenska delegacija se je na zasedanju dejavno vključila v postopek oblikovanja resolucij. še zlastidirektorUprave
RS za jedrsko varnost. mag. Miroslav Gregorič. letošnji predsedujoči Sveta guvernerjev, ki je tokratno Generalno'
konferenco tudi najbolj zaznamoval. V imenu Republike Slovenije je namreč uradno predlagalspremembo VI. člena
Statuta Agencije. ki je bila nerešena 23 let, in ki se nanaša na številčno širitev izvršilnega organa Agencije - Sveta
guvernerjev. Hkrati je bil tudi predlagatelj spremembe XIV. člena StatUta MAAE o uvedbi dvoletnega
proračunskega obdobjaAgencije. Obespremembi je konferenca sprejelasoglasno.

Vzporedno z zasedanjem Generalne konference je potekal tudi znanstveni forum, ki je obravnaval vlogo jedrske
energije pri trajnostnem razvoju in srečanje vodij upravnih organov zajedrsko varnost,kateregaso se člani slovenske
delegacije aktivno udeležili.

10.3.1.3 Svet guvernerjev

Svet guvernerjev je organ, ki vodi ter usmerja delo te specializirane mednarodne organizacije v sestavi ZN v času

med dvema zasedanjema Generalne konference. V letu 1999 je zasedal osemkrat, in sicer petkrat v vlogi Sveta
guvernerjev (marca, junija, septembra, oktobrater decembra), dvakrat kot Odbor za program in proračun (januarja in
maja) inenkratkotOdborza pomoč in sodelovanje (novembra).

V letu 1999 se je zaključilo tudi enoletno predsedovanje Republike Slovenije'temu organu; na zasedanju Sveta
guvernerjev meseca oktobra je .predsedovanje prevzela Brazilija. Slovenija je tudi zaključila dvoletno članstvo v
Svetuguvernerjev v okviru vzhodnoevropske regionalne skupine.

10.3.1.4 Sestanek pogodbenic Konvencijeo jedrski varnosti

od 12.do 23. aprilaje na Dunajupotekal pregledovalni sestanek državpogodbenicKonvencije o jedrskivarnosti, ki
jo je Slovenija ratificirala leta 1996. Konvencija nalaga državam pogodbenicam naloge, ki naj bi doprinesle k
povtčanju varnosti jedrskih elektrarn. Pogodbenice so pripravile nacionalna poročila o izpolnjevanju zahtev
konvencije in jih dale v presojo ostalim pogodbenicam, ki so po pregledu poročila postavila vprašanja. Na
pregledova1nem sestankuje vsaka država pogodbenica predstavila svoje poročilo, nato pa se je razvila diskusija o
odgovorih te državena vprašanjadrugihpogodbenic. Slovenska delegacija je zelo uspešnopredstavila svojeporočilo

inga tudi v diskusiji zagovarjala.

10.3~1.5 Tehnična pomoč in sodelovanje

Sre&nJa v okviru MAAE

V letu 1999je MAAEorganizirala številne delavnice, seminarje, tečaje, konference in simpozije širom po svetu, 9
tudi v Sloveniji in sicer v sodelovanju z ICJT-IJS ter Kliniko za nuklearno medicino. URSJVje, kot kontaktna točka

Republike Slovenijeza operativne stikez MAAE, o srečanjih obveščala organizacije po Sloveniji. Precejšnje število
slovenskih strokovnjakov je na konferencah in simpozijih aktivno sodelovalo s predstavitvijo referatov, slovenski
strokovnjaki paso kot strok';)vni izvedenci sodelovali tudi v številnih misijahMAAE.

Štipendiranje in znanstveni obiski

Ot'ugi področji sodelovanjaSlovenijein MAAE v okviru programa tehnične pomoči in sodelovanja sta štipendiranje
in znanstveni obiski. V letu 1999 namje MAAE posredovala 29 prošenj. za izpopolnjevanje tujih strokovnjakov v
sloveniji. od teh je bilo v istem letu· realiziranih 14 prošenj za štipendijo oz.~eni obisk. Pri tem je potrebno
omeniti. da je sredi meseca avgusta v veljavo stopil novi Zakon o tujcih. Zakon zahteva, da morajo kandidati, ki
prihajajo v Slovenijo iz naslova znanstveno tehničnega sodelovanja z Agencijo, pridobiti dovoljenja za začasno
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prebivanje. Praksa je pokazala, da je pridobitev dovoljenja dolgotrajen postopek, zato so bili številni obiski
prestavljeni v leto2000 ali pa celo odpovedani. Realizirane so bilenaslednje vloge:

• Bangladeš, dve štirimesečni štipendiji na področju jedrske inštrumentacije, elektronike in kontrolereaktorja,
• Sirija,dva enotedenska znanstvena obiskana področju varstva pred sevanjem,
• Jemen,tri trimesečne štipendijena področju analitične kemije,
• Filipini, štirimesečna štipendijana področju študijao prehrani inokoljuter s tem povezanim zdravjem,
• Jordanija, dvotedenski znanstveni obisk na področju varstvapredsevanjem,
• Mehika, trimesečna štipendijana področju študijao prehrani inokoljuter s tem povezanim zdravjem,
• Albanija, enomesečna štipendijana področju analitične kemije,
• Pakistan, dvotedenski znanstveni obisk na področju varnosti jedrskihreaktorjev injedrskega materiala,
• Alžirija, dve trimesečni štipendijina področju varstva pred sevanjem.

Dokončane so bilenaslednje štipendije, za katereje bilaprošnjavložena leta 1998:

• Belorusija, enomesečna štipendijana področju varstvapred sevanjem,
• Uzbekistan, dvomesečna štipendijana področju varstva pred sevanjem,
• Bangladeš, dvotedenski znanstveni obisk na področju jedrske inštrumentacije, elektronike in kontrolereaktorja,
• Filipini, dvomesečna štipendijana področju varstvapred sevanji,
• Filipini, štirimesečna štipendijana področju analitične nuklearne fizike.

Dokončani pa sta bili tudi dve trimesečni štipendiji kandidatov iz UZbekistana. Njihovo vlogo nam je MAAE
posredovala že leta 1997,izPopolnjevanje paje pokrivalo področje varstvapred sevanjem.

Vlogeza strokovno izpopolnjevanje so bile naslovljene na Institut "Jožef Stefan", Univerzo v Ljubljani - Fakulteto
za matematiko in fiziko, na Klinični center- Kliniko za nuklearno medicino, na Onkološki institut ter na UpravoRS
zajedrsko varnost

Izpopolnjevanje domačih strokovnjakov preko štipendij in znanstvenih obiskov je povezano z izvajanjem
posameznega projekta tehnične pomoči. Aktivnosti Slovenije na tem področju so omenjene v nadaljevanju.
Omenimo naj le, da so slovenski strokovnjaki v okviru projektov tehnične pomoči MAAE izvedla sedem
enotedenskih znanstvenih obiskov, dva dvotedenska ter dve enomesečni štipendiji.

Raziskovalne pogodbe

Program tehnične pomoči v okviru sodelovanja Slovenije in MAAE pokriva tudi področje raziskovalnega dela ter
sofinanciranje večjih (nacionalnih) projektov.
V letu 1999 so bili z MAAEsklenjeni 4 novi predlogi raziskovalnih pogodb, ki sta jih pripravila IJS ter Nacionalni
inštitutza biologijo, pogodbeno razmerje paje bilo podaljšano v desetih primerih. Predlogeza obnovitev razmerjaso
pripravile naslednje institucije: IJS (5), KC-KNM (3),NEK (1) in ARAO (1).

Projekti tehnične pom~i

Projekti tehnične pomoči so najobsežnejša in najzahtevnejša oblika sodelovanja med RS in MAAE, saj tako
sodelovanje predvideva precejšnje finančno angažiranje lastnih sredstev ter intenzivno strokovno sodelovanje
prijavitelj&, projekti pa ponavaditrajajoveč let.

Agencija si nenehno prizadeva izboljšati področje tehničnega sodelovanja z državami članicami, predvsem si
prizadeva, da so sredstva, ki jih v okviru posameznih projektov namenja državam članicam, dodeljena tistim
področjem, ki sredstva nujno potrebujejo, stremi pa tudi k zagotavljanju trajnostnega razvoja teh področij. Iz teh
razlogov je oblikovala mehanizem ti. "Country Programme Framework" .(GPF), okvir sodelovanja posamezne
države, in pozvala države članice k oblikovanju in podpisu tega dokumenta. V drugi polovici leta 1999je tako v
Slovenijo na enotedenski obisk prispel strokovnjak MAAE, rezultat razgovorov, ki jih je opravil s predstavniki
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posameznih ministrstev in inštitutov, pa je bila osnova za oblikovanje CPF.jaza našo državo. Mesecadecembraje
bila na MAAE poslana dokončna in podpisana verzija tega dokumenta, ki obsega obdobje 2000 - 2006 ter navaja
prioritetna področja sodelovanja z MAAE, na kratko pa podaja tudi rezultate preteklega kot tudi sedanjeja
sodelovanjaz Agencijo. S tem mehanizmom Agencija izpolnjuje enega svojih glavnih načel tehničnega sodelovanja
in sicer načelo "tematskega načrtovanja".

V okviru tega programaje Slovenijana MAAEob koncu leta za proračunsko leto 2001-2002 prijavila 4 projekte
tehnične pomoči, od tega enega kot "footnote i" projekt (MAAEprispeva del sredstev,del pa sponzorji), in sicer:

• "Production Facility for CyclotronProduced Short-lived Medial Radioisotopes", projekt IJS, KNM,Ol,
• "PerformanceAssessment for UILW Repository for Generic Location in Slovenia",projekt ARAO,
• "Sources for Mobile NitrogenAccumulation in Managed Soils", projekt Biotehniške fakultete ter
• "Capacity Upgrade for the Use of Environmental Isotopesas Natural Traeers", kot t.i. "footnote Il"IJS.

V letu 1999so se nadaljevale tudi aktivnosti v okviru projekta URSJV- "Licenciranje pri zamenjavi uparjalnikov v
NEK ter povečanje moči", ki so hkrati tudi sklenile ta projekt. V začetku1c:ta. od 4.-8.1.I999, je bil izveden
znanstveni obisk 4 strokovnjakov URSJV v jedrsko elektrarno TRICASTINv Francij~ kjer so si strokovnjaki
ogJedalidela ob zamenjavi uparjalnikov. Od 13.-17. septembraje potekal za~ji od štirih predvidenih znanstvenih
obiskov v okviru tega projekta. Trije strokovnjaki URSJV so v okviru enotedenskegaobiska v Belgiji, AVN, imeli
priložnost izmenjati izkušnje s tamkajšnjimi strokovnjaki v zvezi z zamenjavo uparjalnikov in povečanjem moči.

Tako je Slovenija uspešno zaključila še enege od številnih projektov v okviru MAAE in tako pridobila dragocene
informacije ter izkušnjepred zamenjavo uparjalnikov v NEK.

Nadaljevale so se tudi aktivnosti na projektu RŽV- "Svetovanje pri remediaciji lokacije rudnika urana in predelave
Žirovski vrh". V juniju 1999 sta bili izvršeni načrtovani študijski potovanji dveh strokovnjakov szv in sicer
desetdnevni obisk dveh agencij za radioaktivne odpadke COGEMA (Francija).inENRESA'(~panija) ter petdnevni
obisk COGEMA (Francija) in WISMUT (Nemčija). Ogledala sta .si zapiralnadela na jaloviščih odpadnih
radioaktivnih materialovod proizvodnje uranovega koncentrata. '

Projekt IJS "Uvedba novih analitičnih metod, ki uporabljajo ionski žarek iz pospeševalnikalExpansion of
Accelerator-besed Ion Beam Analytical Methods"predstavljanadaljevanje projelcta"Movni transportni sistem pri
Van de Graaffovem pospeševalnlku". V letu 1999 je bila dobavljena sledtea ()prema: vakuumska oprema, del
magnetne optike (odklonske tuljave) in merilne elektronike, vakuumska merilna celica s triosnim manipulatorjem
vzorcev, zaslonke in optični sistem za opazovanje ter nastavljanje vzorcev. Na IJS je bila izdelana in delno
postavljena merilna linija, ki vključuje podstavke za magnetnooptiko, lzdelavo.inmontažo vakuumske cevi z merilci
vakuuma, in montažo vseh sestavnih delov v celoto. Končano je tudi enomesečno študijsko izobraževanje na'
Institutu Rudjer Boškovič v zagrebu. I

Projekt IJS"Primerjava vplivov termo elektrarne(TPP) in jedrske elektrarne (NPP) na zdravje in okolje/Comparing
Health and EvironmentaJ Impaets of TPP and NPP" je bil odobren za obdobje 1999-2000. V prvem letu je IJS v
okviru projekta dobil tri računalniške programe: Paradox, Resrad, Ecosense, dodatno pa še HEIES Data base. Pet
strokovnih misij je obiskalo IJS in Slovenijo. Potekale so tudi aktivnosti na področju zbiranja podatkov iz tekočega

obratovanja NPP Krško in TPP~oštanj, in sicer od leta 1980 dalje. Nadalje je potekalo tudi zbiranje podatkov o
RUŽV, v okviru projekta pa so izdelali tudi preliminarno varnostno oceno za NSRAO ter pridobili podatke o
nezgodah na delovnihmestihTEŠ.

Nosilecprojekta"Obsevaina n~prava za industrijsko in medicinskosterilizacijol1ltad'l8tion Facility for Industrialand
MedicalSterilisation" IJSje izdelal "feasibility" študijo, katere rezultatje pokaZa~daje znanih okoli 15potencialnih
uporabnikov obsevaine naprave. V času od 14.-26. junija je bila izvedena strokovna misija MAAE, dvema
strokovnjakoma IJS pa je bil dodeljen znanstveni obisk (5 dni v Turčiji, 3 dni v Nemčiji), ki je potekal konec
novembra in v začetku decembra. V okviru obiska sta strokovnjaka obiskala obrate za sterilizacijo v mestu
~erkezkOy in Ankara ter Wieh!. Vloženje bil tudi predlog za tehnično spremembo v j)rOjektu in sicer elektronski
pospdevalnik namestoCo-6O. Agencijase je s predlogom strinjala.
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Projekt URSJV - "Sistem zgodnjega obve~anja v. primeru radiološke nevarnosti" se je zaključil v fiskalnem letu
1998..realno pa se je zaključili v maju 1999, ko je URSJV od MAAE dobila k zadnjo pošiljko opreme, ki je
vključevala drugo postajo za merjenjeradioaktivnosti zračnih delcev'(nameščena je v NE Krško) in prenosnozračno

črpalko s filtri za vzorčevanje zraka.

Na projektu IJS "Hitri pnevmatski sistem za reaktor TRIGA Mark IIlFast Pneumatic Transfer System for TRIGA
Mark ll Reactor", ki je bil na MAAE prijavljen za proračunsko obdobje 1999~2000 kot Ufootnote 1" projekt, ni bilo
aktivnosti.

10.3.1.6 Misije MAAE

Misija za področje transporta radioaktivnih snovi

Od 21. do 24. junija 1999 je v Ljubljani, na pobudo Uprave RS za jedrsko varnost-potekala misija MAAE, ki je
ocenjevala skladnosti domače zakonodaje na področju prevoza jedrskih in radioaktivnih materialov s priporočili

MAAE.

Misijoso sestavljali trije strokovnjaki (dva iz MAAE in eden iz Italije - ANPA). S slovenskestrani so pri delu misije
sodelovali predstavniki: slovenskih upravnih organov(MOP, URSJV, MNZ, MZ, ZIRS) in uporabnikov (NEK, IJS).

Misija je obravnavala naslednja področja transporta: pripravazakonodaje in njena praktična uporaba. odgovornosti
in pristojnostiupravnihorganov(izdajanje dovoljenj), in!pekcija, ukrepi v primeru sile.

Rezultat misije je zaključno poročilo, ki je bilo izdelano v avgustu 1999 in' O katerem je MAAE poročala na
generalni konferenci MAAE v septembru na Dunaju. S predlogom novega zakona o prevozu nevarnega blaga dana
možnostza bolj jasno definiranjepristojnosti različnih ministrstev, ki sovključena v prevoz radioaktivnih snovi in za
zmanjšanje podvajanjapristojnosti.

Misijaje tudi priporočila. da se v slovensko nacionalno zakonodajovpelje takknpravni mehanizem, ki bi omogočal,
stalno skladnost domače zakonodaje z zadnjo revizijo priporočil Me.dn8rodne agencije za atomsko energijo. To je
posebno pomembno prav v primerih, ko gre za tranzit velikega !tevila pošiljk radioaktivnih movi. Pristojnost za
odobritevembalaže naj v naslednjih revizijah zakonaohrani Ministrstvoza okolje in prostor, ki naj prav tako odobri
izredendogovor pri po!i1jki radiofarmacevtikov v soglaSju z Ministrstvomza zdravstvo.Misija prav tako priporoča,

daje potrebno izdelati in!pekcijske postopke za prevozradioaktivnih snovi, kjer bojasno določena vloga inšpekcij iz
posameznih ministrstev. Ti postopkimorajo biti usklajeni s prevoznimi priporoči~i Mednarodneagencijezaatomsko
energijo. Področja. ki jih in!pekcijane pokriva, morajobitijasno podana.

Kot dobro prakso misija navaja prevodagencijskih priporočil za varen prevoz radioaktivnih snovi (1. 1996),ki bodo
pospešile priprave za harmonizacijo domače zakonodaje z zadnjo dopolnitvijo mednarodne zakonodaje na tem
področju.

IRRT misija

Uprava RS za jedrsko varnost je v letu 1998 povabila Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE), da v
okviru svojega projekta Tehničnega sodelovanja RERI9JOS2:' "Upravna in zakonodajna infrastruktura na področju

jedrske varnosti" izvede oceno upravne in zakonodajne prakse.vndi državi v odnosu do mednarodno sprejetih in
potrjenihsmernic na področju jedrske varnosti, varstvapred sevanji in varnega ravnanjaz radioaktivnimi odpadki:

Delo IRRT misije (Mednarodnaskupinaza ocenoupravnega delovanja - International Regulatory ReviewTeam)je '
potekalo v dneh od 29.11. do 10.12.1999, zajemalo paje naslednja področjajedtske in sevalne varnosti in varnega
ravnanjaz radioaktivnimi odpadki: zakonodajna in vladnapristojnost; pristojnost,odgovornosti in funkcijeupravnih
organov; organizacija upravnega organa; postopek licenciranja; pregled in ocena; in!pekcija in izvajanje; priprava
pravilnikov in smernic; pripravljenost za ukrepanje v sili; ravnanjez radioaktivnimi odpadki in razgradnjater varstvo
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predsevanjem.

Tako kot druge misije v okviru MAAE, ki jih je naša država v preteklih letih že povabila v Slovenijo, tudi IRRT
misija nima značaja inšpekcije; namen dela misije je predvsem preveriti usklajenost domače zakonodaje in upravne
organiziranosti na zgoraj navedenih področjih z mednarodno sprejetimi standardi (tu gre predvsem za standarde
MAAE). V misiji so bili. poleg predstavnikov MAAE, zastopani tudi vodilni strokovnjaki upravnih organov,
pristojnih zajedrsko in sevainovarnostBelgije, Češke, Finske, Italije, Švice in ZDA.

Pri delu misije so poleg predstavnikov Uprave RS za jedrsko varnost. ter resornega ministrstva za okolje in prostor
sodelovali še predstavniki tistih Vladnih resorjev, katerih pristojnosti po veljavni zakonodaji segajo na področje

jedrske in sevalne varnosti ter varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki. V delo so bili vključeni tudi predstavniki
NE Krško in predstavniki nekaterih vodilnih institutov na tempodročju ter Agencija RAO.

Na zaključnem srečanju dne 10.decembra je bil predstavljen tudi povzetek poročila, ki ga bo Mednarodna agencija
za atomsko energijo v naslednjih tednihtudi uradno poslala Vladi Republike Slovenije. Povzetek poročila predstavlja
ključna priporočila in predloge za iZboljšanje zakonskega okvira ter upravne organiziranosti s področja jedrske in
sevainevarnosti in varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Vabilo misije IRRT v Slovenijo je odraz odprtosti in transparentnosti nalega jedrskega programa in stanja na
področju; tak pristop nam omogo& primerljivost z mednarodno sprejetim:1 in uveljavljenimi standardi in
prakso v razvitih državah. navzven (do MAAEin Evropske Unije) pa utrjuje zaupanje mednarodne skupnosti
v visoko raven jedrske varnosti v nali državi.

Misija za pregled seizmične študije v okviru modernizacije NEK

Na povabilo UpraveRS za jedrsko varnostje bila v okviru projekta tehničnega sodelovanja SLO/9/0 IOod 24. do 28.
maja 1999 misija MAAE, ki je pregledovala študije, ki se nanalajo na vhodne seizmične podatke, ki se bodo
uporabili pri modernizaciji NE Krško, Misijo sta sestavljala predstavnik MAAE in predstavnik iz EQE 
International iz Velike 8ritanije. Na povabilo NE Krško so se misije udeležili tudi predstavniki projektanta Parson
PowerGroup in Westinghous-a. Razlogza »!)vabilo misije je v dejstvu. da SOv okviruprogramamodernizacije NEK
predvidene Itevilne aktivnosti. ki temeljijo, na rezultatih seizmične analize (zamenjava uparjalnikov, redukcija
blažilnikov in podpor uparjalnika in cevovodov kategorije 1, uporaba LBB metodologije za odstranitev
omejevalnikov pomika cevi in različnih pristopov za izračun obremenitev, ki izhajajo iz velike izlivne nezgode). V
času same misije sta bili oblikovani dve skupini preliminarnih priporočil. Prva se nanaša na tehnične podatke, ki
vplivajo na točnost celotne seizmične analize, skladno s trenutno prakso, v drugoslcupino pa spadajosplošni podatki,
ki se nanašajo na ustreznostizbranih pristopov in projektnih pravil za omenjene aktivnosti.

Razgovori so delno odgovorilina odprta vprašanja, predlagane pa so bile tudi bodoče aktivnosti potrebne za rešitev
preostalih odprtihvprašanj in za končni pregled seizmične analize ter morebiten prispevek MAAEk temu projektu.

