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POVZETEK

LJ prava Republike Slovenijeza jedrsko varnost<u~]v) je v sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom Republike
Slovenije (ZIRS) in Upravo Republike Slovenijeza zUčito in rekvanje (URSZR) pripravila poročilo o jedrski in
sevalni varnosti v letu 2000, 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 in sevalnevarnosti ter Agencijaza radio&!-1ivne odpadke(ARAO).

URSJV posveča posebno pozornostjedrski varnosti, predvsem za80lavljanju visOke varnostne ravni NE Krško.
Skrb zajema tudi izboljšave v sami elelo..1raml, ki nastajajo na osnovisvetovne prakse in najnovejših dognanj na
jedrskem področju V NE Krško so opravili 33 večjih tehničnih izboijkv (modifikaeij),lS od teh po predhodni
odobritviURSJV. Leto 2000 je zaključno leto projelo.."ti »ModemiZacije mK«, kije potekal po fazah: projektiranje,
izdelava, transport in skladiščenje novih uparjalnikov, varnostne analize za zarnenja~ in povečanje moči,
demontaža starih in vgradnja novih uparjalnikov. ter izgradnja popolnega simulatolja. V letu 2000 je URSJV
preučila varnostne analize za Zll111enjavo in poVečanje mOči in aktivno $prem1jd1ademont8žo starih in vgradnjo
novihuparjalnikov ter izgradnjopopOlnega simulatolja,in sicer preko porOčil pooblašČenih strokovnihorganizacij,
ki spremljajo zamenjavo uparjalnikov ter prekd la.stnihpreveljanj kalcovosti. Skladno S predvideno zamenjavo
uparjalnikov v NE Krškoje biladokončana zgradba za skladiščenje starih upaljalnikov in dekontaminacijo.

Celotna proizvodnja električne energije v Slovenijije bila 12829 GWh,delet proizvedC$jedrske energije je bil
35,4 %. V letu 2000 je bila proizvodnjaelektri~ energijev NEK zil 1.1% man~.od načrtovane ker je bil pretok
Save 55 dni premejhen za obratovanjeelektrarne na polni moči. Izkot'iJčenost mrazpoložljivost NEK sta bili na
visoki ravni in sicer 81 % oz. 83 %. Poleg Visoke proizvodnje in izkoriščCitostije bila tudi ~esljivost obratovanja
NE Krško na visoki ravni. V letu 2000 ni prišlo do nenačrtovane ročne ali avt~tske zauStavitve elektrarne, Iz
primerjaveosnovnih pokazateljev stanja jedrskega gorivaza leto 2000~ razvidnP.~ ni bUQ poškodb na gorivnih
elementih sredice, Uvedene modifikacije goriva so se izkazalekot zelo učinkoVite, pravtako je bila upravičena
posodobitev gorivnih elementov. V času remorlta (R'OO)st8 bila zdtnenjana uparjalnika in je povečana moč

elektrarne za 6,3!%. Število'i2:rabljenegajedrskega goriva v letu 2000 se je povečalo za 32 gorivnihelementov.
Skupnoštevilo izrabljenihgorivnih elementovv bazenuzaizrabljcno gorivoNEKje ha k~u leta znašalo 594.
V letu 2000 so v NEK uskladiščiti 319 sodov t nizko.in srednje radioak1ivnimi odpadld(NSRAO). Skupaj je v
dosedanjemobratovanju elektntme naStalo 13.365 standardnih sodov-aU 2.806 m3 nizkoin srednje radioaktivnih
odpadkov. V preteklih letihje bil z metodami redukcijevotwnnazmanj!8n volwnenNSRAOtako, da je volumen,
ob koncu leta 2000 uskladiščenih radioaktivnih Odpadkov 2.157 m3

• Kolektivna doza vseh sevalnihdelavcev v letu
2000 v NEKJe znašala 2.60 človekSv (Sicvertav), od tega 0,33 človek Sv za dcl~vce NEt< in 2,27 človek Sv za
zunanje delavce. Povprečna obsevanost posameznih delavcev sevanju v jedrski °elektrami je nizka. Povprečna
efektivna doza delavca v letu 2000je bila 2,30 mSv, karje približno4,6 % predpisal1crnejneVred.nosti (SO mSv) za
delavce, ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočeInu sevanju. Od tegaje bila povp~naefebi.vna doza delavcev iz
elektrarne 0,96 mSv, za zunanje delavce pa Z,88 mSv.·Nl1jvečji dcl doze so <iCHivci prejeli med rednim letnim
remontomelektrarne. Najvišjaprejeta doza delavca iz NEKje bila reda7 mSv,~aqjega (pogodbenega) delavca
pu 20,99 mSv, kar je znotnijpredpissne mejne vrednostiza delavce(SO mSvllctQ), .Nadmr vpliva NE Krško na
okolje je v letu 2000 potekal po ustaljenem programu. NEK nadzot'ciWno izp~ v okolico tekoče in plinaste
radioaktivne snovi. V letu 2000 je tritij v tek()Činskih izpustihpredstllV1jal 53;5 % letne.mejne količine. Letna
izpostavljenost ostalih izotopov" tekočiJlskib izp\1stih je okoli tisočkrat manjša. V plinastihizpustihso prevladovali
radioaktivni žlahtni plini. V letu 2000je bitov: zrak izpuščeno 2,1 % mejne koliČine žlahtnih plinov. Vrednost
izpustovv primeljavi z emisijami v zadnjihne~ letihje pričakoVano niZka gledena dejStvo, da ni bilo zaznanega
puščanja gorivnihelementovv sredicireaktorja. Iz prikazanihindikatorjev je razvidno,. daje elektrarna v letu 2000
obratovalazanesljivo in varno. .. o