10.3.1.7 INES- Mednarodna lestvica dogodkovv jedrskih objektih

V letu 1999je bilo potWanih v INESsistemMednarodne agencije za atomsko energijo26 dogodkov. V tem letuje
bila INES lestvica razliJjena tudi na dogodke pri uporabi radioaktivnih izvorov in pri transportu radioaktivnih snovi.
od 26 dogodkov jih je bilo trinajst iz jedrskih elektrarn. ostalih trinajst pa se nanalana izgubljene radioaktivne
izvore (4), na nesreče pri uporabi izvorov (4) in na nesreče v obratih, kjer.$Cl predelujejo jedrske snovi. Šest
dogodkov v jedrskihelektrarnahje bilo razporejenih na stopnjo 2 - nezgodapo sedem~penjski lestvici. Poročano je
bilo tudi o dogodku, kise je zgodil 8. junija v NE Krško, ko je napakapri deloV8!\ju ventilaza uravnavanje pretoka
napajalne vodeza uparjalnik, sprofila samodejno zaustavitev elektrarne. Dogodek je bil ocenjens stopnjoO

Najhujla nesreta pri delu z jedrskimi.snovmi je bila v letu 1999 v obratu ~. predelavo urana Tokaimura na
Japonskem. pri malomamem in nestrokovnem delu z raztopinami uranovih spojiltjtbila dosežena kritična masa, ki
je sprožila nenadzorovanoveri2no reakcijo. Trije delavci, ki so delali v prostOnlSO prejeli smrtno nevarne doze
sevanja (do 20 Gy Eq). Eden od delavcev je za posledicami umrl. Nesreča je bila razvtičena na stopnjo4. Vplivna
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okolicoje bil minimalen. Maksimalna doza, ki sojo prejeli prebivalci, izračunana na osnovi meritev,je bila 16 mSv.

10.3.2 SODELOVANJE Z EU

10.3.2.1 Usklajevanje domale takonodaje

Uprava RS zajedrsko varnostje v letu 1999 nadaljevala z delom usklajevanja domače zakonodajez zakonodajo EU.
Pogodba "Euratom" predstavlja temeljni dokument (t, i. primarno zakonodajo) za vse predpise s področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji, ki veljajo v EU. Pogodba "Euratom" in predpisi, ki izhajajo iz nje, predstaVljajo
pravni okvir, ki ga morajo članice EU spoštovati in izvajati, obsega pa naslednja področja jedrsko varnost, varstvo
pred sevanji, raziskave, varovanje jedrskega materiaJa, nabavo jedrskih materialov, zunanje odnose in miroljubno
uporabojedrske energije. Ta pravniokvirje enakozavezujoč tudi za državekandidatke, ki želijo stopiti v EU.

Najpomembnej~e dejavnosti UpraveRS za jedrsko varnost v letu 1999so bile:
a) multilateralni (januarja, 1999) in bilateralni (februarja, 1999) pregled usklajenosti domače zakonodaje z

zakonodajo EU (pregled)za področje "jedrska varnost in varstvopred sevanji",
b) priprava pogajalskih izhodišč za področji "Energija - jedrska energija" in "Jedrska varnost in varstvo pred

sevanji"
• področje "Energija- jedrska energija"je razdeljenona~tiri podpodročja:

• Nabava'jedrskih materialov: Slovenija namerava upoštevati določila pogodbe Euratom in statutov
"European SupplyAgency" z dopolnili in u~tevati tudi njena pravila uravnavanja povpraševanja
po rudah, virih in posebnih cepljivih materialih ter tudi uredbo Komisije o izjemah pri prevozu
majhnih količin rud, snovi vira in drugihcepljivihmaterialov it pravil, ki se nanašaic na poglavjeo
dobavah. V zvezi z evidencocepljivih J\1ateriaJov,ki se nahajajo v majhnih količinah, je potrebno
dodati, da so bili vsi takšni materiali dobavljeni. v okviru dodatkov k osnovni pogodbi za dobavo
obogatenega urana raziskovalnemu reaktorju. Vse dolgoročne pogodbe za dobavo naravnega in
obogatenega urana otiroma za storitve obogatitve urana in za izdelavo gorivnih elementov, ki so
bile sklenjene pred pristopom Slovenije v EU, ostanejo v veljavi do njihovega izteka (lOS. čl.

pogodbe~uratom) tudi po vstopu Slovenije v EU. Slovenijabo ob vstopu v EU tovrstne pogodbe
prijavila pri Dobavni Agenciji ("Supply Agency"), V roku 30 dni od začetka polnopravnega
članstva.

• Varovanje jedrskega materiala: Slovenija se strinja, da pristopi k pogodbi, kot jo imajo države EU
brez jedrskega,oi'Ožja ("non-\\'eaponstates") z IAEA (lNFC1RC/193) ih dovolila inšpektorjem
Evropske komisije in impektoljem Mednarodne agencijeza atomskoenergijo, da preverijo podatke
o jedrskem materialu in jedrskih objektih na njenem ozemlju.'Vendar Slovenija želi, da je njen
upravni organ infonniran O vseh podatkih, ki si jih izmenjajo ih~pektorji EU in upravljalci con
materialnih bilanc v Sloveniji, kar pomeni, da bo slovenski upravni organ kontaktna točka pri
komuniciranju Komisijez upravljalci jedrskih objektovv Sloveniji.

• Mednarodne pogodbe: Slovetlija namerava upo~teVati vse mednarodne sporazume, ki jih ima EU
sklenjenena področju miroljubneuporabejedrske energije in pristopiti k njim po vstopu Slovenije
v EU. Po preučitvi posameznih sporazumov je pripravljena tudi prekiniti oziroma odstopiti od že
obstoječih sklenjenih sporazumovSl6venija-tretje države, če bodo 'tovrstne obveznosti že
vsebovane v sporazumih h katerim Slovenijapristopa.

• Investiciie v podjetja z ro_im kapitalQnl in' pqročanje Q grpdnjinovih jedrskih objektov:
Slovenijabo izvaj~la "Uredbo ',~1,•ki :tahteva poročanje o novih investicijah na področju jedrske
industrije in proiivodnje energije" (41. čl. pogodbe Euratom), in sicer tako, da bo obvestila
Komisijo o vseh jec:trskih objektih v Sloveniji otiroma ji dostaVila podatke v obliki "Končnega
varnostnega poročila" za .vsakjedrski objekt. "KOnčno vamOstnop6lJ)Čilo" je namreč javni
dokument. Slovenija bo prav .ttk0 poročala Komisiji o vseh večjih spremembah (modifikacijah,
katerih investicijska vrednost presega določen znesek) v jedrskih objektih, ki jih je potrebno
Komisiji javiti, da le·ta da soglasjn.a začetek detSlovenijaje seznanjenaz "Uredbami o posojilih
v okvirupogodbeEuratom",Vendar trenutnozanjene namerava zaprositi.

• področje "Jedrskavarnostin varstvopred seVanji"je raideljeno,,-ftiri podpoti!'očja:
• VarstYQ pred newn0stmi I()QizimiC!Čeu sevanja: ·.·Republirca Slovenija bo uskladila. svojo

zakonodajo s podrollja jedrske Varnosti in varstvapred sevanji s'predpisi EU (3. poglavje pogodbe
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Euratom; direktiv~ 96129/Euratom, 97/43/Euratom in 90/4611EuratOm) na naslednJi način: (i) do
31.3.2001 bo sprejet nov "zakon o varstvu pred sevanjUn o jedrski varnosti", (ii) do 30.9.2001
bodo sprejeti novi pravilniki, ki.jih bo predpisal novi zakono varstvu pred sevanji in o jedrski
varnosti. Novi pravilniki bodo izdelani na podlagi obstoječih pravilnikov, ki jih je predpisal
ZVISJE,in ki bodopokrivali naslednja, področja:

uporabe radioaktivnih snovi, katerih aktivnost presegadoločeno mejo,
mejnih vrednosti, ki jih ne sme presegatisev8J\ie, ki SQ mu izpostavljeni prebivalstvo in
tisti, ki delajo z viri ionizirajoč ih sevanj, o merjenju ~topnje izpostavljenosti in o
preizkuAanju kontaminacije delovnega okolja,
dajanja v promet in uporabe pitne vode,tivil in.predmetov splošne rabe, ki vsebujejo
radioaktivne snovi, katerih aktivnost presega predpisane meje,
mejnih vrednosti radioaktivne kontaminacije človekovega okolja,
vodenja evidence virovionizirajočih sevanj inobsevanosti prebivalstva.

• Prevoz radioaktivnih snovi jn odpadkov: RepublikaSlovenija bo uskladila svojo zakonodajo s
področjajedrske varnosti in varstva predsevanji na naslednji ~in: (i) do 31.3.2001 bo sprejetnov
"Zakon o varstvI:J predsevanji in ojedrski varnosti", (ii) do 30.9.2001 bodosprejeti novi pravilniki,
ki jih bo predpisal novi zakon o varstvu predsevanji in o jedrski varnosti. Predvidena pravilnika s
področja prevoza radioaktivnih snovi in odpadkov sta:

pravilnik o nadzoru poIiljk radioaktivnih odpad~ov, njihov uvoz in izvoz, ter
izpolnjevanje standardnega dokumenta,
pravilnik o nadzoru poliljkradioaktivnih snovi. .

Slovenija predvideva, da bo izvajanje "Uredbe Sveta 149319~Opoliljanju radioaktivnih snovi med
državami članicami" potekalo breztežav. Da bi Republika Slovenija dOsegla usklajenost s predpisi
Evropske unije mora opraviti naslednje: uporabljati standardni dokument za deklariranje pošiljk,
podaljšati veljavnosti prevoznega dovoljenja s 6 mesecev na3 leta in poročati upravnim organom
tretjih držav.

• Nadzor uvoza kontaminirane hrane in krmil: Republika Slovenija bo na področju uvoza
kontaminirane hrane in krmil z dnem pristopa k Evropski uniji brez težav zagotovila izvajanje
naslednjih uredb(reguJations):

uredbe o najvišjih vrednostih kontaminacije brane in krmil v primeru jedrske nesreče 
39S4/871Eumom, 944189IEuratom, 2218189IEuratom, 2219/891Euratom,
uredbe o uvozu kmetijskih pridelkov po černobilski nesreči - 737/90lEuratom,
68619SlEuratom, 30341941Euratom.

za nadzorradioaktivnekontaminacije hrane in krme skladno· z določbami omenjenih uredb bo
Slovenija VzpoStavila sprotni nadzor na jugovzhodnih mejah in ustrezno usposobila osebje in mu
zagotovila merilno opremo ha petih mejnih prehodih.

• Obvdčanje javnosti y primeru jedrske nmete: Ptawi red Republike Slovenije na področju

obvdčanja javnosti v primeru jedrske nesreče je delnO usklajen s pravnim redom Evropske unije.
Usklajenost je dosežena na. področju sistema obvešč8J\ia in alarmiranja, pred1aganih zalčitnih

ukrepov in določitve odgovornih upravnih organov. ZaJconodaja je neusklajena na področju

informirania oseb, ki bi lahko organizirale pomoč ob nesrefi, prav tako pa ni na razpolago
postopkov za posredovanje informacij. '

c) posredovanje podatkov EU v zvezi z izvajanjem določil in direktiv EU: Ceprav direktive EU za dr2ave
kandidatke za pristop nisozavezujoče, Evropska Komisija vseeno !eli prldobitipodatkc, kakoso področja, ki jih
pokrivajo direktive, urejena v državah kandidatkah za pristop. V letu 1999 je Slovenija posredovala EU
izpolnjene vprašalnike za vsehpet direktiv s področja 'jedrske varnosti in~ pred sevanji".

d) v letu 1999 je EUželeladobiti dodatne informacije v zvezi s pogajaJskimiizhodišči Slovenije, zatoje Slovenija
za področji "Energija -jedrska energija" in "Jedrska varnost in varstvopredsevanji" pripravila odgovora na t.i.
osnutek staliR EUdo slCWOnskibpogajalskib izhodišč.

e) 8.11 ~ 1999 je potekal'obiskJ. G. Lombardera, glavnega pogajaIca EU za Slovenijo,. ki je imel na dnevnem redu
tudi področje "Energija-jedrska energij~", v katerem so g. Lombarderoinqjesovi sodelavci poudarili, da je EU
modificirala svojestalilče in ne zahteva.več uajvišjih standardov ChiJhest ..,.)jedrskevarnosti, temveč le
visok nivo jedrske varnosti-.EU se tudi sicer le posebej zanima za okrepitev. organa za jedrsko varnost,
seizmične ltudijeKrlkega polja,ravnanje z RAO, poročanje o investicijah in status IastnBtva. JE KrIko.

t) 13. in 14.12.1999 je bil v Ljubljani sestanek podkomiteja EU in$lovenijeza za promet, energijo, okolje in
transevropska omre!ja. V okviru jedrskeenergije so bilaobravnavana naslednja področja: •
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• Slovenska energetska strategija., podrobnosti o jedrski energiji; zadnji status popjanj med Hrvalko in
Slovenijo o lastništw JE Kliko,

• Krepitev slovenskega upravnega organazajedrskovarnost,
• Napredek na področju varovanja jedrskih materialov: priprave na sprejem pravnega reda (obvemost

upravljalca, da neposredno poroča Euratomu), podpis dodatnega protokolak Pogodbio varovanju jedrskega
materiala.

• Napredek na področju nabavjedrskegamateriala in mednarodne poaodbe najedrskempocInX!ju,
• NE Krško; program posodobitve s področjajedrske varnosti,
• Dolgoročne rešitve za izrabljeno gorivo in odlaganje radioaktivnih odpadkov,
• Dodatno: geotektonske raziskave za ocenopotresne varnosti JE Krlko.

10.3.:1.1 PHARE-RAMG

v preteklem letuje Evropska komisija doživela več ~rganizacijskih spremembintetav.talco dase je dJUgo leto
pomoči v okviru programa RAMO (RegulatoryAssistance Management Oroup) končalo v marcu 1. 1998. od tedaj
se projekti niso izvajali. za tretje leto pomoči je URSJV koordinatorju programa RAMO za Slovenijo oktobra 1999
poslalaosnutek programa (ki gaje decembra 1999 dopolnila po prioritetah), ki obseganaslednje teme:
• pregled osnutkazakona()jedrski insevalnivarnosti,
• izkušnje pri razgradnji in sanacijirudnika urana,
• tehnike komuniciranja zjavnostmi in medijiv primeru nesreče,

• program inšpekcije iri iiobraževanja za inlpektorje,
• sposobnost analizeintegralnih sistemov v upravne namene,
• pristop in praksaupravnega organapri ravnanju z radioaktivnimi odpadki,
• sposobnost ocenevplivov na okoljepo radioaktivnem izpustu,
• analiza resne nesreče,

• pristop in praksaupravnega organa na področju ndirjenja jedrskegaoro~..
• standardi in praksaupravnega organaza izdtJodovoljenja in obratovanje simulatorjL

10.3.2.3 CONCERT Group

Skupina CONCERT je bila izoblikovana kot tehnični okvirza izvajanje pomoči Evropske komisijedržavam vzhodne
in srednje Evrope in državam nekdanje Sovjetske zveze na področju jedrske varnosti. CONCERT Group sestavlj~o

po en predstavni~ iz upravnih organov držav EU, ki so pristojni za jedrsko in sevaIno 'mIlOst, po en predstavnik
upravnih organov iz držav srednje in vzhodne Evrope in novo nastalih držav Sovjetske zveze ter člani Evropske
komisije (DO XI in OO lA). Skupina se sestane dvakrat na leto v Brusljuin v eni od srodI\jeali vzhodno evropskih
državoziroma državnekdanje SZ.

Redni sestanek skupine CONCERTOroupje bil od 23. do 2S. junija 1999 v Romuniji. PredStavniki VeC kot 20
državso na tej seji polegrednih koordinacijskihzadol!ltev obravnavali
štiri področja in sicer: .
• upravni nadzornadspremembami (modif1kacijami) v jedrskihelektrarnah.
• pripra.vljenost v primeru jedrske nesreče,

• informiranje javnosti,
• problem UT.

Zadnji sestanek skupine CONCERT Oroup je potekal od 13. do 14. decembra 1999 v Bruslju. sestanka so se
udele!ile vse države srednje in vzhodne Evrope (razen Rusije) in regulatorji zahodno evropskih držav.
Najpomembnejše temesestanka so bile: .
• reorganizacija EC in upanje, dase bo delo ECna RAMO programu zopet zafelo,
• novarevizijaWENRA poročila inuskla4itev načina dela upravnih organovelanicEU na izbranih področjih,
• večja povezava meddejavnostmi MAAEinCONCER.T,
• skupna konvencija o varnosti radioaktivnih odpadkov in ravnanju z izrabljeQ~jedrskim gorivom,
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• status jedrskeenergije v vzhodno evropskih državah.

10.3.2.4 CONCERT Bureau;Meeting

CONCERT Bureau je delovno telo, ki se sestane v času med' dvema sestankoma CONCERT Group. Sestanek tega
delovnega telesaje potekal 6. in 7. aprila. Primarna naloga tegaorganaje pripravana srečanja CONCERT Group.

10.3.2.5 NRWG

V okviru Evropske komisije - OG Xl, direktorata C.2"Varnost jedrskih obratov" deluje Delovna skupina jedrskih
upravnih organov (Nuclear Regulators' Working Group, NRWG) in združuje upravne organe za jedrsko varnost
držav članic EU. NRWG je tehnično posvetovalni organ Evropske komisije na področju jedrske varnosti, kjer se
izmenjujejo strokovna in upi'l1vna mnenja in .izku!nje znotraj samedelovne skupine. Sloyenija je prvič sodelovala 1.
1998 na 52. sestanku.V letu 1.999 se je NRWG skupina prvič sestala 22. februarja v Bruslju. Glavna temaje bila
uporaba LBB(puščanje pred~omom). Naslednji sestanek skupine NRWG je potekal 28. aprila, prav tako.v Bruslju.
Največ pozornosti so udeleženci namenilj bodoči reorganizaciji NRWQ znotraj OGII in programu za naslednje
petletno obdobje. 26. novembra 1999 je v Bruslju potekal 55. sestanek posvetovalne skupine NRWG. Glavne točke

dnevnega reda so bile poleg proceduralnih zadev še obratovalna.varnost, nove tehnologije, bodoče aktivnosti
skupine. sodeloV8l\ie z državami kandidatkami za članstvo v skupini ter mednarexlno sodelovanje s centralnimi in
vzhodno evropskimi državami ter državami nekdanje Sovjetske zve~. Cilj. delovanja EU in NRWG je, da se v celoti
odpreta za enakopravno sodelovanje upravnih organov kandidatk za včlanitev v EU.

10.3.2.5 WENRA

Decembra 1998 je bilo na pobudo devetih jedrskih upravnih organov iz drfavEvropske Unije - Belgije, Finske,
Francije, Nemčije, Italije,Nizozemske, Spanije, Svedske in Velike Britanije .. izobliJcovano novo združenje Western
European Nuclear Regulators' Association (WENRA) • Združenje zahodnoevropskih jedrskih upravnih organov.
Glavni projekt združenjaje podati skupno ocenostandardov jedrskevarnosti v državah članicah združenja kot tudi v
sredJ:Ve invzhodnoevropskih državah, ki si prizadevajo postati članice Evropske Unije(Bolgarije, Češke, Madžarske,
Litve. Romunije, Slovalke in Slovenije). Ena glavnih aktivnosti je tudi na podlagi skupnih varnostnih kriterijev
uskladiti upravne pristope. Konec mesec:a marcaje Uprava RS za jedrskovatJ1()Stprejela Poročilo o jedrskivarnosti
v državah prosilkah za vstop v EU·("Report on Nuclear Safety in EU Applicant Countries"), ki ga je pripravila
WENRA in poslala vsem ddavam prosilkam za vstop v EU v pregled in komentar. Delavci URSJV so poročilo

temeljito pregledali in dodalilldcajpripomb, sicerpa poročilo odraža l'ta1nostanjejedrske varnosti v Sloveniji. 7. in
8. julija 1999 se je združenje WENRA Sestalo na sestanku v Bruslju. Skupni dogovor sestanka je bil: priprava
dopolnjenega, neodvisnega in celovitega poročila' do konca oktobra 2000, .oblikovanje delovne skupine
strokovnjakov za postopek revizije poročila, organizacija dvotedenskih misij v ddavah prosilkah za vstopv EU in
priprava osnutka dokumenta zopisom metodologije deladelovne skupine strokovnjakov.

10.3.2.6 Procram ECURlE

proaram ECUlUE (European Commission Urgent Radiological Infonnation Exchange) je bil oblikovan na podlagi
Sklepa Sveta 87/600IEURATOM o ureditvah skupnosti za zgodnjo izmenjavo informacij v primeru radiološke
nevarnosti.

MaltlJateralalln bilateralni pregled s pod~ja jedrske varnosti ln varstva pred sevanji

V 8rusljuje 28.januarja. 1999, potekal multiIateralni pregled s podroejajedrske varnosti in varstvapredsevanji, na
katerem so predstavniki Evropske Unije~o!ili predpise evropske zakonodaje,.ki jih morajodržave kandidatke za
sprejem v EU uvesti v svoj pna~red in tudi zagotoviti pogoje za izvajanje.~ predpisov. 18. febr1larja, 1999 je
slovenska delepcija, ki jo je vodil Marko Slokar, državni sekretar za okolje, prav tako v Bruslju v okviru
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bilateralnega "screeninp" predstavila delegaciji Evropske Unije, ki jo je vodil glavni pogajalec EU za Slovenijo
gospod Jaime Garcia Lombarderoe :kako Slovenija namerava izpolniti .določila .evropske zakonodaje s področja

varstva predsevanjido predvidenega datumavstopa Slovenije v EU(t.j. do 1.1.2003).

Temeljne zahteve za področje "jedrska varnost in varstvo pred sevanji" izhajajo iz pogodbe E\1J'8tom, ki je začela

veljati 1.1.1958, in ki je bila sklenjenamed Belgijo.Francijo. Italijo, Luksemburgom, Nemčijo in Nizozemsko. Ta
pogodba je veljavna tudi za vse članice EU. Določbe pogodbe E\1J'8tom in predpisi, ki izhajajo iz teh določb. so že
bili obravnavani v okvirudrugihdelovnihskupin, in sicer:
• delovneskupine..Energetika", in sicer naslednja poglavja:

dobavajedrskihmaterialov,
varovanje jedrskegamateriala,
mednarodne pogodbe,
investicije in podjegazmelanimkapitalom,
poročanje o gradnjioovibjedrskihobjektov,

• delovne skupine..Znanost in tehnologija" za področje jedrskihraziskav.
• delovne skupine"carinska unija"za področje nad%bra blagaz dvojnim namenom uporabe.

18.2.1999 paje bila glavna·tema pregledapovezana s 3. poglavjem pogodbe EW'8tom, ki se v glavnem nanaša na
varstvopredsevanji. PregledjedoloCilpolegtega poglavjaobsegal k:
• osnovne standardevarstva pred sevanjiprebivalstva in delavcev.
• varstvopredsevanjiza pacientnaradi ~icinskihobsevanj.
• varstvo predsevanji t.i. '7:unanjih" (pogodbenih) delavcev.
•. prevozradioaktivnih SIlOvi in radioaktivnih odpadkov prekoozemlja.držav članic EU.
• obvdčanje javnosti v primerujedrske nesteče in zgodnja izmenjava informacij z drugimi državami v takem

primeru,
• največje dovoljene vrednosti.kontaminacije za uvozhrane inkrmil iz tretjihdrfav po černobilski nesreči,

• največje dO\lOljene vrednosti za hrano in krmilavprimeru morebicne jedrske ali radiacijske nesreče.

la podroCjijedrske vamosti in varstvapredsevanjije zadolžen upravni organURSN.ki deluje v sestaviMinistrstva
za okolje in prostorla izvajanje upravnih nalog varstvapred sevaqjiso v Sloveniji pristojna nasledilja ministrstva
MinistrstVo za okolje in prostor. Ministrstvo za zdravstvo, MinistrstVo za obramtx», Ministrstvo za notranje zadeve.
MinistrstVo za kmetijstvo. gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance (Carinskauprava).
zakonodaja na področju varstvapred sevanjiv Sloveniji je trenutno urejenaz zve:mimi p~pisi. ki se v manjši meri
dopolnjujejo s slovenskimi. SlovenijO v pn'hodnjih dveh letih ČaICa temeijita prenovitev zakonodaje na področju

varstva pred sevanji. ki bo temeljila na ~ječi zakonodaji iz druge polovice 8O-ih let, tako da bodo vanjo
vključena določila evropskega pravnega reda. .
EU se zaveda, da sta tako področje jedrske varnosti kot tudi področje varstva pred sevanji zelo občutljivi in
pomembni podroCje in bo dosledno zahtevala izpolnjevanje določil evropske zakonodaje. .

Jo.J.2. 7 CfWlopee mbi}tl

Glavni namen CfWlopamisije je bila pomoč Sloveniji pri postavitvi dolgoročnega sistema ravnanja z
radioaktivnimi odpadki. • .
Evropskakomisija (EC)je zato.skl~ila pogodbi s skupinoCassiopee (EurQpeanEft»'lQlllit;Jnteruting Grouping), v
kateri je več organizacij s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izbrani nemški, britanski in Spanski
strokovnjaki iz naslednjih organizacij: OBE. NIR.EX. ANDRA in ENRESA so sestavljali skupino. ki je pripravila
obšimoštudijostanjana podroCju ravnanjaz radioaktivnimi odpadkiv Sloveniji.

Poročilo navedenega projelcta podaja obširen inventar o izrabljenem jedrskem gorivu in -radioaktivnih odpadkih ter
predvidevanja glede količin omenjenih odpadkov v prihodnosti. Predlaganihjen~ različic glede odlaganja nizko
in srednje ter visoko radioaktivnih odpadkoV. vključno: okvimimeasovnim.planom in grobo oceno stroškOV.
Nadalje je podan tudi predlog glede mo!nih.lJačinov odlaganja odpadkov ozirolD8 nada1jnjih korakov na lokaciji
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Rudnika Žirovski vrh. upeštevajoč predvidene ukrepe sanacije. Na koncu je prikazan še obseg izobi'aževanjain
sodelovanja z javnostjo na področju ravnanjaz radioaktivnimi odpadki ter načini, kako omenjeni področji izboljšati.
Končno poročilo z naslovom "Study-on Radioactive Waste Management Schemes in S/ovenia".je bilo napravljeno že
decembra 1998. vendar je omenjena tematika v Letnem poročilu 1999 zato, ker je bilo poročilo prejeto šele v letu
1999.

10.3.3 NERS

Mreža NERS je bila ustanovljena septembra 1998 med zasedanjem Generalne konference MAAE. V mrežo so
vključene naslednje države: Argentina, Belgija, Češka, Finska, Južna Afrika, Madžarska, Nizozemska, Slovaška,
Slovenija in Švica. Njihovi upravni organi pristojnizajedrsko varnost, ki so navadn() majhni, se soočajo s podobnimi
težavami zato si s sodelovanjem v mreži lahko izmenjajo izkušnje in znanje, ki omogoči hitrejše reševanje
problemov. Drugi sestanek Mreže regulatorjev držav z majhnim jedrskim prograrl\Om (NERS)je potekal v dneh od
6. do 8. oktobra 1999 v Buenos Airesu, Argentina. Na sestanku so 51 predstavniki izmenjali mnenja s
Pregledovalnega sestanka po Konvenciji o jedrski varnosti, sledile so predstavitve in razgovori na temo alternativnih
načinov nadzorajedrskih objektov, izkušenj IRRT misij, izkušenj s tujimi dobavitelji in uporabo tujih standardov ter
predstavitve in razgovorio vlogi upravnega organa pri promociji varnostnekulture

10.3.4 Sodelovanje z OECDINEA na področju odgovornO$tl za jedrSko Ikodo

Na pobudo pravne službe OECDINEA je URSJV v začetku oktobra povabila v Slovenijo g. P. Reynersa ter
predstavnika dveh držav pogodbenicpariške konvencije, Nemčije (prof. N. PelZer') ln Francije (ga. D. Dequeuse) z
namenom, razgovor z zainteresiranimi ministrstvi in' organizacijami Republike Slovenije o vprašanju pristopa k
Pariški konvenciji, izstopa iz Dunajske konvencije ter o pripravah "nove" slovenske zakonodaje s področja

odgovornosti za jedrsko škodo. Razgovora, ki je potekal 7.10.1999, s() se na slovenski strani udeležili predstavniki
MGO, MZZ, MF, NEK, Jedrskega POOL-a GlZ, PRINZ Instituta ter URSJV. Po zagotovitvah pravne službe
OECDINEA ne bi smelo biti formalnih ovir, da predstavnik Slovenije pridobi status opazovalca v okviru delovne
skupine za revizijo Pariške konvencije. SekretariatOECDINEA je Slovenijosproti obveščal o statusu naše formalne
vlogeza pristopk Pariški konvenciji, obenemje države pogodbenice pozval k čim hitrejšemuodzivu.

Na povabilo sekretariata OECDINEA se je predstavnikURSJV kot opazovalec 21. in 22. oktobra udeležil srečanja
vladnih ekspertov s področja odgovornosti za jedrsko škodo (v okviru držav 'članic OECDINEA). Na srečanju so
med drugim obravnavali tudi pristop Slovenije k Pariški konvenciji. Vodja pravne službe OECDINEA paje podal
poročilo o dosedanjihkorakihv smeri pristopaSlovenijek Pariškikonvenciji.

10.3.5 Vaja INEX-2-CAN

Tudi v letu 1999je URSJV sodelovalav mednarodni vaji INEX-2-eAN, ki je potekala 27. in 28. aprila. V vaji so
sodelovale države: Avstrija, Belorusija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Tajvan, Danska, Estonija, Finska, Francija,
Grčija, Madžarska, Islandija,Japonska, Kazakstan, Latvija,Litva,Mehika,Nizozemska,Norvdka, Kitajska,Poljska,
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Anglija in ZDA. Vaja je simuliralajedrsko nesrečo, ki naj
bi se zgodila v JE DarIington v Kanadi.Prišlo naj bi do izlivne nezgode z delnim taljenjem sredice in kontroliranimi
nadioaktivnimi izpustiv okolje. V Slovenijije v vaji sodelovalasamo URSJV kot opazovalcapa sta bila prisotnatudi
gosta iz Hrvaške in z ZdraVStvenega inšpektorata Republike Slovenije

10.3.6 Obiski iz tujine na URSJV

Dne 7. januarja 1999 in 3. marca 1999 so URSJVo obiskal predstavniki podjetjaBm iz Avstrije v zvezi s
postavitvijo aerosolnega merilnega sistema AMS. Postaja je bila namelčenain testirana dne 26. in 28. septembra
1999.7. februarja 1999se je v Ljubljani.mudilg.Djermouni, strokovnjakMednarodneagencijeza atomskoenergijo.
Ogledal si je institucije,ki bi bile primerne za usposabljanje tujih strokovnjakovna področju nuklearne.medicine in
radioterapije.
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25. februarja 1999 so bili na obisku strokovnjaki DOE in IENL. Pregledali so stanje goriva v raziskovalnem
reaktorju TRIGA. IJSv Podgorici namenjenega izvozu v državo dobaviteljico (ZDA).

Od 9. do 13. aprila 1999 se je v Sloveniji mudila ekspertna skupina ZDA (NAC, Schenker in SCS). Namen
njihovega obiska je bila izdelava načrta transporta in fIZičnega varovanja transporta gorivaTRIGA•.

29. aprila 1999 se je v Sloveniji mudila ~tiričlanska delegacija US NRC (United Swes Nuclear Regulatory
Commission). Po kratkem sestanku na URSJV, je komisar JeffreyMerrifield na Vladipodpisal podaljW1je sporazum
o sodelovanju, popoldne pa si je delegacija ogledala tudi NEK. Visoki predstavniki VS NRC so med obiskom v
Sloveniji izrazil priznanje Upravi RS za jedrsko varnost ter Nuklerani elektrarni Krlko za·visoko stopnjo jedrske
varnosti v našidržavi.

7. maja 1999 je Upravo obiskal veleposlanik Republike Koreje na Dunaju s svojimasodelavcema. Namenobiskaje
bilapriprava za sklenitev sporazuma medU:RSJV in pristojnim organom v Republiki Korejiza izmenjavo informacij
in sodelovanje na področju jedrskevarnosti.

13. in 14.maja 1999 je Upravo obiskalpredstavnik Mednarodne agencije za atomsko energijo, g. HaroldEichenho1z
v zvezi z organizacijo misije IRRT(International Regulatory Review Team).

17. maja 1999 se je na Upravi mudila delegacija madŽ8fSkega upravnega organaza jedrsko energijo. Predstavniki
obeh uprav so si izmenjali poglede na aktualna vprdanja, kot so: vključevanje držav v Evropsko unijo, vloga in
pomen novoustanovljene mreže regulatorjev· držav z .malim jedrskim programom (NERS), i~nje s prvega
Pregledovalnega sestankadržavpogodbenic Konvencije o jedrskivarnosti.

Od 24. do 28. maja 1999je na vabilouprave Slovenijo obiskala misija MAAE (g. Paolo contri in SimonWong), ki
je pregledovala študije, ki se nandajo na vhodne seizmične podatke, ki se bodo·uporabili pri modernizaciji NE
Krško.

Od 10. do. Il. junija 1999 je v organizaciji Evropske komisije na URSJV potekal pripravljalni sestanek za
vključitev kandidatk v sistem ECURlE (European Community Urgent Radiological Information Exchange). Na
sestanku so strokovnjaki iz 6 držav (Bolgarije, Cipra, Madžarske, Slowke, Romunije, Slovenije in predstavnika
Evropske komisije) obravnavali strukturo kriznega obvladovanja posameznih držav in predstavili že podp~e

dvostranske in večstranske sporazume z nekaterimi državami v primeru radiolo~ke nesreče. Po sestankuje Slovenija
na Evropsko komisijo poslalauradnopromjoza sodelovanje v sistemu ECURIE.

od 21. do 24. junija 1999je v Ljubljani na pobudo Uprave RS za jedrsko varnost POtekaIa Transportna misija
Mednarodne agencije za atomsko energijo o ocenjevanju usklajenost domače zakonodaje na področju prevoza
jedrskih in radioaktivnih materialov s priporočili MAAE. Misijo so sestavljali 3 strokovnjaki (dva iz MAAEin eden
iz Italije ANPA). S slovenske strani so pri delu misije sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor,
Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zdravstvo, Zdravstvenega inlpektorata RS, URSJV, Nuklearne
elektrarne Krško in Instituta Jožef·Stefan. Rezultat misije je zaključno poročilo, ki obsega priporočila in dobro
prakso. Z novim že veljavnim Zakonom o prevozu nevarnega blaga dana je danamo!nost za jasnejH definiranje
pristojnosti različnih ministrstev, ki so vključena v prevoz radioaktivnih snovi in za zmanjW1je podvajanja
pristojnosti. Dopolnjena izdaja agencijskih predpisov za varen prevoz radioaktivnih snovi (1. 1996) H ni splamo
uveljavljena. Predvideno je, da se bodo priporočila vključila v mednarodno transportno zakonodajo do 1. 2000.
Agencijska priporočila za varen prevozradioaktivnih snovi(1. 19%) ter drugaUS~ zakonodaja, boomogočila in
pospe~ila priprave za harmonizacijo.dom&čet.akonodaje. z zadnjo dopolnitvijo mednarodne zakonodaje za varen
prevoz nevarnega blagaza posamezne načine prevoza, kobota stopilav veljavo.

S. julija 1999 je Upravo obiskala delegacija Republike Avstrije. Dnevni red je obsegal naslednje točke: 1) jedrska
varnost in Evropska unija;2) zakonodajni in upravni okvir; 3) radiolo~ki monitoring; 4) pripravljenost in ukrepanje v
sili; S) jedrskiprogram; 6) trenutni statusNE Krško, Naslednji sestanek bopotekal v Avstriji.

26. julija 1999 se je na Upravi mQCiil ekspert MAAE. Uprava je organizirala pripravljalni sestanek v zvezi s t.i.
Country Programme Framework (CPF),kije osnova za bodočo tehnično pomočMAAE Sloveniji. Ekspertje Upravo
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ponovno obiskal v dneh od 30. avgusta do 3. septembra 1999. S strani Republike Slovenije so poleg predstavnikov
URSJV. sodelovali še predstavniki Ministrstva za znanost in tehnologijo. Rudnika Žirovski vrh, Zdravstvenega
inšpektorata RS. Agencije za radioaktivne odpadke, Klinike za nuklearno medicino in Instituta Jožef Stefan. Na
podlagi tega je tudi pripravil poročilo s prioritetnimi področji razvoja naše države pri načrtovanju projektov
tehničnega sodelovanja MAAE.

Dne 2.9.1999 je Upravo obiskala delegacija Republike Avstrije v zvezi z uresničevanjem bilateralnega sporazuma.
Namen obiskaje bila opredelitev tehničnih rešitev glede izmenjave podatkov iz avtomatskih radioloških sistemov.
Nadalje so predstavniki avstrijskega Uradazveznega kanclerja seznanili URSJV. da je Avstrija pripravljena Sloveniji
podariti avtomatsko aeroselne postajoz Ge detektorjem za nadzorradioaktivnosti zraka. URSJVpa se je zavezala za
posredovanje podatkov Avstrijiza obdobje vsaj treh let.

V začetku oktobra so se na vabilo URSJV mudili v Sloveniji g. Patrick Reyners. ga. Dequeuse (Francija) in prof.
NorbertPelzer(Nemčija) na temopriprav pristopa R Slovenije k Pariški konvenciji ciodgovornosti za jedrsko škodo.

Dne 3.9.1999 so se v Sloveniji (na Upravi) mudili predstavniki Slovaškega upravnega organa za jedrsko varnost.
Temasestankaje bila izmenjava izkušenj med slovenskimi in slovaškimi ekspertis področja ukrepov v sili objedrski
nesreči in fizičnega varovanja jedrskih objektov. Slovaški eksperti so v okviru srečanja obiskali še Nuklearno
elektrarno Krško. Ministrstvo za notranje zadeve in Upravo za zaščito in reševanjeRepublike Slovenije.

V dnehod 29.11. do 12.12.1999je na povabilo URSJV. Mednarodna agencijaza atomsko energijo izvedlat.i. IRRT
misijo za oceno upravne in zakonodajne prakse v Sloveniji. Zakjučno srečanjeje bilo lO. decembra 1999. kjer so
eksperti predstavili povzetek poročila s ključnimi priporočili in predlogi za izboljšanje zakonskega okvira ter
upravne organiziranosti s področja jedrske insevaine varnosti in varnega ravnanjaz radioaktivnimi odpadki. Osnutek
celovitega poročila 2ll vsakood pregledanih področij zajema polegopisa stanja tudi konkretna priporočila in nasvete
ter dobro prakso. Poleg poudarjene .potrebe po pripravi nove. sodobne zakc>nodaje na tem področju. so temeljna
priporočila misije usmerjena. na okrepitev vloge pristojnega upravnega organa tako na strokovnem kot tudi na
upravno inšpekcijskem področju. Clani misije so tudi poudarili potrebe po večji preglednosti delitve pristojnosti in
koordinaciji resornihministrstev ter jasni strateški usmeritvi pristojnih upravnih organovglede temeljnih izhodišč pri
urejanju področja jedrske in sevalnevarnosti in varnega ravnanja z radioaktivnimi c>dpadki.

Dne 14.in 15.12.1999je bil na obiskuv Sloveniji izvršni direktor Svetazajedrsko varnostJužno Afriške Republike,
dr. Bert Winkler. Namen obistca je bil podpis Dogovora med URSJV in Svetom za jedrsko varnost Južno Afriške
Republike o izmenjavi tehničnih infonnacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti. Gost je obiskal tudi NE
Krško in Raziskovalni reaktor Instituta Jožef Stefan. prav tako pa je imel v prostorih URSJVpredavanje o jedrskem
programu Južne Afriketer o vlogi Svetazajedrsko varnost.

10.4 OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Dobravarnostna kulturajemOčno povezana z informacijo. Izkušnje tudi kažejo,daje Jedrska in sevalnavarnost pod
nenehnim nadzorom javnosti. .

Osnovni smemici URSJVpri obveščanju jaVnosti sta odprtost inverodostojnost informacije.
URSJV poslcu!a tehtno inzane1iljivo informacijo posredovati zainteresiranim skupinam. medijem in državljanom
preko tiskovnih konferenc. i~av za javnost. s sodelovanjem v medijskih razpravah, z aktivnim sodelovanjem na
dom8čih in mednarodnih srečanjih, simpozijih in kongresih, z i~ajanjem publikacij, preko Interneta in z
neposrednimi stiki z zainteresiranimi. .

URSJV tudi rednoporoča Vladi.Državnemu zboru in državljanom Republike Slovenijeojedrski in sevalnivarnosti.

Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v letu 1998 je bilo objavljeno v Poi'očevalcu .Državnega zbora Republike
Slovenije It 67 z dne 17. 09. 1999 in je tudi dostopno v javnih knjižnicah v Sloveniji ter v nekaterih strokovnih
knjižnicah. Poročilo za leto 1998je bilo poslano tudi vsem županom, nekaterim novinarjem. ki poročajo o tem
področju, nekaterim nevladnim organizacijam ter pooblaščenim organizacijam in jedrskim objektom. V angleškem
jeziku je bilo poročilo poslano tudi slovenskim veleposlaništvom in konzulatom po svetu, nekaterim tujim
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veleposlaništvom v Sloveniji. kot tudidrugim organizacijam v tujini. ki so povezane z aktivnostmi iz jedrskega in
sevalnega področja. V slovenskem in vangidkem jezikuje poročilo v celoti predstavljeno tudi v Internet okolju
(http://www.gov.silunjv/uvod.html).

O svojih dejavnostih URSJV poroča tudi v okviru biltena Okolje in prostor. ki ga izdaja MOP in v katerem delavci
URSJV redno sodelujejo s svojimi prispevki. V letu 1999 je biloobjavljenih 31 prispevkov (Tabela 7.2)

Ok r .Ob' r " k' URSJV suTabela 10.4.1.: IJaVI!eniDnspevl I v I tenu one ln erostor
Mesecobjave Naslov prispevka

Januar Kriteriji sprejemljivosti za radioaktivne odpadke
Delavnica "Razgradnjajedrskih elektrarn"

Februar I

Marec· Obisk v francoski elektrarni Tricastin med menjavo ul*'ialnikov
April Konferenca ameriškega upravnega organa zajedrskovarnost

Pregled U$klajenosti slovenske zakonodaje z evropsko za področje jedrske varnosti
invarstva pred sevanji

. Maj MAAE nazačetku 21. stoletja
Podpis sporazuma med URSJV in USNRC
Sestanek pogodbenic Konvencije o jedrskivarnosti

Junij Udeležba na srečanjih MCAPinCSA~
Regionalni tečaj o fizičtlizdčiti jedrskih objektov
Končan remont 1999 v NE KJiko

Julij I

Avgust, September Misija MAAE za ocenitev varnosti transporta radioaktivnih materialov
Medn~i seminar za odnose z javnostmi
Jedrska elektrarna Krlko ustreza kriterijem jedrskevarnosti
INIS - mednarodni jedrski informacijski sistem

Oktober 43. zasedanje generalne konference MAAE
Sporazum o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti med Slovenijo in
Slovdko
Delavnica o obratovalnih dovoljenjih in ocenjevanju jedrskih elektrarn

Letnakcmferenca clrultva jedrskih strokovnjakov Slovenije
Neodvisnost upravnih organov, pristojnihzajedrsko in sevalno Varnost
Poročilo ojedrskiin sevalni varnosti
Meritve radioaktivnosti zraka

November Enoletno predsedovanje Slovenije Svetu guvernerjev MAAE

Delavnica o prognupl1.Rodos
Usklajevanje ukrepov ob morebitni jedrskinesreči
Konferenca o izvoznem nadzoru blagaz dvojno uporabo

Projekt modernizacije jedrskeelektram~ KJiko-prevo~ lIovih uparjalnikov
December Modernizacija jedrske.elektrarne KJiko

zagotavljanje kakovosti in kontrole pri varnem ravnanju in odlaganju nizko in -
srednje radioaktivnih odpadkov
Delavnica MAAE Y2T
Geotektonske raziskave zaoceno potresne varnosti jedrskeelektrarne Krško
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URSJVje tudi v letu 1999 nadaljevala s sedaj že večletno prakso prevajanja nekaterih temeljnih publikacij MAAE
ter tako pripravila slovenski prevod publikacije v okviru Varnostnih standardov in sicer: Mednarodni temeljni
varnostni standardi za varstvo pred ionizirajočim sevanjem in za varnost virov sevanja (Zbirka o varnostišt. Il S) in
Kriterijiza ukrepanjev primeru izrednih dogodkov z jedrskimi snovmi ali radioaktiwnim sevanjem (Zbirkao varnosti
št. 109).Kotje to že običaj, šmo tudi te prevodebrezplačno posredovali zainteresiraniminstitucijam.