Raziskovalni retlktor TRIGA je namenjen za e\csperitnentalno delo, izobra2t\'inje' tečajnikov NE Krško ter
študentovfizike in za pripravo mdioaktivnih izOtopov za medicino, industrijo inrtziskavevjedrski kemiji. V letu
2000 je bilo v reaktorju obsevanih339 vzorcev in 1500 VZOrCeV v kanalu pnevmatske ~te. Reaktor je obratoval
tudi pulzno. V reaktorski zgradbi se je ob koncu leta nahajalo 94 gorivnih elementov, od tega S6 v sredici reaktorja
in 38 svežih gorivnihelementov. o

Upravljanjecentralnegaskl~a radiOak~ivnih odpadkovv Brinjuje od septembra1999 deljavoe službe ravnanja
z radioaktivnimiodpadki. Agencija za ·rndioaktivne odpadkeje v letu 2000 izdela~a načrt sanacije in posodobitve
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skladi~ V letu 2000 je bilo v skladišču.sprejeto zadnjih 13 sodov z radioaktivnimi odpadki nastalihpri sa~ciji
znsilnega skladi§ča v Zavratcu. Skupno število radioaktivnih odpadkov v skladi!ču ob koncu leta 2000 je znašale
774 kosov odpadkov oz. sJ.-upna ocenjena aktivnost ob koncu leta 2000 .ie bila 3700 GBq. Sevalne dozne
obremenitvedelavcevso bile nizke. Kolektivne dozadelavcev je bila 2.21 6lo~ek mSv.

. V letu '2000 so izvajali ~ijo n,tdnika urana Žirovski vrh na podlagi O~VIle$a plana aktivnosti za izvedbo
pro~ama v letu 2000 ter ~balansa opefativnega plana za izvedbo prosrama v letu 2000. Rudnik Žirovski vrh
poroča, daso bila opravljena planirana z8ldjučna dela pri razgradnji objektovzapl'6izvodnjo koncentrata ter vsa
dela in aktivnostiza pridobitev potrebnihdovoljenj za opuščanje'izkoriščat)ja,Ž8lse iz poročila ne vidi, za katera
dO\'oljenja gre. saj rudnik teh poročil v letu2000 še ni dostavil na URSN~ Aktivnosti v območju azv v letu 2000
niso povečale vpliva rudnika na okolje, prav tako pa ni bilo nobene aktivpOsti. ki bi ta vpliv občutno zmanjšala.
Nadzor emisijje potekal tekoče,V skladus programom. Prejetele. efektivnedoze YSeh izpostavljenih delavcevso
bile pričakovano ~e. NajviJja prejeta doza šestdesetih delavcev je~a 1.95 mSv (4% še veljavne mejne
vrednosti 50 mS...) povprečna vrednostletnih efel..'tivnih doz pa nUb1J kot 1.O,mSv... :,
Začasno skiadi§če RAO v Zavratcu je bilo v letu 2000 saniranQ in objeM ... karavIa je predan v splošno rabo.
Radioaktivnoodpadki so ~lJem v Centralno skladišče RAO v Brinju. 01».16.06.2000 je URSJV ugotovila, da
so karavla, in prostori vnjq~tamipirani do takestopnje.da.so primcmiapredajo objekta za druge dejavnosti
oz. splošno rabo.