V letu 1999 je URSJV nadaljevala tudi z dostavo obvestil mednarodni mreži s področja jedrske in radiološke
varnosti NucNet in distribucijo teh obvestil zainteresiranim medijem v Sloveniji. NucNet • globalna poročevalska

agencija za atomsko energijo je začela s svojim delom v letu 1991 kot informacijski vir za vse, ki želijo biti
obveščeni o najnovejših dogajanjih na področju atomske energije. Podatke dobiva iz več kot 40-ih držav, ki jo o
najnovejših dogodkih obveščajo neposredno izjedrskih objektov, državnihorganov, ki nadzorujejonjihovodelo in
iz raziskovalnih centrov.

URSJV, ki je distributer za Slovenijo, vsako leto tudi preveri zainteresiranost medijev in drugih za te podatke in
dopolni seznamtistih, ki jih te informacije zanimajo.

Vse raziskave in študije, ki jih financira URSJV so javne in so na voljo v laIjitnici URSJV. poročila mednarodnih
misij pa so dostopna v Narodni in univerzitetni knjižnici, Centralni tehnični laIjižnici v Ljubljani in Univerzitetni
knjimici v Mariboru.

Specialna knjižnica URSJV

Do konca leta 1999 je bila knjižnica URSJV internega značaja, od decembra pa je zaposlena diplomirana
bibliotekarka, saj je zaradi specifičnosti gradivavizija upravepribližatiter omogočiti dostop do gradiva širšijavnosti.
Zatoje knjižnica polnopravničlan sistemaCOBISS. I

Kratkoročni cilji knjižniceso:

• Urejanje in razvrščanje kIljig po stroki,delomaznotraj sklopov (lAEA, N1U'B... )
• Izobraževanjena strokovnih področjih (tečaji o uporabi programske opremeCOBISS).
• Izdelavaspletne strani knjižnice URSJV
• Uvedbasistema kroženjaserijskih publikacij

10.5 PRORAČUN URSJV IN REALIZACIJA

Spodnja tabela 10.5.1 prikazuje proračun URSJV za leto 1999 (s spremembami) in njegovo realizacijo po
ekonomskih namenih, tabela 10.5.2 pa proračun za obdobje 1997 -1999 in realiZacijo.
Ne glede na sliko realizacije proračuna pa je zaskrbljujoče dejstvo, da se sredstva za nekatere ekonomskenamene
realno zmanjšujejo, kar Upravi otežuje izvedbo že zastavljenih ciljev in program$kihusmeritev na področjU jedrske
in sevaine varnosti.

Zaradi premajhne višine sredstev pri nekaterih programih ne gre .zanjihovoizvajaqj~temveč zgolj za najosnovnejše
aktivnostina področjih, za kaleraje po Zakonu.o organizaciji in delovnem področju ministrstev pristojnaURSN.
Zaradi istega razloga se nekateri programi delijo na podprograme. ki se izvajajo postOpoma in po letih, kar
onemogoča racionalno in ekonomično porabosredstevin izvedbo projektov.

Dodelitev ustreznih sredstev ob sprejemanju proračuna tako ne odraža sko,;(t#ta dodeljenega bistveno širšega
delokroga nalog Uprave: izvajanjebilateralnih sporazumov, mednarodnih večsttanskih pogodb. konvencij in drugo.
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Tabela 10.5.1.: Proračun URSJVzaleto 1999

Iproračun URSJV za leto 1999

\Ekonomskinamen Iproračun ~ronlčun POr0nlba" SIT !Realizacija v %
premembah

IPlače 1166.029.000,00 It63.029.000,00 115S.733.514,00 ~S,S3
IMateriainistroški ~ 1.133.000,00 ~3.989.S40,OO ~2.243 .169,00 ~6,03
IPlačilo storitev ~7 .309.000,00 ~1.289.360,oo ~.1.002.717,oo -199~s3

IInvesticije 110.434.000,00 111.516.000,00 It0.800.740,1JO 193,79
!Škupaj ~74.90S.000,OO ~79.823.9OO~00 ~69.780.140,OO ~6,41

Tabela 10.5.2.: Proračun URSJV za obdobje 1997- 1999( v 000 SIT) in realizacija

Proračun URSJV za obdobie 1997-1999 (v 000 SIT in realizaciia
1997 1998 1999

reallzaei av % realizacila v % realizaci av ·IlI
Plače 111.880 99,7 128.697 93,6 163.029 95,S

Materialni stroški 33.816 97,9 40.926 94,4 43.990 96,0
Plačilo storitev 34.684 98,2 32.943 94,4 61.289 99 S
lnvesticiie 9.000 96,9 9.307 99,4 1I.S16 93,8
SKUPAJ 189.380 989 211.873 94.0 279.824 96.4

10.6 DELO STROKOVNIHKOMISIJ

10.6.1 STROKOVNA KOMISIJA ZA JEDRSKO VARNOST(SKJV)

Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV),ki deluje pri URSJV, seje v letu 1999sestala trikrat. Sestavljajo 22
članov, lO članov so imenovala ministrstva, 12 strokovnjakov pa je izvedencev za posamezna področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji. Deluje na podlagi Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav(Ur. list SRS, št. 28180) ter Poslovnika, sprejetega na 45. seji SKJV,
dne 22.03.1991.

Poleg standardne točke, t.j. "varnost delovanjajedrskih objektovv obdobju po zadnji seji", je SKJV na svojih treh
sejahv letu 1999obravnavala:
• poročilo o izvajanju priporočil misijeOSART in ICISA
• predlogkriterijev za brezpogojni iznosodpadnihsnovi
• statusremonta NE Krško '99
• poročilo o pregledovalnem sestankuddav pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti
• vlogoza izdajopooblastila za opravljanje del na področju jedrske varnosti: zavod za gradbeništvo Slovenije
• načrt zaščite in reševanja objedrski nesreči
• poročilo ojedrski insevalnivarnostiv Slovenijiv letu 1998
• problematiko Y2K- mnenjain stanje
• kriterije za brezpogojni iznos odpadnihsnovi
• pooblastilo za Zavodza gradbeništvo Slovenije
• statusno poročilo: zavratec, Brinje,Ržv
• statusno poročilo pripravna zakonih
• preliminarno poročilo o misijimRT
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10.6.2 SKPUO NE KRŠKO

Strokovna komisija· za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško (SKPUO) je v letu 1999 organizirala štiri
izpitne roke (enega v spomladanskem delu in tri v jesenskem delu) za 34 kandidatov. Za glavnega operaterja je
preizkus usposobljenosti opravljalo in uspdno zaključilo 18 kandiqatov, in-sicer za obnovitev dovoljenja. Od
skupno 16 prijavljenih kandidatov _za operaterja reaktorja je Io kandidatov •izpit opravljalo prvič, 6 pa jih je
dovoljenje obnavljalo. Preizkus je uspešne opravilo 15 kandidatov za operaterja reaktorja. Eden kandidat je bil
neuspešen,
Vsem kandidatom,ki so preizkus uspešno opravili (18 glavnih operaterjev in IS operaterjev reaktorja), je URSJV na
predlog komisije za preizkus usposobljenosti-operaterjevNE Krško podalj~a dovoljenje za štiri leta oz. gaje izdala
za eno leto, tistim kandidato~, ki so preizkus opravljali prvič.
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11 DELO POOBLAŠČENIHORGANIZACIJ

Na'podlagi 14. člena Zakonao izvajanju varstvapred ionizirajočimi sevanji in o ukrepihza varnostjedrskih
objektov in naprav (Ur.I.SRS St. 28180) je Republiški komiteza energetiko, industrijo in gradbeništvo oz.
URSJV kot pravni naslednik pooblastil z odločbo strokovne in raziskovalne organizacije,da v okviru svojih
dejavnosti in usposobljenosti opravljajodoločene naloges področja jedrske in radiološkevarnostina območju
R Slovenije.

Pogoji in roki delovanjapooblaščenih organizacij sopodaniv Pravilniku o načinu ~ rokih, v katerihso
strokovneorganizacijezdruženega dela in naloges področja jedrske varnosti in organizacijezdruženegadela, ki
upravljajoz jedrskimi objekti in napravami, dolžne voditievidenco, poročati Republiškemu energetskemu
inšpektoratu ter o načinu medsebojnega informiranja (Ur. 1. SRS,St. 12181).

11.1 INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE (IMK)

Dejavnosti, za katereje IMK,Ljubljana pooblaščen z odločbo St. 31.10-034/80z dne 08.12.1980,ki jo je izdal
Republiški komiteza energetiko, industrijo in gradbeništvo so:

• dejavnosti za zagotavljanje kvalitete,
• izvajanje meritev in preverjanje kvalitete ter funkcionalnosti delovanja,vključno s preiskavami brez

porušitve in zagotovitve kakovosti nosilnih kovinskih konstrukcij, nosilnih kovinskihdelov, tlačnih
cevovodovin posod medgraditvijo,poskusnim obratovanjem in obratovanjemjedrskih objektov in naprav
in

• usposabljanje· strokovnih kadrovza izvajanje del iz prejšnjealinee.

IMKje sodelovalpri nadzoruvarilskihdel najeklenih konstrukcijah zadrževalnega brama,dvižnihnapravah
primarnegain sekundarnega kroga, hidromehanski opremi,primarnih in sekundarnihcevovodovod samega
začetka izgradnje NEK.
Kot pooblaščena organizacija sodeluje pri nadzorunad varilskimi deli ter ostalimivzdrževalnimi deli na
reaktorskiposodi, uparjalnikih, primarnihin sekundarnih cevovodih. toplotnih izmenjevalcih, hidromehanski
opremi, dvižnihnapravahter obešalih od začetka obratovanja NE Krško.
V letu 1999je IMK nadaljevalsodelovanjepri nadzoru izdelave komponent novih uparjalnikov pri
proizvajalcu španski firmi EqiposNucleares iz St. Anderja.

Pogodbena dela IMK z NEK

• Dejavnosti v okviru remonta za področja, ki jih ocenjujeIMK,
• Nadzor izdelave komponent uparjalnikov za NEK in njihove montaže pri proizvajalcih,

Dvaobiska v tovarni EquiposNucleares v Španiji:
nadzor montažeprimarnih izločevalcev pare (cikionov)v obeh uparjalnikih
nadzor izvajanjavodniht1ačnih testovna drugem uparjalniku,
nadzor izvajanjazaključnih NOT testovv tovarnipred odpremo.

• Pregled in umerjanje momentnih ključev in dinamomometrov za NEK,
• Pregled merilnih inštrumentov za NEK ( merilneurice,mikrometri),
• Kvalifikacija varilcev in postopkov varjenjaza NEK.

Usposabljanje strokovnih kadrov

• Izobraževanje potekaskozi strokovneseminarje in posvetovanja, ki se jih delavci IMI< redno
udeležujejoter posebnestrokovne treninge.Edendelavecje opravilspecializacijoza Evropskegavarilskega
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inženerjana Inštitutu za varilstvo v Ljubljani (450 ur) in eden seje udele.tilt~ajaOsnove tehnologijejedrskip
elektrarn na Inštitutu "Jožef Stefan

Aktivnosti v smislu izvajanje QA programa IMK v letu 1999

• Opravljenanotranjllpresoja v preskuševalnici 9 in 13.04.1999.
• Predocenjevalni obisk Urada za standardizacijo in meroslovje·Slovenllka akreditacija za akreditacijo

laboratorijakovinskih.konstrukcij v skladus standardom EN 45001.
• Akreditacijska presoja Laboratorijakovinskih konstrukcij s strani urada za standardizacijoin meroslovje 

Slovenska akreditacija 26. in 27.8.1999.
• Notranja presoja sistema kakovosti 27.11.1999.

11.2. INSTITUT ZA VARILSTVO (IV)

IV Ljubljanaje pooblaščen z. odločbe.ki jo je izdal Republiški komiteza energetiko, industrijo in gradbeništvo
(Ur.l, SRS, št. 6/82), za sledeča opravila, ki so povezanaz jedrsko varnostjo:
• opravila v zvezi z zagotavljanjem kvalitetevarilskih del,
• nadzor kvalitete izvajanjavarilskihdel,
• presojanjeusposobljenosti varilcev,ustreznosti opremeinnaprllv,
• presojanjevarilne-tehniških zasnov varjenih konstrukcij, projektov in statike,
• preiskavezvamih spojev, vključno s preiskavami brez porušitve in
• svetovanjepri uporabi varilskihtehnologij pri novogradnjah in vzdrževalnih delih.

Med remontom NEK'99 so nadziralivarilskadela na sledečih pod~jih:

• izvedbi modifikacij.
• zamenjavi iztrošenihventilov in drugiharmatur,
• reparaturnimi varjenji poškodovanih elementov,
• zamenjavi iztrošenihcevnih elementovin posod,
• reparaturi tlačnih posod.

RemontNEK'99 je potekal brez zapletov. Vsa varilskadela so izvajalciopravili kvaUtetno. Pripombna izvedena
dela Institutza varilstvoni imel.Opažanja, ki so nastalana osnovispremUlII1javarilskih del, so zbrana v
Strokovnioceni remontnih del, posegov in preizkusov medzaustavitvijo Nuklearneelektrarne Kriko zaradi
menjavegorivaob koncu petnajstegagorivnegacikla. .
Institutza varilstvoje v letu 1999nadaljevalz nadzorom del pri izdelavenovihuparjalnikovza NEK. V ENSA,
Maliarlo, Španija so opravili dva kontrolnaobiska.Nadzorovali so varjenjeprimarneglave na telo uparjalnika,
kar je bila s stališča jedrske varnostiena od najpomembnejših operacijpri izdelaviuparjalnikov. Pri tem ni bilo
večjih problemov; Prisostvovaliso tudi pri varjenjupredeinestene na cevno~o oziroma primarnoglavo. Ta
postopekvarjenjale bil zanimiv, ker je bllo v zvarnemspoju(v blstvuso bi1hrije tipi zvarov) toliko razJi~nih

navarov.
Na IV so opravili nekaterepreiskavekvalifikacijskih zvarnihspojev iz firmeENSA, Pregledaliso krožni zvar na
plašču uparjalnika, zvar cev-eevnastena in zvar predelnastena-eevnastena (primarnaglava). Ugotovitveso
podane v obsežni strokovnioceni»Preiskave.zvarnih spojevnatestn~ kupollihpods.klopov SA·33 in SA·36« z
oznako RSG1·IV-NEK-024, Vsadela pri izdelavi uparjalnkov so bilakvalitetno opravljena in primerno
kontrolirana. Pripombs stališča jedrske varnoSti ni bilo.

Na IV so zače]] s prvimipripravamina postopekzamenjave uparjalnikov v časU remonta leta 2000.
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11.3 INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE

IMTje pooblaščena organizacija za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zveziz gradnjo,poskusnim
obratovanjem, zagonom in obratovanjemjedrskih objektov, po odločbi št 318 -13194-6906/AS MOP- URSJV z
dne 18.11.1994:

• preverjanje in zagotavljanje kakovosti kovinskih materialov na osnovi kemijskih, mehanskih,
mikrosiruktumih in korozijskih preiskav in

• zagotavljanje kakovosti in ustreznosti uporabe kovinskih materialov za delekovinskih konstrukcij,
cevovodov in tlačnih posod.

V letu 1999 so dejavnosti Inštituta zakovinske materiale in tehnologije obsegale:
I. V okviru Elektroinštituta Milan Vidmar je IMTv letu 1999 sodeloval pri rednih letnih remontnih delihmed
zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Kliko zaradimenjave goriva.

• kontrola čiščenja in vizualna kontrola vijakov tlačnik&, SG1,SG2 in RCPl,
• spremljanje in kontrola erozijsko-korozijskih procesov,
• kontrola ISIprograma v primarnem delu,·
• spremljanje ISI na reaktorski črpalki RePI;
• nadzor meritev ECTna uparjalnikih SGI in SG2,
• spremljanje kontrole tlačnih posod.

2. Dodatna delaneposredno za naročnika NEK

Po pogodbi z NEKje IMT izvajal kontrolo kvalitete vgrajenih materialov za vitalne deleopremedveh
uparjalnikov. Področja, kijih zajemajo poročila so pretežno metaludkenarave, kar pomeni, da gre za analize
kovinskih materialov (mehanske, mikrostrUktumeter kemijske karakteristike); korezijske analize, toplotne
obdelave (izvedba in diagrami toplotne obdelave) za doseganje ustreznih lastnosti teh materialov. Analiza zvarov
toplotno vplivane coneje bila izvedena zaradimožnosti nastajanja neustreznih mikrostruktur. Preiskave izvedene
v laboratorijih IMTso pokazale ustrezno kvaliteto vgrajenih materialcv.

Po naročilu NEKje IMT na vzorcu cevi izjekla A 106Gr. B izvedel tehnološki preizkus šiljenjacevipri
različnih temperaturah ter so pregledal dokumentacijo o postopku zamrzovanja NMAC TechNote,Freeze
Sealing (IcePlugging) of Piping, Revision 1.

V času remonta je bilapo naročilu NEl< in zahtevi UpraveRSzajedrskovarnost opravljena analiza rezultatov
pregleda tulcev, ki so bili brezzvarov vgrajeni v oba SGmedremontom 1998. Pregledrezultatov je podanv
poročilu št. NCRI 101/99, Strokovna ocenarezul~tov pregleda tulcev brez zvarov.

V mesecu decembru je bitlMT prisoten pri testiranju lahkih in težkih sodovza radioaktivne odpadke št. 238
WP-S-MOl inšt. 238-WP·S-M02. Sodeje izdelalo podjetjeECOM. Namen testiranjaje bil skladno s točko 8,
postopka SP G 386Rev.S- IDDS Modification preveriti vzdržljivost sodov. IMTje izvedel metalografske
preiskave vzorca zavarjenega spojana soduodvzetega po testiranju ter vijakas katerim je bil privijačen pokrov.
Rezultati testirat;lja sodovin metalografskih preiskav so podani v poročilu št. NCRI 14112000.

11.4 ELEKTROINŠTITUT»MILAN. VIDMAR«(EIMV)

EIMV LjUbljana je pooblaščena organizacija za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zveziz gradnjo,
poskusnim obratovanjem, zagonom inobratovanj.emjedrskih objektov z odločbo št. 31.10-034/80 z dne
08.12.1980, kijo je izdalRepubliški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo:
• dejavnosti za zagotavljanje kakovosti, izvajanje električnih meritev na napravah, napeljavah in postrojih

nizke in visoke napetosti medizgradnjo, poskusnim obratovanjema in obratovanjemjedrskih objektov,
• preverjanje funkcionalnosti, zanesljivosti inkakovosti sistemov za vodenje, regulacijo in avtOmatIko

jedrskih naprav,
• usposabljanje strokovnih kadrov za dela iz prejšnjih dvehalinej in
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• izvajanje garancijskih meritev na elektroopremi.

Dejavnosti Elektroinštituta MilanVidmarpovezane z jedrsko varnosgoso v letu 1999obsegale:

Redni letni remont in zamenjava goriva

V času rednega letnegaremonta. in menjave gorivaje EIMV izvajal merjenjain kontrolena določenih

električnih komponentah in sistemih. Polegtegaje spremljal potekrevizij in pregledovna električnih sistemih in
komponentah vseh napetostnih nivojev ter vodilkoordinacijo ostalihpooblaščenih organizacij, ki so bile
vključene v spremljanjeremontnih aktivnosti in menjavo goriva. Po koncu remontaje na podlagi posameznih
strokovnih ocen izdelal »lbirno strokovno OCeno remontnih del, posegovin preskusovmed zaustavitvijo NE
Krškozaradi menjavegorivaob koncu petnajstega gorivnega cikla«,

Dela na projektu - Modernizacija NE Kliko

Pri tem projektuje EIMVizvajalkoordinacijo nadzora nad izdelavo.nadomestalh uparjalnikov za NEK z vidika
zagotavljanja in kontrolekakovosti. Nadzor se je izvajal v proizvodnih podjetjih,kjer so se izdelovali deli,
podsklopi in opravilakončna sestavauparjalnikov. Obsegseje vršil v firmi Ansaido~ (podsklopi), OME
vijačni material, Breder&Keller - sekundarni izločevalci vlage,Kempchen -:- tesnila vhodovza osebje,Mechanic
Center Erlangen - primarniizločevalci vlage,ENSA - končna sestavauparjalnikov. Nadzorneaktivnosti so
obsegalepredvsemprisotnostpri pomembnejših proizvodnih in kontrolnih Qperaeijah, pregled in potrjevanje
kontrolne dokumentacije ter prisotnost na tlačnih preskusih. Ugotovljeno je,da sta uparjalnika izdelana in
preskušena v skladu z zahtevami nabavne specifikacije G 540, rev.l in veU.vnihpredpisov.

~tudijske naloge v zveziz jedrsko enel'lijo

• "Kvalifikacijaelektrične opremegledena pogojedelovnega okolja v NE Krško"obravnavaelektrično
opremo,ki je pOmembna za jedrsko varnost ("safety-related"), opremo,ki ni'pomembna za jedrsko varnost
("non-safety-related"), .venclar njenaodpoved v primeru nezgode lahkoprep~i izvnitev varnostne funkcije ter
določeno opremo("monitoring equipment"), ki je pomembna v o~obju po nezgodi. V okviru te naloge je EIMV
s predstavniki NEK v letu 1999izdelal »ED-12 Environmental QualificationProgramcc, postopek"ESp·2.650
Establislunent and Maintenance ofEQ" ter postopek "ESP-2.651 EQ Program in DesignModification Process"
• "Selektivnostnapajanjalastne rabeNEK za ne lE sisteme" o~ravnavasele.\(tivnost delovanjazaščite

električne opreme.za primerene selektivnosti so podanein preverjenenqvellastavitve zaščitnih elementov, tako
daso v primerihdefektovna komponentah zagotovljeni selektivni izldopi.

11.5 FAKULTETA ZASTROJNIŠTVO (FS)

FS LjUbljana, je poobl~ena,z odločbo št. 31.10-034/80, z dne 08.12.l980,kijo je izdalRepubliški komiteza
energetiko, industrijoin gradbeništvo za:

• dejavllOsti na preverjanju ter zagotavljanju kakovosti strojneopremejedrskih naprav in objektovmed
proizvodnjo, montažO,predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjeminolntovanjem obje~

• pre~je, meritve in ugotavljanje funkcionalnosti sistemovmerjenja,regulacije in upravljanja strojne
opreme vjedrskem objektu,
• izvajanjemeritev.kontrolokakovosti in ugotavljanje funkcionalnosti prezračevalnih sistemovin sistemov za
ogrevanje, hlajenje terklimatizacijov jednkemobjektu,
• izvajanjemeritev,pre.izkuJanje in ugotavljanje funkcionalnosti strojnihnaprav, sistemovza napajanje
jedrskega objekta v sili.
• izvajanjegarancijskih meritevna strojniopremi in
• izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrovza vse dejavnostiiz prejlnjih alinej.
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I. V okviru Elektroinstltuta »Milan Vidm!U'« je Fakulteta za strojni~tvo kotwobldčena organizacija
sodelovala pri rednih remontnih delihv Nuklearni elektrarni Krško,Dejavnost fakultete je obsegala delo na
parni turbini s spremljajočimi sistemi. pomožno parnoturbino indelnoreaktorsko črpalko.

2. Skupaj z Nuklearno elektrarno Krško je Fakulteta za strojni~tvo sodelovala z nalogo »Strokovno mnenje o
izdelavi dvehnovih uparjalnikov«, ki bodozamenjani v letu2000.

3. Fakulteta za strojni~tvoje sodelovala pri inšpekciji reaktorske črpalke, kije bila v času remontnih del
poslanav pregled inobnovo v tovarno »Jeumont Industrie«, Francija.

4. Fakulteta za strojni~tvoje kritično analizirala termomehanski odzivcevi Uparjalnikov, v katereso bili v letu
1998 uvaljani tulcibrezzvara:. Na osnoviizmerjenih parametrov je bilo določeno realno stanjeteh tulcev,

5. Fakulteta za strojništvo je vaprilu 1999 predalaNuklearni elektrarni Krško strokovno ocenoo stanjutuleev,
ki so bili brezzvaravgrajeni v defektne ceviuparjalnikov, potem ko so bili eno letouspešno v obratovanju.

6. Fakulteta za strojništvo je strokovno pregledala projektno dokumentacijo dobavitelja novihuparjalnikov
Siemens Framatome. Pregled je obsegal trdnostno in lomnomebansko analizo.

7. Predstavnik Fakultete za strojni~tvo je sodeloval kot član pri Strokovni kOmisijo zajedrsko varnost pri
Upravi RSzajedrskovarnost

11.6 INŽENIRSKI BIRO ELEKTROPROJEKT (mE)

Dejavnosti, za katere je IBEpoobldčen z odločbo Republi~kega komiteja za energetiko, industrijo in
gradbeništvo, z dne 8.12.1980, (Ur.L SRS3211980) so:

• izdelava investicijske intehnične dokumentacije zajedrske objekte,
• organizacija izgradnje jedrskihobjektov in napravter nadzormedgradnjo, predobratovalnih preizkusih in

poskusnem obratovanju, vključno z organizacijo zagotovitve - kvalitete jedrskihobjektov in napravmed
izgradnjo,

• kontrola investicijske intehnične dokumentacije ?-Il jedrskeobjekte innaprave in
• izdelava zazidalnih načrtov in lokacije'dokumentacije.

Nuklearna elektrarna Kriko

l. Projektza izvedbo (pZI) za Zgradbo za dekontaminacijo (MPB). Osnovnat\mkcija večnamenske zgradbe
(MPB)je skladiUenje starihuparjalnikov, termične izolacije s primarnih sistemov ter drugihizrabljenih
komponent uparjalnikov. PolegtegaboZJ"ldbavključevala prostorza dekontaminacijo opreme, prostorza
model uparjalnika in prostorza kontroliran dostop.

2. Zamenjava uparjalni)sov in.povečanje moči - pgd Izdelana je bilaprojtktna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja za zamenjavo uparjalnikov in povečanje moči. Dokumentaeijaje bila sestavljena iz
treh zaključenih enot in sicer:

3. trajnemodifikacije nasistemih in komponentah elektrime
4. začasne modifikacije oziroma pripravljalna delaza zamenjavo uparjalnikov
5. .vplivina sisteme in komponente pri povečanju moči za cca. 6%kolikorzndajo rezerve obstoječih sistemov

in komponent.

6. Sodelovanje pri modifikacijah:
• Lokalno vzorčenje (OMP333·SX·LFW and HOLocalSampling).lzde1anaje bila projektna
dokumentacija za izvedbo sistema lokalnega VZOI'ČCvanjaglavne napajalnevodc (FW)in drenažvisokotlačnih
grelnikov (HO).
• Odstranitev čistilnih sit (Screen WashStrainers) na sistemu bistvene vodeSW;Modifikacijaje zajemala
izdelavo strojnega, elektro in instrUmentaCijskega deladokumentaCije za odstranitev dveh čistilnih sit.
• Preureditev prostorov za radiololko zaščito. Namen te modifikacije je bilo izboti~je aktivnosti in
postopkov pri kontroli vbodain izhoda izradiololko kontrolirane~ območja, ureditev prostorov garderob,
kontrole oblačil, kontrole oseb in orodij ter pralnice. Predvsem paje bilo potrebno zagotoviti učinkovito
kontrolo vhoda in izhoda ter organizacijo pranja, suknja ter meritve oblačil in prtdmetovmed večjimi

remontnimi poseliv radiolo&ko kontroliranem območju.

• Tehnično- geodetsko opazovanje objektov. Na ključnih objektih se je izvajalo tehnično-geodetsko
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opazovanje vertikalnih in horizontalnih pomikov, ter stanjerazpokinpo~kodb za katerese vodi kataster
opazovanj.
• Modifikacija termočlena ("CoreExitThermocouple") Modifikacija zajemazamenjavo obstoječih

kablov inkonektorjevna termičnihelementih, ki so nameščeni ~aglavi reaktorja.
• Vgradnja telefonske centrale v zgradbi simulatorja (KFSS)
• Merjenje vibracij na RC črpalkah.

• Brezžična komunikacija v zgradbi$imu1atorja (KFSS)
• Instalacija opreme za merjenje vlažnosti zrakav reaktorski zgradbi (RB).
• Modifikacija posodobitve tehničnih sistemov varovanja (TSV)

l. Projektila dokumentacija za. rušenje objekta302.Izdelava PZrzarušenjeobje=kta 302 • Solventna ekstrakcija.
V okviruprojekta je obdelana tudi sanacija fasade objekta322• servisni objekt il1 zgradbe za transformatorje.

2. Dopolnitev lokacijske dokumentacije za končno ureditev pridobivalnega prostora
Izdelanaje bilad,opolnitevlokacijske dokumentacije za končno ureditev pridobivalnega prostora Rudnika urana
žirovski vrh' zajalovišči Boršt inJazbec in dopolnitev poročila o vplivih na okoljepri izvedbi programa trajnega
prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku uranažirovski vrh.

Radioaktivniodpadld

I. Sistem zagotavljanja kakovosti prinačrtovanju odlagališča NSRAO. "'elaboratu je okvirno predstavljena
zasnova programa zagotavljanja kakovosti pri delu ARAO terobdelana vloga sistemazagotavljanja kakovosti
koteneganajpomembnejših dejavnikov pridobivanja zaupanja v projektOdla_iSča NSRAO. Kotsestavna dela
elaborata sta bila izdelana tudidokumenta Program za zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju ter Priročnik za
zagotavljanje kakovosti pri izdelavi idejne rešitve površinskega Odlagališča NSRAO, ki bostavključena sistem
zagotavljanja kakovosti, ki ga bo Agencija za radioaktivne odpadke vzpostavila v skladuz določili pravilnika El.

2. Idejnarešitev površinskega odlagališča NSRAO. Idejnarešitev, ki v večji meri temeljina francoskih in
španskih izkušnjah pri gradnjiOdlagaIišč NSRAO je bila izdelana gledena geološke pogojeokoljaodlagališča:
za odlagališče nad odprtimvOdonosnikom terza odlagališče na maloprepustni geološki pOdlagi. Izdelanaje bila
kot tudi glede količine NSRAO ali vse odpadke iz NEKali samoza polovico odpadkov izNEK.Idejnarešitev
zajemavsepostopke predelave NSRAOrialokaciji odlagališča, vključno z mo:.nostjo Obdelavo pretaljevalnice
kovinskih NSRAO inOdlaganjem NSRAO v enotnebetonske zabojnike. Večji del delovnih operacij na
odlagališču naj bi bildaljinskovoden ali avtomatiziran.

3. Program sanacijezasilnega skladišča NSRAO v zavratcu.V programu sanacijezasilnega skladišča NSRAO
v Zavratcu so podane smernice za izvajanje vseh dejavnosti, ki bodo privedle do izpraznitve in dekontaminacije
skladišča ter do prepustitve skladišča v neomejeno rabo. Program vsebuje tudi tenninskinačrt ter fmančno oceno
predvidenega sanacijskega posega.

zagotovitev kakovosti

Dru!ba IBE,d.d., svetovanje,·PJ'9jC!ktir:anje in in!eniringje v letu 19-96.~ila sistemzagotavljaqja
kakovosti v skladu s standardom kakovosti ISO9001:I994.Delovanje sistemazagotavljanja kakovosti dvakrat
letnopreverja certifikacijski organBureau Veritas Quality International (BVQI), V letu 1m je BVQIizvedel
recertitikacijsko presojo in izdal certifikat sistema kakovosti za cejotenobsegdejavnosti svetovanja,
projektiranja in inženiringa za obdobjetreh let. . ... ' '. •
ProjektemodifiQcijzaN~ I<rškpi~ehJje I);iE v skladu s postoplQ NEK.. ki .zaradi specifičnih zahtevnaročnika
v dcločenih elementihC)Cf.topajo~siste~ ~otavljanjakakovostiIBE. Sistem kakovosti za posebne naročnike

obravnaVajo poslovnik kakovosti lnorgo/'i?-lcuski predpisi. '...•
Slu!ba za kakovost in standardizacijo v skfadu z letnim planom izvajanadzor.naddelovanjem sistemakakovosti
IBE in poroča vodstvU o ugotovljenih neskladjih, ki sprejema korektivne in preventivne ukrepe. Svetzi kakovost
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rednoobravnava problematiko, veZlP\O na delovanje sistemakakovosti.

11.7 INŠTITUT ZA ENERGETIKO IN VARSTVO OKOLJA - EKONERG

EKONERG (Institut za energetiku i zaštitu okolišad.o.o.-Zagreb) je v okvirju svojihdejavnosti in
usposobljenosti pooblaščen, z odloČbo ~t. 318-36192-29331ASz dne 18.06.1992, kijo je izdala RUN, za
opravljanje sledečih nalog:

• dejavnosti na preverjanju ter zagotavljanju kakovosti strojneopreme jedrskihnaprav in objektovmed
proizvodnjo, montažo, predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in obratovanjem objekta,

• izvajanje garancijskih meritev na strojniopremi in
• kontrolo začetnega stanjaopreme, kije posebno pomembna za varnost jedrskegaobjekta in njenaperiodična

kontrola med obratovanjem.

Nuklearna elektrarna Krlko

EKONERG je opravil v NE Krško nadzornadkakovostjo remontnih del strojne opreme ter izdelalstrokovno
oceno o kakovosti izvrknih remontnih del med remontom in menjavo goriva1999na koncu15.gorivnega cikla:

• Izveden je bil nadzornad remontom rotacijske strojneopreme, ventilov inopremept'eZraČevanja in
klimatizacije (HVAC).
• V okviru dejavnosti nadzoraje bila pregledana dokumentacija o remontnih delih,ki so bila izvedena med
obratovanjem ("on-line maintenance") meddvema remontoma.
• Strokovna ocenaje izdelana na osnovipregleda delovnih nalogov, neposrednega vizuelnega pregledain
prisostvovanja pri dejavnostih izvajalcev remonmih del, osebnih stI1cov z izvajalci ter sodelovanja s Slu2bo
vzdrževanja NE Krško..

ŠOlanje osebja EKONERG-aza potrebe del v NE Krlko

Osebje EKONERG seje izpopolnjevalo na področju jedrske varnosti ozirolJlll na dejavnostih v obsegusvojih
pooblastil in to preko:
• dopolnilnega izobraževanje in specializacije,
• sodelovanja na simpC>zijih, seminarjih in predavanjih s področja jedrskevarnosti in ZI&Otavljanja kakovosti,
• sodelovanja v misijah MAAE pri projektih v Republiki Hrvdki,
• spremljanja strokovne domače in tuje literature s podroČja jedrskevarnosti inzagotavljanja kakovosti in
• dela pri preskusih, nadzoru in zagotavljanju kakovosti na konvencionalnih energetskih objektih.

11.8 INSTITUT"JOŽEF STEFAN"

IJSLjubljana je naobmoČju R Slovenije poobldčen, z odloČbo St. 31.10-034180 z dne 08.12.1980, kijoje izdal
Republiški komite za energetiko, industrijo ingradbeni~o, za opravljaqje naslednjih nalog:

• analize pojavov na lokacijijedrskega objekta,
• oceneizsledkov raziskav za lokacijo jedrskihobjektov,
• analize nezgodnih pojavov vjedrskemobjektu,
• preverjanje funkcionalnega delovanjasistemov za varnost vjedrskemobjektu in varovalnih sistemov,
• preizlammje, meritve in preverjanje funkcionalnosti jedrske inJUumentaeij~ ~entaeije v sredici

reaktorja inradiol~ke in~trurnentacije t!U' sistema za I'egUlacijorealttorja,
• nostrifikacijo in ocenovarnosmega poročila,
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• preverjanje preizkusov sistemov za varnost medposkusnim obratovanjem,
• pripravo in izvajanjeukrepov v primeru jedrskih nezgod na področju varstvapred sevanji,označevanja

radioaktivnega onesnaževanja in čiščenja onesnaževanja ter oceno ogroženosti okolice pri nezgodah,
• strokovnousposabljanje delavcev iz osnovreaktorske tehnologije, opisovsistemovjedrske elektrarne ter

varstvapred ionizirajočimi sevanji,
• za opravljanjedejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi sevanjinavedenimi v Zakonuo varstvu pred

10 sevanji,
• za izvajanje sistematičnega preiskovanja kontaminacije živil in okolja, z radioaktivnimi snovmi,
• za področje dozimetrije pri varstvu pri delu in
• za kalibracijo in umerjanje inštrumentov za merjenje radioaktivnega sevanja(merilnikidoznih hitrosti in

doz).

Delo inštitutana področju izvajanja sistematičnega preiskovanja kontaminacije živil in okolja. z
radioaktivnimi snovmfje predstavljeno v poglavju 3.3.

11.8.1 ODSEK ZA REAKTORSKO TEHNIKO (R-4)

Raziskovalno - razvojna dejavnost

Na področju ANALIZTEžKIH JEDRSKIH NESREČ so raziskovalci Odsekaza reaktorsko tehnikoIJSs
programom CONTAINnadaljevali simulacijo in analizo izbranih pojavovv tadrževalnemhramu NE Krško v
prvih48 urah hipotetične težke nesreče. Podrobno so analizirali učinek posameznih varnostnih sistemov pri
odvajanjuenergije iz zadrtevalnegahrama.

V letu 1999 so kot predstavniki Slovenije aktivno sodelovali v mednarodnem programu CAMP ("Code
Application and Maintenance Program"), ki potekapod pokroviteljstvom Jedrskeupravnekomisije ZDA(US
NRC).

Na področju TERMOHIDRODINAMIčNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odsekuza reaktorsko tehniko IJS s
termo-hidravličnim programom RELAPS/MOD2 simulirali in analizirali serijo scenarijevza najpomembnejše
projektnenezgodevjedrski elektrarni Krško. Posledične pojavev zadrtevalnem hramuso analizirali posebej s
programomCONTAIN.Onienjene analize služijokot podporapri testiranjuin kalibracijipopolnega simulatorja
NE Krško.

Na področju TRDNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odsekuza reaktorskotehniko IJS nadaljevali z
analizami staranjacevi uparjalnikov NE Krško. Osnovni cilj opravljenih raziskavje ovrednotenje vplivov
različnih obratovalnih dogodkov na hitrostnastajanja in rasti poškodb.

Na področju VERJETNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odsekuza reaktorsko tehnikoIJS obravnavali
spremembev drevesihodpovedisistema glavnenapajalne vode,ki so potrebneza obnovitevmodelovsistemav
obnovljenihverjetnostnih varnostnih analizah gledena nov projekt, toje nova uparjalnikain dvig moči jedrske
elektrarneKrško. Narejenje bil izračun novih verjetnosti človeških napakza osnovnedogodke, ki opisujejo
akcije operaterjaza vzpostavitev sistema glavne napajalne vode.

Strokovna mnenja in ekspertize .

SodelavciOdseka za reaktorsko tehniko IJSso v letu 1999, na osnovidržavnihpooblastil in svojih dolgoletnih
strokovnihizkušenj zbranihna področju jedrske varnosti, opravilinaslednjestrokovne·ocene sprememb, ki
zadevajoobratovanjeNuklearne elektrarne Krško (NEK): .

• Strokovnaocena spremembe Tehničnih specifikacij NE Krškozaradi spremembenadzornih zahtev(IJS-DP-
7737). Spremembe nadzorriih'zahtev so osnovane na priporočilih JedrskeupraVht komisije ZDA(US NRC) in
kritični oceni NEK zaradi specifičnih obratovalnih pogojev. Uvedbaobravnavanih sprememb Tehničnih

specifikacij pomeniracionalizacijo obratovanja in nadzoraNEK.
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• Strokovna ocenakonverzije FSAR-USAR za poglavje 5 (IJS-OP-7909/1). Ocenaje bila izdelana za vse
spremembe USAR do vključno 3. izdaje na osnovi kriterijev v R.G. 1.70inNUREG-0800.
• Strokovna ocenakonveriijeFSAR-USAR za poglavje 15(IJS-OP-790912). Ocenaje bila izdelana za vse
spremembe USAR do vključno 3. izdajena osnovi kriterijev v R.G. 1.70in NUREG-0800.
• Strokovna ocenespremembe Tehničnih specitika'cij NEKzaradi spremembe zahtev za blažilnike sunkov.
NEKje uvedla zahteve za nadzorin mejne obratovalne pogoje za blažilnike sunkov. Koncept nadzora je v skladu
z ASME OMstandardi zasnovan na vzorčenju, ki zagotavlja 95% verjetnost, da bo 90010 do 100010 blažilnikov
sunkov obratovalno sposobnih.

V skladu z državnim pooblastilom, ki ga imaIJSza preverjanje delovanja varnostnih in varovalnih sistemov v
jedrskihobjektih, so bilemedremontom NEK '99ob koncu 15.gorivnega ciklaocenjene naslednje dejavnosti:

• preizkusi varnostnih sistemov,
• posegi in preizkusi na uparjalnikih,
• menjava goriva,
• meritve porazdelitve moči sredice reaktorja, in preizkus tesnosti zadrževalnega hrama pri

projektnem tlaku.

• V okviru projekta načrtovane modernizacije NEKje Odsek za reaktorsko tehniko IJS izdelal oceneza
naslednje dokumente firme Westinghouse kot dobavitelja:
Operating window report(I1S-0P-796.1),
RTDPuncertainty analysis (IJS-OP-7963),
LOFTRAN validation report(IJS-OP-8070),
Overpressure protection (IJS-DP-7980),
LOCA margins report- LBLOCA (I1S-0P-8024),
Increase in RCS inventory accidents report(IJS-OP-8134),
Oecrease in RCS inventory accidents report(I1S-0P-8123),
ATWSaccidents report(IJS.OP-8140),
Setpoint study (IJS-OP-813S),
Radiological consequence report(IJS-OP-8128),
RSGdesign transient specifieation (IJS-OP-7969),
LOCA SLBIFLB hydraulic fon:ing functions OJS-DP-7977),
Design transient specification balance (IJS-OP-8079) in
Mechanical report (I1S-0P·8129).

11.8.2 ODSEK ZA REAKTORSKO FIZIKO

Na področju reaktorske fIZike so bile raziskave usmerjene predvsem v razvoj novih metod za preračune

raziskovalnih in močnostnih reaktorjev. Kotvsa pretekla leta,od prvega zagonaJE Krško, so z uporabo lastnega
projektantskega programskega paketaCOROIII tudiv letu 1999 pripravili celoten projektsredice. Opravili so
tudi fizikalne zagonske preizkuse po menjavi goriva v JE Krško. Pri tem souporabili sedajže dokaj razširjeno
lastno metodo meritve reaktivnosti kontrolnega svežnjaz vstavitvijo.

V letu 1999 so pripravili vrstostrokovnih mnenj, kijih NE Krškopotrebuje za upravne postopke, povezane z
zamenjavo uparjalnikov in dvigom moči v NE Krško. Pravtakoso sodelovali pri razvoju modelov in pripravi
podatkov za popolni simulator NE Krško.

11.8.3 IZOBRAžEVALNI QNTER ZAJEDRSKO TEHNOLOGIJO MILANAČOPIČA

Izobraževalni centerzajedrskotehnologijo Milana Copičaje v letu 1999nadaljeval z dejavnostmi na vsehštirih
področjih svojega delovanja.

UsposabljanjedelavcevNE Kliko je primarna dejavnost centra. V letu 1999~ je k.on,čal v letu 1998začeti
tečaj TJE- sistemi (Tehnologija jedrskihelektrarn - sistemi inobratovanje NEK). Izvedli so dva krajšatečaja
OTJE(Osnove tehnologije jedrskihelektrarn) za tehnično osebjeNEK.Eden~d njimije bil namenjen
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predvsem zunanjim podizvajalcem NEK. Izpeljaliso štiri obnovitvena tečaje ~ operaterje elektrarne. Izdelaliso
sistemza nadzor kakovosti učnih materialov in baze testnihvprašanj,

Na področju varstva pred sevanji so v letu 1999 izvedliskupnošest tečajev za medicinskoosebje ter za
industrijsko uporabo virov ionizirajočega sevanja.

V letu 1999 so dosegliveliknapredekpri organizaciji mednarodnih t~ajev. Mednarodnaagencijaza atomsko
energijoje v sodelovanju z centromorganiziraladevet aktivnosti. Večina je bila enotedenskih srečanj, eno
srečanje paje bilo dvotedensko. Interesza organizacijo srečanj v Sloveniji potrjuje pravilno vizijocentra, ki
postajamednarodno priznancenter za usposabljanje. .