Inšpektorji zajedrsko in~()l9!ko vamost sov skladus s svojimipoob~;Uj,'~~ dokumentom "Program
dela inšpekcije za jedrs.1co.m ~adiolo§ko varnost v letu 2000" opravljali~jskinadzor jedrskihobjektov skozi
vse leto. Tako je bilo v letu 2000 v NEI<riko opravljenih 99 rednih • ~cdatlihin§pekcijskih pregledov in 3
inšpekcijski pregledi, o katerihje bil seStavljen uradnizaznamek, s~ppudafkOm naobravnavanju izdanih
odločb upravnega ot~~. ooratovanja, fizičnega varovanja. ~vlj.~kakovosti. inženiringa. poročilo

odstopanjih, načrta ~ ·~rUner.izrednega.<IOgodka. radiološke za!či~. ~je. izobraževanja osebja. prihoda
svežega goriva. izved&i'~ 1e1nega rem<)nta in radiološkega monitotUtp. V tem času sta bila izvedena dva
redna inšpekcijska PfC$l~ .. Reaktorsk~ infrastrukturnega~ BriDj!, •. 1n§titut Jožef Stefan, kjer je bilo
obravnavano obratovanje Jnvzdrževanjc rcaktolja, izobraževaqjc.prej•• doZe delavcev in radiološki nadzor.
Opravljeni so bili tudi trije redni in§pek~jski preglediAgencije~11!di~odpadke (ARAO) in Centralnega
skladišča. RAO na BrinjlJ,.kjer je bilo Obravnavano: projekt posodObi~·skladUča, inventarizacija skladišča,
postopki ARAO in radiol~ nadzor. Poleg tega so bili opravljeni-še~jsl:i'pregledi Rudnika Žirovski "Th •
dva pregleda (odlagaliiča,bidromctaldejalovine),začasnega SlCIadi!ta. ~(). v Zavratcu - dva pregleda in dva
pregleda po zakonu o .prevOi\J nevarnega blaga. V letu2000soi~i t1F'4Vc RS zajedrsko varnostsodelovali
tudi z nekaterimi dru~ ~ati (Republiški elektroenergetski· inApok1orat, Zdravstveni inšpektorat RS.
Inšpektorat RS za ~tvOpred .naravnimi in drugimi nesrečami)•.lnJp~jllZQ.jedrskoin radiološko vamost
ugotavlja, da pri naveelezUb . inšpekcijskih .pregledih ni ugotovi". večjib'pomanjldjjvosti ali kršitev veljavnih
predpisov, odstopanj 9d.. z8htevanegalpričakovanega stanja ali drugih pomqnjkljivosti. na osnovi katerih bi lahko
sklepali, da je bila v RS ogrOtCna jedrska ali radiološka varnost. . ./

Kotpristojni upravni organ zazas0t8vljanjeavtomatskega monitorinia~si URsJV že vrsto let prizadeva za
nemoteno obratovanje in~ izpopolqjevanje opozorilnega monitoringt,scvanjli, ki je namenjen za takojšnje
odkrivanje morebitne jedrske ali radiolo§ke nesreče doma ali v tujini,. V SlOVeniji sedaj deluje 43 sond. ki merijo
hitrost doze zunanjep ScMtnja gama. zbrani podatki se prikaztJjqo na u.metu v tabelarični obliki. podatki o
zunan.iemsevanjupa'tudisčasovnimi tfiagrami hitrostidoz. VaVtomatski·sistetn so vključene tudi sprotne meritve
radioaktivnosti zraka (3postaje).tneri1nik radonovih potomcev.V1cltu 20Q0 pa je na URSJV pričel delovati tudi
sistem sprotne meritve ~vne depozicije. URSJV od leta 1998 daije"~ja QAlQC postopke na podatkih iz
merilne mreže CROSS in rednomesečno pripravljadvadokumenta: Zbirno'pOročilo OQAlQC analizah podatkov in

. Zbirno poročilo o meritvah avtomatskega radiacijskega monitoriqga·izsistemo~ URSJV, NEK. MMl. TES. TET,
TEB in EIMV ter pripraOO'~jenoin pn:&čeDo mesečno bazopodatkov.V:~ ~nih in v letnemporOOilu so
podatki analizirani in statistično o~~ V poročilih so podatki o~ dnevnih vrednostih, trenutnih
vrednostih in elcstremnill VRdnostihhitrostidoze. statistični porazdOlitvi re'l,l.iltatov·ter razpoložljivosti podatkov na
URSN. prikazani tabelatiMo in grafično. Tudi v letu 2000 je URSN•.v <:eJoti redno dnevno posredovala vse
podatke iz CROSS-a.vpredpisanem tonnatu v evropski sistem EURDEP "'·skupni evropski raziskovalni center v
Ispri (Italija). ki zbira podatke iz večine evropskih nacionalnih m.retza zgotq-= opozarjanje. URSN jes tem dobila
tudi možnost vpogleda. v .poda~. drugih evropskih držav. od Jconce, 1... 1999 posreduje URSJV v okviru
ratificiranega bilateralnegaspo~a podatke iz CROSS-av avstrijski zbinticentcr na Dunaju. odkoder pa tudi
sama prejema podatke vsako uro iz več kot tristotih postaj. V letn 2000 je URSN začela redno posredovanje
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podatkoviz CROSS-a še v hrvdltic.enter v Zapbu in v madžarski centerv Budimpešti,