11.9 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRI DELU

Dejavnostispodročja varstvapred ionizirajočimi sevanji,za katereje ZVD oz. Center za ekologijo,
toksikologijo in varstvopred sevanji,Ljubljana pooblaščen:

• ZVD RSje na podlagi Mi; pooblaščena institucijaza opravljanje vseh ukrepov varstvapred ionizirajočimi

sevanji,navedenih v Zakonuo varstvupred ionizirajočimi sevanji (Ur. l. SRS. št. 9181), št. odločbe 180
1/80-81 z dne 09.03.1981,

• ZVD RSje bil z odločbo Zyeznegakomitejaza delo, zdravstvoin socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za
izvajanje sistematičnega preiskovanja kontaminacije z radioaktivnimi snovmi(Ur. 1. SFRJ,št. 40/86),

• ZVD RSje z odredboRepubliškega komitejaza zdravstveno in socialnovarstvo imenovankot organizacija,
ki je pooblaščena za preskušanje radioaktivne kontaminacije živil živalskegain rastlinskegaporekla(Ur. I.
SRS, št. 25/89) in

• za področje ekologije in toksikologije za strokovnenaloges področja varstvapri delu (Ur. 1. SRS,št. 22187).

V letu 1999 je ZVD delovalkot pooblaščena organizacijain raziskovalna enota za nadzor in kontrclo
radioaktivnekontaminacije na področju življenjskega in delovnega okolja v Republiki Sloveniji.

Poročilo o njegovem deluje predstavljeno v poglavju3.2.

11.10 INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ENERGETIKO (lE)

Inštitutza elektrogospodarstvo in energetiko(Institutza elektroprivredu i.enCJletiku d.d., zagreb - lE) je
pooblaščen, z odločbo št. 318-36192-475I1AS z dne 24.08.1993, kijoje izdala RUN za sledeča opravila,
povezanaz jedrsko varnostjo:

• dejavnostina preveljanju in zagotavljanju kakovosti, preveljanjufunkcionalnosti in zanesljivosti sistemov
merjenja, regulacije in upravljanja (I&C) med izgradnjo,predpogonskimi preizkusi,poskusnimobratovanjem in
obratovanjem jedrskegaobjekta.

V letu 1999je lE opravljaldejavnosti ki so povezanez jedrsko varnostjov remontu leta 1999,z menjavogoriva,
remontom na področju inštrumentacije, meritevin regulacije(I&C področje), sestavlja inšpekcijski nadzor nad
primamimisistemiv skladus tehničnimi specifikacijami NE Krško,sistemomjedl'ske.inštrumentaeije (NIS) in
nadzor nad inštrumentacijo, regulacijoin avtomatiko dieselskih generatoljev(00-1 in 00-2):

• Predremontne dejavnosti in analizanačrta remontav zvezis pripravami na izvajanje inšpekcijskega nadzora
med remontom NE Krško,
• Pregledspiska postopkov NE Krško in postopkov, ki se nanašajona I&C področje,

• Pregledpaketadokumentacije za modiftkacije s področja I&C,
• Inšpekcijski nadzorn~ddejavnostmi med remontom in IS. menjavogoriva v NE Kriko na I&Cpodročju,

• Inšpekcijski nadzornad modifikacijami I&C opreme in sistemovmed remontotnR'99.
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• Na osnovi izvedenih dejavnosti med remontom R'99je lE izdal izjavo za ponovnokritičnost reaktorjapo
remontu '99. izjavoza obratovanje NE Krškona nazivni moči po remontu '99 in strokovnooceno remontnih
dejavnosti, posameznih del in preskusov medzaustavitvijo NE Krlko zaradi menjavegoriva na koncu
petnajstega cikla za področje I&C.

Zagotavljanje kakovosti in izobraževanje

Dejavnosti na področju zagotovitve kakovosti in sodelovanje na seminarjihs področjajedrske tehnologije in
zagotavljanja kakovosti v skladus standardi ISO EN:
• pregled postopkov NE Krlko za dejavnosti vzdrževanja in wnerjanja in~trumentaeije letC sistemovin zank,
• priprava in uvajanje sistemakakovosti v lE po HRN EN 9001 v skladu z mednarodnim standardom ISO
DIN EN 9001,
• dejavnosti zagotavljanja kakovosti pri izdelavi revizij Priročnika zagotovitve kakovosti lE ter programskih
in delovnih postopkov, za dejavnosti lE kot od URSJVpooblaščene organizacije,
• šolanjetečajnika na MAAE tečaju v Karlsruhe v zveziz in~trumeJttacijo, regulacijo in merjenjem - »letC in
NuclearPowerPlants«, .
• izvedba internih presoj na osnovi ISOstandardov v skladuz internimpriročnikom zagotovitve kakovosti za
PRESKUSNE LABORATORIJE.

11.11 ENCONET

Finna ENCONET Consulting Ges, m. b, H., Auhofstrasse 58, A·1130 Dunaj, Avstrijaje, z odločbo št, 318·
55195-141261ML z dne 19.03.1997, ki jo je izdalaURSJV, pooblaščene za opravljanjenaslednjih del in storitev
s področja jedrske varnosti na območju Republike Slovenije:

• ocenjevanje in preverjanje varnostnih poročil in drugedokumentacije v zveziz jedrsko varnostjoin
• izdelava varnostnih analizkot podporaupravnemu organuza jedrsko varnostpri odločanju v upravnih
postopkih.

V Sloveniji so bile aktivnosti ENCONETa usmerjene v varnostno analizo za NE Kdko in v neodvisno oceno
analizv zveziz njenomodernizacijo in zamenjavo uparjalnikov. Poleg tegaje bila v letu 1999končana
neodvisna preveritev sprememb varnostnega poročila (tJSAR)-.

Pri kategoriji varnostnih analiz je bila glavnadejavnostintegralna v8mostnaocenaNE Krlko (Integralsafety
assessment), ki jo je izvajal skupajz BNLiz ZDA in delavcielektrarne.Obdelanihje bOo skoraj3000
modifikacij, PSApa je bil dopolnjen z okoli400 spremembami, tako pri vhodnihpodatkihkot pri modelu.

Pri neodvisni preveritvi sprememb varnostnega poročila (tJSAR)je ENCONETsodelovals ltirirni poglavji.

Največji projektv 1999je bil ocenjevanje po~1I o analizah za zamenjavollparj_laikov in pove&nje
nazivne moči elektrarne. Ocenilje »Pakete C in 02<<, in sicer 13 poročil »PaketaC« - eva1uacije sistemovin 7
poročil »Paketa 02« - redukcija blažilnikov. V povezavi z redukcijoblažilnikov je sodelovaltudi pri ocenah
uporabeLBBkonceptav NE Krško,

V letu 1999je ENCONET vzdrževal svoj ISO, 900I certifikat, ki ga je pridobil v ~tu 1998.Aprilaje nizozemska
finna KEMA pri njih izvedla začetrlo presojo,ki je bila uspelna inje bil certifikattako potrjen.Določene
izboljlaveso bile predlagane. Izvedenaje bila tudi notranjapresoja.Načrt aktivnosti, ki je zajel obe presoji,je
bil v glavnem realiziran v letu 1999.

11.12 ELEKTROTEHNIČNA FAKULTETA UNIVERZE V ZAGREBU
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Elektrotehnična fakulteta Univerze v Zagrebu, zavod zavisoko napetost in energetiko je z odločbo št.318-38190
1413/AS leine 02.04.1991, kijo je izdala URSJV, pooblaščen zaopravljanje naslednjih del instoritev s
področjajedrske varnosti naobmočju Republike Slovenije:

• izdelavo varnostnih analiznaprav, obratov insistemov jedrskihobjektov in
.• izdelavo analizzakvalifikacijo elektrotehnične opreme varnostnega razreda.

Strokovne ocene varnosti in obntovanja NE Kriko

I. Končno poročilo o oceni"Safety Evaluation Report fortheFSAR-USARConversion andChanges for
USAR Rev.O, Rev. 1,Rev.2 andRev.3" (poročilo št. FER-ZVNElSAlSO~FR:J.O/99-o), 1999.

2. Ekspertsko poročilo O oceni"NEKTS Change 98-039 LCO 3.7.1.5, Main Steam Line!solation Valves"
(poročilo št. FER-ZVNElSA/So-ER02l99-o), 1999

3. Ekspertsko poročilo o oceni "NEKFireProtection Action Planfor FireAreaCS-I, Main Control Room,
244-FP-L" (poročilo It. FER-ZVNElSAlSo-ERO1/99-0), 1999

4. Ekspertsko poročilo O oceni"Inadequate CoreCooling Monitoring System Implementation, 202-RC-L" and
"CoreExitTbennocouple Mineral Cable. Upgrade, 282-IC-L" (poročilo št. FER-ZVNElSAlSO-ER03/99-0),
1999

Predhodne strokovne ocene v okviru projekta modernizacije NEK

5. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.3.1: "Steam LineSreak,
CoreResponse", Revizija 0, Januar1999, Poročilo št.: A2-FER-NEK-99/02 (FER-ZVNElSAlSo-PR04/99
1)

6. Predhodno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.4: "Heatup Events",
Revizija O, Januar 1999, Poročilo št.:A2-FER-NEK-99/03 (FER-ZVNElSAlSO-PR05199-1)

1. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.l: "Margin to DNS",
Revizija O, Januar 1999, Poročilo št.:A2-FER-NEK-99/04 (FER-ZVNElSAlSo-PR06199-l)

S. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-4.1:·"Krsko Uprating
Thennal and Hydraulic Analysis Work Repol1", Revizija O, Januar. 1999
Poročilo It.: A2-FER-NEK-99/06 (FER-ZVNElSAlSO-PR08199-1)

9. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR..;NI;:K-4.2: "Integrated Core
Design", Revizija 0, Februar 1999 ,Poročilo št.:A2-FER-NEK-99/07 (FER-ZVNElSAlSO-PR09/99-1)

10. Predhodno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.l:
"Increase in HeatRemoval by the Secondary System"Revizija O, August 1999,Status: Preliminary, Poročilo
št. A2-FER-NEK-99/14 (FER-ZVNElSAlSO-PRI3/99-0)

Il. Predhodno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.2:
"Decrease in HeatRemoval bythe Secondary System", Revizija O, August 1999,Status: Preliminary,
Poroeilo It. A2-FER-NEK-99/l5 (FER-ZVNElSAlSo-PRI4199-o)

i2.PredbodQoporočilo o I)I'Odvjsni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.S:
"Containment Response to LOCA", Revizija O, August 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99116 (FER
ZVNEISAlSo-PRISI99-o)

13. Predhodno poroeilo Oneodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR';NEK-7.9:
"Subcompwttnent Pressurization",Revizija 1,August 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99117 (FER
ZVNElSAlSo-PR16199-0)

14. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK:'7.3: "Decrease in RCS
Flow Rate" Revizija O, August 1999 Status: Preliminary, Poročilo št. A2-FER-NEK-99122 (FER
ZVNElSAlSO-PR22199-o)

IS. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.4: "Reactivity andPower
Distributions Anomalies" Revizija O, September 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99124 (FER-
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ZVNElSAlSO-PR24/99-o)

16. Predhodno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-8: "SetpointStudy"
Revizija O, November 1999 Status: Preliminary, Poročilo ~t. A2-FER-NEK-99125 (FER-ZVNElSAlSO
PR2SI99-o)

Končne strokovne ocene poročil v okviru projekta modernizacije NEK

1. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-l.O: "LOFTRAN Validation", Revizija
1,June 1999, Poročilo ~.: A2-FER-NEK-99/18 (FER-ZVNElSAlSo-FRO I199-0)

2. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-2.0: "Operating Window",Revizija 2,
July 1999, Poročilo št.. A2-FER-NEK-99/19 (FER~ZVNElSAlSo-FR02l99-o)

3. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-3.0: "Revised Thennal Design
Procedure Uncertainty Analysis", Revizija 3,Marec 1999, Poročilo št: A2-FER-NEK-99120 (FER
ZVNElSAlSO-FR03199-o)

4. Poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokume~ta SSR-NEK-6.l: "Marginto DNB",Revizija 1,
Julij 1999, Poročilo št.: A2-FER-NEK-99121 (FER-ZVNElSAlSQ-FR21199-o)

5. Poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-4.1 :"T8tH CoreDesign" Revizija 1,
September 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99123 (FER-ZVNElSAlSo-FR23199-o)

6. Končno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.3.1: "StearnLine Break,
CoreResponse", Rev. 1, Poročilo št. A2-FER-NEK-99126 (FER-ZVNElSAlSo-FR26199-o)·

7. Končno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.4: "HeatupEvents",Rev. 1,
Poročilo ~ A2-FER-NEK-99127 (FER-ZVNElSAlSo-FR27199-0)

8. Končno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.S: "Overpressure
Protection", Rev.2, Poročilo št. A2-FER-NEK-99128 (FER-ZVNElSAlSo-FR28199-o)

9. Končno poročilo o neodvisni oceniWestinghousoveaa dokumentaSSR-NEK-7.1: "Increase in Heat
Removal bythe Seco,.dary System" Revizija 1, December 1999, Poročilo St. A2-FER-NEK-99129 (FER
ZVNElSAlSo-FR29199-O)

10. Končno poročilo o neodvisni oceniWestinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.2: "Decreasein Heat
Removal bythe Secondary System" Revizija 1,December 1999,'PoročiJo ~A2-FER-NEK-99/30 (FER
ZVNElSAlSo-FR30I99-o)

II. Končnoporočiloo neodvisni occ,.i Westinghousovegadokumenta SSR-NEK-7.3: "Decreasein RCSFlow
Rate"Revizija 1, December 1999,Poročilo St. A2-FER-NEK-99/31 (FER-ZVNElSAlSO-FR31199-0)

12. Končno poročilo o neodvisni oceniWesti,.ghousovega dokumenta SSR-NEJ<-7.4: "Reactivity and Power
Distribution Anomalies" Revizija 1,December 1999,Poročilo št. A2-FER-NEK-99132 (FER-ZVNElSAlSO
FR32199-o)

11.13 ZAKLJUČNAOCENA

Pooblaščene organizacije predstavljajo pomemben del nadzoranadobratovanjem, dograditvami in izboljSavami
ter vzdrt.eva1nimi deli najedrskihobjektih. S tem svojim delom dopolnjujejo iDJpekcijo zajedrsko varnost,ki
kadrovsko nebi mogla sama pokriti vsehdejavnosti vjedrskih objektih, ki sopOVezane zjedrsko varnostjo.

Iz poročila pooblaščenih organizacij je razvidno, da predstavlja večji del njihovega angatiranjanadzor letnega
remonta in menjave goriva. Gledenato, dase bc>z zamenjavo uparjalnikov trajanje remonta skrajSevalo, se bo
morala nato pripraviti tudi inšpekcij!l in pooblaščene organizacije. Kratek remont bo ZahteYa1 boljk načrtovanje

spremljanja del in se boljšokoordinacijo ter sodelovanje medNE KrlkQ,inSpekcijo in pooblaSčenimi

organizacijami.

Pooblaščene organizacije skrbijoza stalnouspOsabljanje svojihdelavcev iz področij za katera sopooblaščene.

Zelopomembna je organizacija zagotavljanja QkovOlti, kijo preverja tudiURS,JV.
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12 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

V.letu 1999 je URSJ v okviru razpoložljivih sredstev financirala oz. sofinancirala nekatere raziskave in ~tudije

potrebne za vzdI'Ževanjejedrske in sevaine varnosti in pomoč pri vodenju upravnih postopkov.

Modeliranje zadrževalnega hrama NE Krika s programskim orodjem CONTAIN,
(IJS. Odsekza realcJorsko tehniko, Ljubljana).
S programskim orodjem CONTAIN so bili simulirani izbrani pojavi v zadrževalnem hramu v času prvih 48 ur
hipotetičneresne nezgode v jedrski elektrarni Krško. Resno nezgodo povzroči odpoved recirkulacije sistema za
zasilno hlajenje sredicepriveliki izlivni nezgodi. Po taljenju reaktorske sredicein poMitvi reaktorske posode se
talina izlije v votlino reaktorja pri nizkem tlaku hladilnega sistema. II faza projekta zajema analize simuliranih
pojavov kot so kondenzacija vodne pare in nadaljnje obnašanje kondenzata, delovanje varnostnih sistemov,
pretok plinaste in kapljevite vode med predelki hrama, transport in odlaganjeaerosolov, interakcijo med talino
reaktorske posode in betonom ter zgorevanje vodika in ogljikovega monoksida. Iz rezultatov analiz lahko
razberemo zelo visoko vrednost tlačne konice po izpustu hladila iz primarnega sistema in dolgoročno tendenco
naraščanja tlaka zaradi zaostale toplote v talini reaktorske sredice.

Izračun male izlivne nezgode s programskim paketom MELCOR 1.8.3..
(Instilutza energetsko. procesno in okoljskoinženirstvo. Faku/teta za strojniltvo, Univerza v Mariboru).
S programskim orodjem MELCOR je bila simulirana mala izlivna nezgoda v NE Krško. MELCOR je
programski paket za preračun težkih nezgod. Zasnovan je na konceptu prostih volumnov, ki jih uporabnik prosto
oblikuje. sestavlja v zapletenej~e geometrijske oblike, jih med seboj povezuje ter dodaja različne kontrolne
sisteme. Program sledi produktom razpada ter simulira interakcijo betona instopljene sredice. V letu 1999 se je
projekt, ki se je začel l, 1995, nadaljeval z razvojem modelov in nove baze podatkov za uporabo v programskem
paketu MELCOR 1.8.3. Bistvene novosti so bile narejene v nodalizaciji hladne veje primarnega sistema in
uporabi vseh inženirskih varnostnih sistemov v njej. za model nodalizacijeje bila izbrana t.i. križna verzija
modela ("cross flow model"), ki je bila v ta namen tudi testirana. Bistvene ugotovitve novega modela so, da
nodalizacija hladne veje in način njenega opisa bistveno vplivata na potek same nezgode.

Računainiiko modeliranje~ oceno prenosa radionuklidov v naravnih sistemih,
(Laboratorij za dinamikoj1uidov. Faku/teta za strofništvo, Unive170 v Ljubljani).
Projekt zajema modeliranje prenosa radionuklidov v naravnih in tehnolo~h sistemih, kar je pomembno pri
oceni vpliva na biosfero. V prvi fazi projekta, ki je bila dokončana v 1. 1999, so bile podane osnovne ideje in
predlogi, ki jih je potrebno u~tevati pri modeliranju prenosa radionuklidov. Razviti so bili fizikalni in
matematični modeli ter podane modelske predpostavke. Predstavljen je bil tudi postopek rekvanja tovrstnih
modelov in nekateri izračuni enostavnej~ih testnih primerov.

Trdnostne analize primarnega hladilnega kroga NE Kriko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojni!tvo,
Ljubljana). Izpopolnjen je obstoječi numenčni model reaktorskega hladilnep sistema NE Krško, izdelanega v
okviru prve f~ projektne naloge. Z njim bo možno ponoviti anali~, ki jih je izdelala f1J1l1a Westinghouse.
Ponovljene so bile nekatere mehanske analize reaktorskega hladilnega sistema tako, kot je opisano v
Westinghouse poročilih. S primerjavo rezultatov ponovljenih in Qriginalnih WC$tinghouse analiz je preverjena
natančnost numenčnega modela, izdelanega v prvi fazi projekta, ki bo slutil kot osnova za nadaljnje izvajanje
mehans~ih analiz reaktorskega hladil~ega sistema.

Analiza stanja in strokovno mnenje o uvedbi LBB koncepta v okviru projekta modernizaeije pri
zamenjavi uparjalnikov. (D. Horvat, Ljubljana). Pri varnostnih analizah cevovodov in podpor v zveZi z
modernizacijo namerava NE Krško uporabiti koncept "pu~je pred prelomom" LBB, kot ga definira NRC.
Koncept odpravlja upoltevanje dinamičnih. učinkov zaradi trenutnega giUo~nskega preloma z dvostransko
iztočno pomino primarnega cevovoda (LB LOCA), kot je to bilo predvideno v dosedanjih projektnih osnovah.
Obravnavani so različni koncepti LBB-ja ter sprejemljivost LBB koncepta v različnih državah. Ugotovljeno je,
da je LBB koncept sprejemljiv za primarni krog reaktorskega hladila le pod pogoji, ki so obrazloženi v analizi.

Geotektonske raziskave za oceno varnosti (Inititut za geblogijo, a.otebalko ln a.orlZiko, mag. laor Rižnar
in mag. Toma! Verbič samostojna raziskovalca, Ljubljana). Osnovni cilj raziskav je s pomočjo

interdisciplinarnega pristopa in z uporabo novih tehnologij z večjo zanesljivostjo ugotoviti obstoj možnih
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aktivnih prelomov v bližiniNE Krškoter določiti njihovomorebitno povezanosts potresi. ki lahko ogrozijo NE
Krško, V letu 1999se je nadaljevalo geološke kartiranje.po metodologiji kartiranja vse~ golic: v merilu 1:5000.
Kartiranje se je izvajalo na dveh območjih Krške kotline na jugozahodnem delu območja Kostanjevice in na
širšemobmočju Globokega. Skupnoje bilo skartirano 50 km2

• Vzdolž41 km refleksijskoseizmičnih profilov,ki
so bili izvedeni v sklopu PHARE projektaje bila narejenanatančna raziskava kvartamih sedimentov na osnovi
popisa vrtin, ki so bile narejenaza potrebe seizmičnega protiliranja. Tako smo pridobili nove podatke o sestavi
in strukturi usedlinv zgornjih desetihmetrih.

S. okvirni progJ:llm • EURATOM

Evropska komisija je aprila 1997pripravilapredlogza 5. okvirni program. ki velja za obdobje 1998-2000. Svet
ministrov EU pa je 22. decembra 1998 predlog EC potrdil. Tako se je v letu 1999 uradno začel izvajati novi
okvirni program. Slovenija je v istem letu (1999) postala polnopravna članica 5. okvirnega programa
raziskovalnih in tehnololko-razvojnih aktivnosti Evropske unije ter EURATOM-a, kije namenjenraziskovalnim
in izobraževalnim aktivnostim na področju jedrske energije.
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13 RAVNANJE Z RAO

13.1 AG.ENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE

Agencija RAO je pripravila v letu 1999 predlog strategije ravnanja z NSRAO.." dokumentu so podana izhodišča, ki
so bila upo&tevana pri pripravi strategije, mednarodna praksa ravnanja z NSRAO in možnosti, ki jih ponuja slovenski
prostor za relitev vprašanja NSRAO v celotnem življenjskem obdobju Odpadkov· od njihovega nastanka do končne

rešitve. Strategija obravnava kot možne trajne rešitve za NSRAO več opcij inna koncu predlaga izgradnjo
odlagališča kot najustreznejšo. saj je to edina opcija, ki predstavlja varno in dokončno rešitev problema nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov.

ARAO bo skladno s kratkoročnimi načrti Agencije RAO za izbor lokacije za odlagališče NSRAO do leta 2001
opredelila nekaj deset mOŽnih območij za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. To bo doseženo z
vrednotenjem slovenskega prostora tako. da bo primernost neke lokacije za odlagališče NSRAO v prvi fazi izbora
lokacije preverjena z različnimi tehničnimi kriteriji, med katere sodijo tUdi geološke lastnosti. Kot osnova za pregled
ozemlja celotne Slovenije je bila izbrana in za ta namen ustrezno obdelana litOstratigrafska kana Slovenije v merilu
1:250000, ki ponazarja porazdelitev kamnin v Sloveniji. PodrobnejŠI: vrednotenje pa bo opravljeno z uporabo
dodatnih, natančneje tematsko obdelanih geoldških prostorskih podatkov v hidrogeološki, tektonski in inženirsko
geološki karti.

V preteklosti je bila pripravljena projektna dokumentacija za površinsko odlagališče NSRAO. Skladno z razširitvijo
opcij izgradnje odlagališča na podzemni tip odlagališča je bil v preteklem letu izdelan tudi idejni projekt. za
podzemno odlagališče NSRAO. ki ga sestavlja podzemni - Odlaga1oi del. ki se nahaja na globini. večji od 50 m, ter
površinski del, kjer so locirani objekti za sprejem, obdelavo in pripravo odpadkov ter vsa infrastruktura, potrebna za
obratOvanje odlagališča. Projekt je pripravljen variantno za dve mti dostopa do odlagalnih enot in dva tipa
geološkega okolja. V njem sta tako predstavljena projekta izgradnje odlagališča v mehki. slabo prepustni hribini s
horizontalnim dostOpom, in v trdni, mehansko odpornejši hribini in dostop z vpaclnikom.

ARAO pripravlja v skladu z zakonodajo in mednarodno prakso tudi naloae S področja zagotavljanja varnosti za
celotno obdobje obratOvanja odlagališča in za daljŠI: obdobje po njegovem zaprtju. Naloge so usklajene z
dolgoročnim terminskim načrtom izgradnje odlagališča NSRAO. Tako bo do konca leta 200 I pripravljena ocena
varnosti za sploIno lokacijo odlagališča NSRAO. Do leta 2005 bo vzporedno z izborom lokacije izdelana še
preliminarna varnostna ocena za specifično. izbrano lokacijo, s katero. bo dokazana varnost odlagališča za obdobje
nekaj sto let. Osnova za ugotavljanje primerne varnosti je ocena lastnosti performance assessment odlagališča in iz
nje izhajajoče varnostna ocena odlagališča, zato je bilo v letu 1999 več aktivnosti namenjenih izdelavi vseh potrebnih
osnov za oceno lastnosti odlagališča. Izdelan je bil tudi predlog obsega varnostnega poročila za odlagališče.

V okviru teh del je potekala v juniju 1999 enotedenska delavnica z naslovom Preliminarna ocena vpliva odlagališča

nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na okolje, v kateri so strokovnjaki z. različnih področij na pripravljenem
modelu odlagališča nizko· in srednje radioaktivnih odpadkov ugotavljali, kako lahko tako odlagališče vpliva na
človdko okolje. Simulirana $lil bila oba tipa odlagališča, tako površinsko kot tudi podzemno. Primera sta bila
pripravljena tako. da so bili v čim večji meri upoštevali že poznani podatki za bodoče odlagališče. Manjkajoči vhodni
podatki so bili povzeti po izkušnjah iz medmlrodnega projekta ISAM (Improvement of Safcty Assessment
Methodology for near surface LILW repository). v katerem Slovenija že. dve leti aktivno sodeluje. Rezultati
delavnice so pokazali, daje ft1()goče odlagališčeza nizko in srednje radioaktivne odpadke zgraditi tako, da bo njegov
vpliv na okolico zanemarljiv. Širši strokovni javnosti so bili rezultati predstavljeni na konferenci Društva jedrskih
strokovnjakov v Portorolu.
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13.2 SKUPNA KONVENCIJE O VARNOSTI RAVNANJA Z IZRABWENIM JEDRSKIM GORIVOM
IN VARNOSTI RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI

Namen Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim jedrskimgorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi
odpadki (Skupna konvencija) je z mednarodno-pravnim mehanizmom in z ukrepi držav doseči in ohranjati visoko
raven varnega ravnanja z radioakt.ivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Vzpostavitev ter vzdrževanje
utinkovitega varnostnega sistema pri ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki je
namenjena zdčiti posameznikov, družbe in okolja pred škodljivimi vplivi ionizirajočega sevanja. S sprejemom te
Skupne konvencije je povečana mednarodna odgovornost držav pogodbenic za preprečevanje nesreč z radiološkimi
posledicami oz. za ublažitev teh posledic, če do njih pride.

Skupnakonvencija o varnem ravnanju z izrabijenim jedrskimgorivom in radioaktivnimi odpadkije bila pripravljena
v razmeroma kratkem času. Razloge za to gre iskati v zavzetosti držav članic Mednarodne agencije za atomsko
energijo (MAAE) za ureditev tega področja ter v dejstvu, da so osnovna izhodišča za Skupno konvencijo sorodna
izhodiščem Konvencije o jedrski varnosti. Razmišljanja o nujnosti sprejema konvencije, ki bi urejala ravnanje z
radioaktivnimi odpadki, so bila prisotna v strokovnih krogih že ob pobudah za sprejem Konvencije o jedrski
varnosti. Vendar je takrat prevladalo stališče, naj se v konvencijo o jedrski varnosti ne vkljUČUje določil o varnem
ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Ta naj se uredijo s posebno konvencijo. Formalno je pobudo za pripravo
konvencije o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki predstavljala resolucija Generalne konference MAAE,
sprejetav septembru 1994, ki je zavezala Svet guvernerjev MAAE ter njenega generalnega direktorja, naj pričneta s
pripravami za sprejem Skupne konvencije.

Po pripravljalnemu srečanju strokovnjakov (februar 1995) je bilo v okviru MAAE organiziranih sedem sestankov
pravnih in tehničnih strokovnjakov, ki so potekali v času od julija 1995 do januarja 1997. pri delu skupine je
sodelovalo preko 100 strokovnjakov iz več kot 50 držav in opazovalci iz komisij EU in OECDINEA. V pripravo
besedilaSkupne konvencije so bili vključeni tudi strokovnjaki iz Slovenije.

Besedilo Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in varnosti ravnanja z
radioaktivnimi odpadkije bilo sprejeto na diplomatski konferenci na Dunaju, 5. septembra 1997. za Slovenijo jo je
na generalni konferenci na MAAE naDunaju oktobra 1997, po pooblastilu Vlade RS št.900-05197-57 podpisal mag.
Miroslav Gregorič, direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Državni zbor je Skupno konvencijo
ratificiral. Besedilo Skupne konvencije je objavljeno v Uradnem listuRS-MP št. 3199. V veljavoje stopila25.2.1999.
Do koncaleta 1999jo je podpisalo 40 držav, od tega jo je 13 državtudi ratificiralo.

Skupna konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja petindvajsete listine o ratifikaciji, sprejemu
ali odobritvi pri depozitarju, vključno z listinami petnajstih držav, od katerih ima vsaka vsaj eno jedrsko elektrarno,
ki obratuje. Depozitar je Generalni direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo.

Skupna konvencije vsebuje splošna načela mednarodno-pravnega urejanja vprašanj v zvezi z varnostjo ravnanja z
izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki gledena že velJavne mednarodne pogodbein standarde.

Skupnakonvencija se uporablja za urejanje varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz civilne uporabe in ne velja
za odpadke. ki vsebujejo le naravne radionuklide in niso proizvodjedrskegagorivnega ciklusa; razen v primeru če

jih takodeklarira pogodbenica.

Skupna konvencija se uporablja tudi za izrabljenojedrsko gorivo iz civilnih reaktorjev, razen za izrabljeno gorivo,ki
se nahajav objektih in napravah za predelavo goriva.

Skupno konvencijo je mogoče uporabiti tudi za izrabljeno jedrsko gorivo in radioaktivne odpadke iz vojaških
programov, če tako določi pogodbenica, ki imatakšneprograme.

V vseh fazah ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi Qdpadki naj bi s to konvencijo zagotovili učinkovite

obrambne mehanizme proti možnim nevarnostim tako, da so posamezniki. družba in okolje zaščiteni pred
Jkodljivimi učinki ionizirajočega sevanja, tako zdaj kot v prihodnosti, upoštevaje, da bodo zadovoljene potrebe
sedanje generacije, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb.
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Uporaba Skupne konvencije naj bi pomagala preprečevati nesreče Z radiolo&kimi posledicami in ublažiti njihove
posledice, če bi do njih prišlo, v kateri koli fiu.i ravnanja z izrabljel1im gorivom ali radioaktivnimi odpadki. Vsaka
pogodbenica Skupne konvencije bo morala zagotoviti zakonske, upravne in administrativne pogoje in druge ukrepe,
ki so potrebni za uresničevanje obveznosti po tej konvenciji.

Uresničevanje Skupne konvenclje bo spremljano na periodičnih sestankihpredštavnikov pogodbenic. Na njih bOdo
obravnavana državna poročila pogodbenic in vsa aktualna vprašanja-o ravn8l1ju z·izrabljenim jedrskim gorivom in
radioaktivnimi odpadki. \

Vgradnja doloČil te konvencije v slovensko zakonodajo in njihova uporabaje v skladus slovenskimi prizadevanji za
vstopv Evropsko zvezo.

Vir: Agencija RAO, dejavnosti povezane z radiološko varnostjo, ARAO, It. 431IOOOS29·IM.
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14

14.1

PRIPRAVWENOST NA VSTOP V LETO 2000

NEI(RŠKO

Z reševanjem problema pripravljenosti na leto 2000 za računalniško podprte sisteme se je v NE Krško pričelo z
imenovanjem projektne skupine iz vrst ekspertov NE Krško ter :z:MCrtom "Y2K Project\ lei je bil izdelan dne
03.1 \.1998. Prvi inšpekcijski pregled s strani URSJV je bil na temo UT dne 22.10.1998, na katerem jebilo
ugotovljeno, da se je delo pričelo sorazmerno pozno. NE Krško seje ta.JCr;,r zavezala, dabo nadoknadila zaostanek s
poenostavitvijo postopkov, takoda bo projekt dokončan do 01.07.1999, kotse to~.vGeneri~ I,..etter 98-1 "Ycar
2000 Readiness of Computer Systems at Nuclear PowerPlants" ter NEIlNUSMG 97-07, ki ju je NE Krškoprivzela
kotosnovo za delo.
Projekt je obsegal naslednje faze:
• pregled inventarja,
• začetna analiza inventarja, ki služi za dimenzioniranje potrebnih virov za izvedbo projekta (podrobna analiza

inventarja ugotavlja, ali je posamezen ali skupina sklopov pripravljena ("ready") oziroma prilagodljiva
("compliant") za prehod na leto2000(pridobiti je bilopotrebno i7Jave oziromacertifikate dobavitelja programske
instrojne opreme ali s testiranjem le-teugotoviti stanje),

• evaluacija povezav z drugimi sistemi: ELES. URSN, Telekom, HMZS,
• modifikacije sklopov, ki nisoustrezali kriterijern sprejemljivosti,
• nadomestni načrt ("Contingency Plan"),
• poročanje URSN indrugim.

Inšpekcija URSN je opravila devet inšpekcijskih pregledov na temo UT ter en skupni pregled z Mednarodno
agencijo za atomsko energijo (MAAE). Na impekcijah se je ugotavljalo predvsem izpolnjevanje načrta, še posebej
zaradi tega, kerje NE Krško pričela s tem projektom dokaj pozno, poleg tegapa ta problem Ilibil prioritetna naloga
zaradi obremenjenosti s projektom modernizacije elektrarne. I

Naskupni inšpekciji MAAElURSJV, dne 12.in 13.10.1999, je bilougotovljeno. daje bilado takrat skorajdokončana
natančna analiza, da so bila opravljena testiranja ter večina potrebnih modifikacij, manjkal pa je nadomestni načrt

("Contingency Plan"), ki se je prav takrat začel izdelovati. Ugotovljeno je bilo, daje opravljeno delo na visokem
nivoju, izražena paje bilabojazen: da projekt ne bo zaključen pravočasno, da se opravi še končni pregled.
V prvem načrtu je bil predviden zaključek projekta 29.11.1999 vključno z izdelavo nadomestnega načrta in
poročanjem upravnemu organu. zaradi remonta. in kasneje letnih dopustov, seje deloupočasnilo zato je bilopotrebno
konec del načrtovati do 20.12.1999. Uprava Republike Slovenije zajedrskovamostses takiJ:n odlapnjem reševanja
problema ni strinjala, ker je obstajala nevarnost ponovne prestavitve rokov ter je zahtevala, da se do 01.12.1999
predloži osnovni nadomestni načrt ("Contingency Plan"). podrobnosti pa naj bi se revidirale do novega roka za
dokončanje projekta.
Dne08.12.1999 je bil v NE Krško organiziran sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki ELES-Ove službe za
vodenje, TE Brestanica, NE Krško ter URSJV z namenom, da se uskladi režim obratovanja pri prehodu v novo leto.
V skladu z dogovorom je NE Krško v času prehoda na novo leto obratovala na 50 o/o-ni moči; ob 16:00 uri se je
pričelo zmanjševanje moči zgradientom 1MW/min. tako da je bila ob 21:00 uri dne 31.12.1999 moč 50 %.
Dvigovanje moči je bilo predvideno za 01.01.2000, oziroma bo predstavljeno za en dan, ker med prazniki ne bo
zadostne porabe električne energije. V času reducirane moči NE Krško ne bi mog1apoveeati moči v primeru izpada
kakšne odelektrarn v energetskem sistemu, kerje omejila (blokirala) odprtje regulacij$kih ventilov ter odzivnapadec
frekvence. TEBrestanicaje obratovalana prehodu v novoletood22. do 02. ureotočno, za lastno raboNE Krško le z
enimagregatom. ki je bil rezerviran samoza NE Krško. Hitri preklop (fast t:ranSCer) ne bi deloval v NE Krško niti v
primeru izpada 400kV mreže nitiv primeru notranje napake velektrami.
Da bise zagotovila zanesljiva komunikacija, je NE Krško opremila TE Brestanico z radiopovezavo ZARE.ELESpa
je vse važnejše RTP in proizvodne enote povezal z 22 radijskiJni postajami. Tako je bilo iz NE Krško možno
komunicirati s TEBrestanico tudiprekoRepubliškega centravodenja.

NE Krško je izdelala nadomestni načrt v skladu z navodilom NEIlNUSMG 98-07, "Nuelear UtiJity Year 2000
Readiness Contingency Planning". avgust 1998. NE Krško nimaračunalniško podprtih varovalnih sistemov, zato se
ni pričakovalo nepravilnega delovanja le teh. V računalniških sistemih, ki slutijo .za spremljanje obratovanja,
vzdrževanja inposlovanja elektrarne. paso bileaktivnosti usmerjene nadve vrsti problemov:

a) Pričakovani UT problemi. identificirani naosoc)Vi
• rezultatov detajlne evaluacije (544postavk strojne inprogramske opreme);
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• statusaplaniranih izboljšav in modifikacij na strojni inprogramski opremi.
la te postavke so bili pripravljeni natančni načrti za odpravo nepravilnega delovanja sistemov takoj po nastopu
novega leta(npr. resetiraJUe. ponoven set-up indrugevnaprej predvideni popravni ukrepi).

b) Nepričakovani problemi, ki bi se lahko pojavili z določeno verjetnostjo:
• posamezna postavka ni. bilaevidentirana znotraj inventure, zatoje,bilapotencialno neustrezna,

• neustrezna detaJlna ~uacija,
• nepravilna nadgradnja oziroma nepravilno testiranje,
• neprifakovani problemi na on-line povezavah (interface) z energetskim omrežjem na400 in 110kV nivoju,

telekomunikacijske povezave (ELES, TELEKOM, radio) in računalni!ke povezave (ELES, Intranet,
modemske povezave indr.).

c) Planpreventivnih inkorektivnih ukrepov je vseboval tudiobstoječe postopke elektrarne.

Specifični preventivni ukrepi:
• prevetjanje upokojenihJ)Ostavk strojne inprogramske opreme,
• priprava postavk, ki ni$() bBepravočasno nadgrajene alimoditicirane,
• indoktrinacija uporabnikov za postavke, ki nisobilepravočasno upokojene a1inadgrajene oziroma modificirane,
• predstavitev CPter planaukrepov vsemuporabnikom in vzdrževalce~
• en plinski agregat v TE Brestanica (Alternative PowerSource)jebil rezerviran samoza lastno raboNEK(otočno

obratovanje) dve uripred prehodom v novoletoterdveuripo polnoči, .
• nacionalna mreža je obratovala s skoraj vsemi agregati na minimalni moči, da se doseže izdatna rotirajoča

rezerva,
• NEKlikoJe zmanjšala moč na 500/0,
• dodatno k obstoječim komunikacijam je bilo z ELES-om in TE Brestanico možno komunicirati z dvema

različnima radiopovezavam&, ki sta se testirali vsakdan,ter z analogno telefonsko povezavo,
• formirale so se d~e ekiPe, sestavljene iz vodstva projekta L2T, vzdr2evalcev procesnih računalniških

sistemov, telekomunikacij in poveČ8J1ega~vila obratovalnega osebja,
• ddul'SlVO nadomu.
• priprava izpisov poslovnega informacijskega sistema ( skladišče,"Work OrderSystem"),
• priprava back-up vsehračunalniških sistemov.

NE K1ikojedne 16.12.1999 pri in4pekcijskem pregledu predala poročilo "Projec:t,Y2K NEK Contingency Plan
Plan za obvladovanje nel"e$Ulamih dogodkov, nastalih kot posledicaračunalniJkega problema leta 2000". Pri
pregledu Je bilo ugotovijenp,daelektrarna nima. nerešenih problemov na strojni inprografuski opremi, ki bi vplivali
na zanesljivo in vamo obratovanje NE Kliko. S izd~o tega dokumenta je bi! "Project Y2K NEK" dobil končno
obliko.

14.2 REAKTORSKI CENTER PODGORICA

Raziskovalni reaktor TRJ(jA v Podgorici ni obratoval na prehodu v novo leto, poleg tega pavarovalni sistemi niso
računaInilko podprti, zatose ni pričakovalo problemov.

14.3 RUDNIK URANA žiROVSKI VRH

V Rudniku uranaŽirovsIci vrhse nisopričakovali problemi s pripravljenosgo raČUnaIni§kih sistemov na leto2000.

14.4 VPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST

URSN je izdelala za potrebe' upravnega organa "Nadomestni načrt URS1V ob prehodu v leto 2000 (CP-URSN
UD", ki Je bil rezultat predhodnih aktivnosti za obvladovanje rač~kegaproblema (inventura računalniške

opreme, začema in celovita ocena prilagojenosti, prenova, potrditev-preizkus in proces implementacije). Te so
temeljile namdOdologij~ kijoje predlagala MAAE,dokument IAEA-TECOOC-I072.
Na URSJV so bili na prehodu v leto 2000 trije dežurni delavci. Poleg tegaje bilo Se pet dežurnih delavcev v
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stalni pripravljenosti doma. ki bi v primeru odsotnosti nadomeščal] manjkajočega dežurnega na upravi oziroma
bi bili poklicani na upravo če bi bilo potrebno.
Naloge dežurnih delavcev URSJVna delovnem mestu so bile:

• preverjanje delovanja vse URSJV opreme in "on-line" sistemov (EROS, EIS) v vnaprej določenih

časovnih intervalih,
• prevzemanje telefonskih pozjyov,.spremljanje MAAE,OECD in NRC UT spletnih strani, preveJjanje

statusa delovanja sistemov v NEK, ELES in TEB,
• dokumentiranje dogodkov v dnevniku UT,
• obveščanje vodstva ali delavcev URSJVv primeru nenormalnih dogodkov na URSJVali NE Krško.

Nadomestni načrt ukrepov je vključeYal uporabo na novo revidiranih NUID postopkov URSJV, ki bi se v
~rimeru potrebe uporabili za reševanje problematike prehoda na leto 2000.

Zaključek

Po novem letu se je pokazalo, da je "ilo presenetljivo malo pomembnih dogodkov v zvezi s pripravljenostjo
računalniških sistemov na leto 2000. Del tega je treba pripisati dejstvu, da so se uporabniki zavedali resnosti
problema in so pravočasno uredili računalniške sisteme. Del problemov pa je skrit in se je in se še bo reševal
nenačrtno.
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15 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA JEDRSKO ŠKODO- POOL

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GlZ (skrajbno Jedrski pool OIZ) je posebna
pravnoorganizacijska oblikazavarovalnice, ki skrbi za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti. Ustanovljen
je bil leta 1994, ko so zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Maril:lor d.d., Adriatic zavarovalna družba d.d.,
Zavarovalnica Tilia d.d.• Slovenica zavlij'ovalniška hib d.d., Zavarovalnica Mercator d.d.• Merkurzavarovalniead.d,
in Pozavarovalnica Sava d.d. dne 22. 03. 1994 podpisale Pogodbo o.ustanovitvi Jedrskega poola; Jedrski pool mz
delujev obliki gospodarskega interesnega združenja, na podlagi dovoljenja Ministrstva za finance z dne 17.03.1994
(odločba št. 301-13/94).V poolu imata največja deleža Zavarovalnica Triglav d.d. in Pozavarovalnica Sava d.d,
Jedrski poolGIZje začel poslovati 01.04. 1994 in imasedežv prostorih Zavarovalnice Triglavd.d. Miklošičeva 19,
Ljubljana. V letu I999.je Jedrski poolGlZ sprejelnovega člana Pozavarovalnico Triglav Re, d.d. tako, da sedajšteje
9 članic.

Vse do osamosvojitve Slovenije in Hrvaške je bila zaradi svoje varnosti NE Krško zavarovana pri takratnem
Nuklearnem poolu Zagreb. Po osamosvojitvi obeh držav sta se Jedrski J)OOIGIZ in Hrvaški nuklearni pool zaradi
ohranitve dobrih poslovnih odnosov dogovorila, da NE Krško oba poolasozavarujeta in sicer vsakdo 50%.Takosta
poola tudi za obdobje od 06. 05. 1999 do 05. 05. 2000 posebej izdalapolici za zavarovanje premoženja NE Krško
predjedrskimi. požarnimi in drugimi tveganji s skupnim letnim limitom 800tnilijonov USO. Oba poola imataz NE
Krško 2% skupni lasmi delež,presežek pa pozavarujeta pri22 tujih poolih, od katerihimajo vodilne deleže britanski,
nemški. ameriški in francoski pool. Odgovornost NE Krško za škodo tretjim osebam je zavarovana le pri Jedrskem
poolu GIZ in sicer 42 mio USO. Lastni delež slovenskega poolaje 3%, presežek pa je pozavarovan pri 17 tujih
paolih.od katerih imajo vodilne deleže britanski, nemški, ameriški. francoski pool inJap<>nski pool.
Tudiv letu1999 NE Krško Jedrskemu poolu GIZni prijavila nobene škode.
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16. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NE KRŠKO IN' ZA
ODLAGANJE RAO IZ NE KRŠKO

Sklad je ustanovljen na osnovi lakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK (Ur.list RS, It 75194, v nadaljevanju lakon o Skladu). Naloga SJdada je zbiranje sredstev za
ra:z:gradnjo NEK, za varno skladi!čenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov.
zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je Nuklearna elektrarna Krško, ViSina prispevka je določena s
Programom razgradnje NEK in je ob sprejetju zndala 0,61 tolarja za kWh, proizvedeno v NEK. od aprila 1997
dalje pa po sklepu Vlade viSina rednegaprispevka znaSa 0,462 tolarja za kWh. Vendarskladno s soglasjem Vlade
NEKle naprej obračunava prispevek v višini0,61 tolarjaza kWh' in sicerdo poplaeiladolgaza leti 1995 in 1996.

Po planu razgradnje NEK, ki ga je sprejela VladaRS, je določeno, da se uporabi scenarijtakojSnje razgradnje, ki
predvideva obratovanje elektrarne do I~ 2023. Obveznost plačevanja prispevkav Skladje nastala 17.12.1994, do
leta2023paje potrebno zbraticca 100;15 milijard SIT.

V obdobju 1995-1997 je NE KJiko plačala Skhtdu Je 9 % vseh svojihobveznosti. NEK in Sklad sta se v letih 1997
in 1998 dogovorila o poravnavi dolga.V letu 1998je NEKporavnala večino svojihobveznosti (1.865.000.000 SI1),
za neporavnani del v višin] 570.000.000 SIT paje bil v letu 1999sklenjen tretjidogovor.

NEKje v letu 1999 celotnoelektrično energijo dobavila ELEs~u. Skladubi moralaporavnati2.072.000.000 SIT iz
naslova tekoče proizvodnje in 1.841.000.000 SIT iz naslova poravnave zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij.
Dejansko paje NEKv letu 1999vpl8Čala 2.227.000.000 SIT.'

31. december 1999 je bilo iz vseh plačil NEK v skladu zbranih skupaj 4.990.682.000 SIT (dobrih 32 % nastalih
obveznosti). skupni dolg paje znaSaII0.452.197.000 SIT.

Sklad je v letu 1999sofinanciral projekte Agencije RAO, vezane na zagotavljanje pogojev za izvajanje programa
razgradnje NEK, v skupniyiSini 14,6mio SIT.

Sklad vodi politiko varnega investiranja in razpdenosti nalotb. Možnosti nalaganja je razliril na obveznice
poslovnih bank in obveznice s posrednim jamstvom države. Od treh finančnih načel Sklad daje prednost načelu
vamosti, prednačelom likvidnosti in donosnosti. laradi varnosti naložb imaSkladskozicelotnoobdobjenajmanj 30
% finančnih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je izdalaali za njihjamči Republika Slovenija. Konec leta 1999je
imel Sklad 96 % dolgoroenih finančnih naložb in 4 % kratkoročnih plasmajev denarnih sredstev. Dve tretjini
sredstevje bilo naloženih v obliki depozitov pri različnih slovenskih bankah, ostalo pa v državnih vrednostnih
papirjih. ManjSi del finančnih naložb (1 %) ima Sklad naloženih tudi v ostalih obveznicah. Naložbe v državne
vrednostne papirje so bile rezpršene v !estih različnih izdajah, v depozite pa pri desetihposlovnih bankah.

Do 31.12.1999 je Sklad s finančnimi naložbami ustvaril 455 mio SIT prihodkov iz naslova naloženega denarja.
Kazalci uspelnosti poslovanja za ieto 1999 kažejo, da je Sklad posloval kvalitetno in gospodamo. Donos.na
povprečni kapital za leto 1999, izračunan iz računovodskih podatkov, znda 4 %, realnidonos na vlotena sredstva,
izračunan iz denarnega toka Sklada pa je nekoliko viSji in znaSa 4,26 %. UpravnistroSki SkJada so zndali 41,119
mioSIT inso se v prihodkih od financiranja zmanjbli gledena preteklo leto (16,18%) na 9,02 %.
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17 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEK,TOV V SVETU

17.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU

Na osnovi informacij. kijih posreduje MAAE je v svetu ob koncu letaJ 999 obratovalo 436 jedrskih elektrarn v 31
državah in Taivanu. To je dve več kot v letu 1998. Ustavljene so nekatere starej~e manj~e jedrske elektrarne. V letu
1999 so bile priključene na električno omrežje 4 nove jedrske elektrarne s sktil>nomočjo 2700 MW od tega po ena v
Franciji. Republiki Koreji. Indiji in na Slovaškem. Danes jih je v izgradnji še 38 v 14 državah od tega se je
izgradnja sedmih začela v letu 1998 in to po dve v Republiki Koreji. Japonski in Taivanu ter ena na Kitajskem.
Delež električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah je v letu 1999 ~e vedno izredno visok. Deset držav z
največim jedrskim prispevkom so: Francija, 75%; Litva, 73.1%; Belgija 57.7%. Bolgarija, 47,1%, Slovaška, 47%,
Švedska 46.8%, Ukrajina, 43,8%; Republika Koreja 42.8: Madžarska 38.3% ter Slovenija z 37,18%. Celotno
gledano je danes v svetu 17 držav in Taivan, ki s svojo proizvedene električno energijo iz jedrskih elektrarn
pokrivajo 25 % ali več svojih potreb. Leta 1999 so svetovne izku~nje proizvodnje električne energije v jedrskih
elektrarnah dosegle 9400 obratovalnih let.

,
DRžAVA REAKTORJ1 DELE:!

Reaktorji v Reaktor]! v TWh Delež (%)
obratov.nlu 2radnii

Araentina 2 1 6.59 9.04
Anneniia 1 2.08 36.36
Behtiia 7 46.6 57.74
Brazilija 1 1 3.98 1.32
Boluriia 6 14.53 47.12
Kanada 14 70.4 12.7
Kitaiska 3 7 14.1 1.15
Cc!ka ren. 4 2 13.36 20.77
Finska 4 22.07 33.05
Franciia 59 I 375 75
Nemčija 20 16M 31.21
Madžarska 4 14.1 , 38,3
Indija II 3 11.45 2.65
JaDOnska 53 4 306.9 36
Koreia ren, 16 4 97.82 42.84
Litva 2 9.86 73.11
Mehika 2 9,56 4.98
NizoZCTnska 1 3.4 4.02
Pakistan 1 I 0.69 1.2
Romuniia 1 1 4.81 10.69
Rusiia 29 4 110.91 14.41
Ju2nollfriSka ren. 2 13.47 7,41
Slovdka ree, 6 2 13.12 47.02
Sloveniia 1 4.49 36.23
ioaniia 9 56.47 30.99
vedska II 70.1 46.8
via S 23.52 36.03

Velika Britaniia 35 91.19 28.87
Ukraiina 16 4 67.35 43.77
ZDA 104 719.4 19.54
SkuDIli 431 37 2357.81

Tabela 17.1: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju, v gradnji ter delež jedrske energije proizvedene v
elektrarnah ob koncu leta 1998 (MAAE PR99/4 29 04 1999) .
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17.2 PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU

17.2.1 DELOVANJE MISIJ MAAE

MAAE še naprej nadaljuje s svojimi aktivnostmi za zviAnje jedrske varnosti v svetu skozi mednarodnih obiskov
jedrskih objektov, s svetovanjem za maksimalno izboljg,nje varnosti glede na osnovni načrt elektrarne ter S

svetovanji za izboljg,nje varnostne lajiture. Komisija MAAE imenovana OSART.(Operational Safety Assessment
Review Team) je v letu 1999 opravila tri misije OSART, štiri ponovnih po-OSART misij, opravila je tudi štiri
pripravljaine obiske in eno pred OSART misijo. [ASSET (Assessment of Safety Signiticant Events Teamj] Misija
za pregledovanje in ocenjevanje varnega obratovanja je bila ena, izvedli so tudi dva seminarja in eno delavnico, kot
je prikazano v tabeli 17.2. IPERS ("International Peer Review Service on Probabilistic Safety Analysis Review")
misija je opravila dva pregleda verjetnostnih varnostnih analiz glede obratovanja na nizki moči in zaustavitve
elektrarne ter je izvedla eno pred-IPERS misijo glede verjetnostne varnostne analize nivo I. Tehnični varnostni
pregledi, ESRS misija (Engineering Safety Review Services), v zvezi z lokacijo in zunanjimi dogodki so opravljeni
na osemnajstih lokacijah med katerimi je tudi NE Krško, kjer so opravili pregled varnostnih analiz elektrarne.
Mednarodni pregledi upravnih postopkov so potekali preko IRRT misije (International Regulatory Review Team
Mission ter varnostni pregledi < raziskovalnih reaktorjev skozi INSARR misijo (Integrated 'Safety Assessment of
Research Reaetors). Mednarodni pregledi in teme pregledov so podani v tabelah 17.2-17.7.

Tabela ,17.2: Mednarodne misije MAAE • Pregled verjetnostnih varnostnih analiz (IP:ERS), 1999

VRSTA PREGLEDA DRZAvA « ELEKTRARNA

Pri·IPERS nivo I PSA Pakistan KANNUPPCANDU
Nizka moč in zaustavitve - Madžarska Paks, WWER 4401213
PSA
Nizka moč in zaustavitve • Slovaška Bohunice V2 WWER 4401213
PSA
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Tabela 17.3: Tehnični varnostni pregledi (ESRS) v zvezi z lokacijo in zunanji dogodki, 1999

DRŽAVA

Armenija

JEDRSKI OBJEKT - SERVIS
LOKACIJA
Medzamor Pregled sezmične varnosti innačtta zanesljivosti elektrarne

Kitajska

Romunija

Pakistan

Slovenija

Iran

Republika
Koreja

Bolgarija

Kitajska

Kitajska

.Turčija

Turčija

Lianyungang

Cemavoda

KANUPP

~ko

Bushehr

Kozloduy

CEFR

Quinshan

Akkuya

Istambul

Delavnica, Pregled sezmične varnosti

Delavnica, notranji in zunanji dogodki - PSA, pregled
organizacije vodenja.

Nadzor staranja materiala in ukrepi

Pregled varnosti elektrarne

Pregled sezmične varnosti in načna zanesljivosti elektrarne

Nadzorstaranja matenala in ukrepi

Pregled sezmične varnosti

Pregled in načrta zanesljivosti elektrarne

Pregled varnosti softwar-a

Pregled sezmične varnostiin načtta zanesljivosti elektrarne

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti raziskovalnega
reaktorja

Kazahstan Balkash

Pakistan Chashma

Slovaška Bohunice

Maroko Mamoora

Republika Kinshasa
Kongo

Ukraina JužnaUkraiina

Delavnica in pregled sezmične varnosti

Pregled sezmične varnosti in načna zanesljivosti elektrarne in
pregled protipožarne varnosti

Pregled sezmične varnostiin načna zanesljivosti elektrarne

Pregled sezmične varnosti in načna zanesljivosti raziskovalnega
reaktorja

Pregled sezmične varnostiin načtta zanesljivosti raziskovalnega
reaktorja .

Prealednačna zanesIiivosti elektrarne
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Tabela 17.4: OSART misije v letu 1999.

VRSTA MISIJE DRZAVA JEDRSKI OBJEKT TIP REAKTORJA

FU Francija Paluel PWR
P Svica Muhleberg BWR
O Francija Bugey PWR
O Svica Gosgen PWR
O Bolgarija Kozloduy WWER
FU Kitajska Qinshan PWR
P ZDA NortAna PWR
PO Pakistan Chasma PWR
P Češka rep. Temelin WWER
FU Argentina Embalsc PHWR
P Francija Belleville PWR
FU Korejarep. Yonggwang PER

O - OSART misija.
FU - po -OSART misija.
P - pripravljalni obisk
PO· pri- OSART misija

Tabela 17.5: ASSET misije v letu 1999

TIP DRžAVA JEDRSKI OBJEKT· LOKACIJA

Z Ukrajina SouthUkraine
S Armenija Metsamor
Sa Slovaška Bratislava
Sa lndlia KakraPU

S - ASSET seminar,
Sa • Delavnica. analizaglavnih vzrokov dogodkov v elektrarni
Z - Misija za pregledovanje in ocenjevanje varnegaobratovanja

Tabela 17.6: Varnostni pregledi raziskovalnih reaktoJjev (INSARR), v letu 1999.

DRžAVA Vrstamisije Lokacija! reaktor

Belgija Pregled vprUanjaobratovalne varnostni BRIl
Pregled vprašanja obratovalne varnostni

Finska Otaniemi

Tabela 17.7: Mednarodni pregledi upravnih postopkov (IRRn, v letu 1999.

VRSTA MISIJE DRLAVA

Pripravljalna misija Indonezija
Pripravljalna misija Vietnam
Celotna misiia Sloveniia
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17.2.2 PROGRAMI MAAE

Dejavnosti MAAE potekajo v smislu mimoljubne uporabe jedrske energije. kar je razvidno iz tabele 17.8. Večina
sredstev seporabi za izbolj~anje proizvodnje hrane, v kmetijstvu, zapreprečevanje bolezni in zdravljenje ljudi ter za
iskanje in zaščito vodnih vitov.

Tabela 17.8: Tehnično sodelovanje MAAE· distribucijasredstev po dejavnostihv letu 1999.

Dejavnost Sredstva v
1000 US$

Jedrska energija 2.632,6

Jedrski gorivnicikel in tehnologija odpadkov 2.861,4 .

PrimeJjalne oceneenergetskih virov 603,4

Hrana in kmetijstvo 10.415,2

Zdravstvo 13.270,1

Morskookolje, vodni viri in industrija 9.771,1

Znanost· fIZika, kemija 8.132,2

Jedrska varnost 3.452,0

SevaInavarnost 7.337.0

Varnost radioaktivnih odpadkov 1.018,7

Koordinacija varnostnih akcij 688,4

Varovanjejedrskih materialov (Safeguards) 0,0

Fizično varovanje jedrskih materialov 309,7

Upravljanje in tehnična kooperacija zarazvoj 3.089,0

Planiranje,kordinacija in podpora 341,1

Skupaj 64.021,9

vir: The AMual Reportfor 1999,draft, IAEA, GOV/2000/17z dne 18.04.2000
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18 SEZNAM KRATIC

ADR Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
ALARA As Low As Reasonable Achievable
ARAO
ATWS
AVB
BSS
BWR
CEEC
CONCERT
CROSS
CTBT
CVCS
CW
CN
DBE
DFBN
DGXI
OGlA
EAEC
EB
ECT
ECURlE
EIMV
EIP
ELME
ERDS
EU
EURDEP
FAGG
FER
FIS
FMF
FRI
FS
GZL
HD
HIC
HM] Boršt
HMZ
HTGR
IAEA
ICISA
ICJT
ICRP
IDDS
lE
lEE
IGGG
IJG
IJS
IK

Agencija za radioaktivne odpadke
Anticipated Transient Without Scram
Antivibrational Bars
Basic Safety Standard
Vreinajedrska elektrarna
Central and East European Countries
Concentration on European Regulatory Tasks
Centralni radiološki opozorilni sistem Slovenije
Comprehensive Nuclear-test-ban Treaty
Chemical Volume Control System
Circulation Water
Čistilna naprava
DeutscheGesellschaft zum Bau und Betreib von Endlagen fUrAbfallstoffe GmbH
Debris Filter BottomNozzle
Directorate General XI
Directorate General lA
European Atomic Energy Community
Koncentrat izparalnika
Eddy Current Testing
European Commission for Urgent Radiological Information Exchange
Elektro Inštitut Milan Vidmar
Emergency Implementation Procedures
Ekološki laboratorij z mobilno enoto
Emergency Response Data System
Evropska unija
European Union Radiological Data Exchange Platform
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo

Flow Indicator Switch
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fuel Reliability Data Indicator
Fakulteta za strojništvo
Geološki zavod Ljubljana
Heater Drain
High Integrity Containers
Hidrometeorološkajalovina v Borštu
Hidrometerološki zavod
Plinsko hlajena jedrska elektrarna
International Atomic Energy Agency
International Commission for Independent Safety Assessment
Izobraževalni center zajedrsko tehnologijo
International Commision for Radiation Protection
In-dramDrying System
Initiating Event
Institut za elektroprivredu i energetiku
Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko
Izrabljeno jedrsko gorivo
Institut "Jožef Stefan"
Izvedena koncentracija
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IMI
IMK
fMT
INES
INEX
INSARR
IMPDŠ
IPERS
IPPAS
IRGO
IRRT
ISEG
ISI
ISO
ISOE
IT
ITPO
IV
NE Krško
KNM
KC
KJV
UT
LBB
LDRI<
LED
MAAE
MCB
MEOR
MF
MNZ
MOP
MPB
MPZ
MSIV
MTC
MZ
MZT
NEK
NEK-STS
NFPA
NIS
NRC
NSG
NSRAO
NU
NWRG
OECDfNEA
Ol
OSART
OZN
PAEC
PET
PHARE

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Inštitut za metalne konstrukcije
Inštitut za metale in tehnologijo
International Nuclear Event Scale
International Nuclear Exercise
Integrated Safety Assessment of Research Reactors
Inštitut za medicino dela, prometa in športa
International Peer Review Service
International Physical Protection Advisory Service
Inštitut za rudarstvo geotehnologijo in okolje
International Regulatory Review Team Mission
Independent Safety Evaluation Group
Inservice Inspection
International Standard Organization
International System on Occupational Exposure
Informacijska tehnologija
Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko
Inštitut za varilstvo
Jedrska elektrarna Krško
Klinika za nuklearno medicino
Klinični center
Konvencije o jedrski varnosti
Leto 2000
Leak Before Break
Ljudska demokratičnarepublika Koreja
Letne efektivne doze
Mednarodna agencija za atomsko energijo
Main Control Board
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za okolje in prostor
Multi Purpose Building
Ministrstvo za promet in zveze
Main Stearn Isolation Valve
Modern Temperature Coefficient
Ministrstvo za zdravstvo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Nuklearna elektrarna Krško
Standardne tehnične specifikacije NE Krško
National Fire Protection Agency
Newly Independent States
Nuclear Regulatory Com mission
Nuclear Suppliers Group
nizko- in srednjeradioaktivni odpadki
Načrt ukrepov
Delovna skupina jedrskih upravnih organov
Operation for Economic Co-operation and DevelopmentlNuclear Energy Agency
Onkološki inštitut
Operational Safety Assessment Review Team
Organizacija združenih narodov
Radonovi kratkoživi potomci
Pozitronsko emisijski tomograf
Central and Eastern European Countries Assistance for Economic Restructuring
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PIS
Program TMI

PSA
PSR
PWR
QA
RAMG
RAO
RB
RBMK
RCP
RH
RKB
RS
RSCM
RTD
RTG
RTP
RŽV
RUŽV
SFAT
SG
SIQ
SKI
SKJV
SKPUO
SR
SSPS
SVS
SŽ
ŠCZ
TE
TEŠ
TLD
TL
TRlGA
TIC
UGZI
UNSCEAR
Ur.!.
URSG
URSJV
URSZR
US-DOE
USNRC
UT
VVER
WBC
WENRA
WHO
ZAC
ZAG
ZIRS

Process Information System
Program za izboljšanje jedrske varnosti. ki ga je določila Ameriška zvezna komisija za jedrsko
varnost po nesreči na elektrarni na otoku Treh milj ("Three Mile Island")
Verjetnostna varnostnaanaliza
Periodic Safety Review
Tlačnovodna jedrska elektrarna
Zagotavljanjekakovosti
RegulatoryAssistanceManagementGroup
Radioaktivni odpadki
Reactor Building
Sovjetski grafitno moderiranreaktor
Reactor Coolant Pump
Republika Hrvaška
Radiološko, kemijsko, biološko
Republika Slovenija
Rudnik svinca in cinka Mežica
ResistanceThermal Detector
Rentgenske naprave
Razdelilnatransformatorska postaja
Rudnik Žirovski vrh p.o.
Rudnik urana na Žirovskemvrhu
Spent Fuel AttributeTest
StearnGenerator
Slovenski inštitutza kakovost in meroslovje
Swedish Nuclear Power Inspectorate
Strokovna komisijaza jedrsko varnost
Strokovna komisijaza preizkusznanja usposobljenosti operaterjevNE Krško
Izrabljeni ionski izmenjvalci
Solid State ProtectionSystem
Služba za varstvo pred sevanji
Slovenske železnice
Štab civilne zaščite

Termoelektrarna
TermoelektrarnaŠoštanj
termolurniniscenčni dozimeter
termoluminiscenčni

Training ResearchIsotopeGeneral Atomic
Tube Type Container
Urad glavnegazdravstvenega inšpektorja
UnitedNations Scientific Committeeon the Effects of Atomic Radiation
Uradni list
UpravaRepublike Slovenijeza geofiziko
UpravaRepublike Slovenijeza jedrsko varnost
UpravaRepublike Slovenijeza zaščito in reševanje
UnitedStates Department of Energy
United States Regulatory Commission
Ultrasonic Testing
Tlačnovodne ruskeelektrarne
Whole BodyCounter
WesternEuropean Nuclear RegulatorsAssociation
World Health Organization
Zanggerjevkomite
Zavod za gradbeništvo
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
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ZN
ZVD
ZV/SlE

Združeni narodi
Zavod za varstvo pri delu
Zakon o varnosti pred ionizirajočirni sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske
energije
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