Program meritev radioaktivnekontominacije življenjskega okolja v Republiki Sloveniji je bil v. letu 2000 enak kot
prejšnja leta. Na podlagimeritev rlJdioak1ivnosti ~ivljenjsl,:e~a okoljaRS v letu 2000 ugotovljamo, da meje letnega
vnosanisobileprekoračene indajemašaJa v letu2000 ~-upna letnaefektivna doza za posame;znika iz prebivalstva
zaradi globalne kontaminaoije.57,S~SV. Letne efektivne·. doze zaradi ingestije umetnih radionuklidov so
povsem primerljive s tistimi v sosednjih d1taval\(Avstrija, Švica obe .~mikroSv).mcdtcm ko je ocena letne doze
zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevenju gama od QI11Ctnih radionuklidov za Slovenijoic vedno pretirano visoko
ocenjena (54 mikroSv pri bivanju 7,2 ur na prostem in zaJčitnem taktoIju zgradb 0,1) v primerjavi Z drugimi
evropskimi državami.

Ovrednotenje rezultatov meritev radiQak1ivnosti umetniJ) in ~aravnihradionuldidov V. okolici NEK v različnih

nadzorovanih medijih in ekspozicijskiboprenosnihpotch je podano z ocenami efektivnih doz. Konzervativneocene
doznih obremenitev posameznikov Izrcferenčne (kritične) sl-upine prebivalstva zaradi emisij jedrske elektrarne
~i~io v letu 2000 vrednostiza predvideno efektivno doZO 8,2 mikroSvza odraslega prebivale!! in 12,2 mikroSv za
otroke,kar je približnoena desetinka.upravno določene meje.

Program meritev radioak1ivnosti zaradi()bratovanja raziskovalnega reaktOrja v Brinjuje bil v letu 2000 enak kot v
preteklih letih. Zunanjadoza zaradi izpu§čanja Ar-41 v atmosfero je bila ocenjena na 0,24 mikroSvneto, ingestijsko
dozo zaradi tekočinskih izpustov v reko Savo so konservativno ocenilina približno 0,27 mikroSvIleto, kar pomeni
sk-upaj 0,05% letne mejne~ zaprebivaJstvo.

Nadzor nad radioaktivnostjo Okc>lice C~alnep skladišča RAO na Brinju ni bil v celoti izvajan v skladu s
programompo veljavniodločbi URSJVza nadzorradioaktivnosti v okolici reaktorskega centra. ARAO namreč ni v
celoti prevzela svojih obveznosti potem, ko jeprevzela skIadi§če NSRAO v upravljanje:. povsem na novo je bila
izvedenaocena obsevne obremc:nit'{O.zaradiizp~janlrdooa iz skladišča in zaradi direktnega sevanja. Posamezni
dozni prispevki v poročilu niso ebp1iciUlO podani. za obratovanje Centralnega skladiiča RAO niso posebej
določene avtorizirane mejne~,.~ velja.splolna omejitev efel"tivne~ za posameznike iz prebivalstva
Skupno prejeta doza za posameznika iz prebivalstva znotraj ograje znda pooceni izvajalcev 7 mikroSvneto in
torej ne presega 0,7% splošne letnemejnevrednosti. .

Meritve radioaktivnosti so Judi v~em letu po prenehanju izko~ja uranove rude na Žirovskem vrhu
pokazale,da je ustavitevrudarjenjaiedelno zmanj§aJa vpliv na okolje. VC6jih~ tudi ni realno pričakovati,
dokler ne bodo dokončno urejeaa.:~ sedanja·jalovi!iča. Obsevna obremenitev. okoliJkcga prebivalstva zaradi
prisotnosti nekdanjega rudnika~(0.34 rnSv)v letu 2000 je blizu vrednostim.v zadnjihletih obratovanja RUŽV
in znaša približno 113 sploJne n:lept pccbival$lVQ. Najpornembnej!i vir r~vnega onesnaževanja v okolju
RUŽV še vedno ostaja radon ~ .... s svojimi kratkoživimi potome.i, ki p~~o vsaj okrog 3/4 dodatne
izpostavljenosti. Na vse ostalcPfC'lOSl1e poti. kot so .inhala<;ijadolgoživih fraWonuklidov, vodna in kopna
prehrambenapot ter zunanjeobsevap.je. odpade preost~idelet dodatneo~rem~ ali manj kot 0.10 mSv na leto.
V primerjavi s celokupnoobsevnoobremenitvijo prebivalstvaiz naravnih virov predstaVljajo posledice nekdanjega
rudarjenjauranove rude na RUŽVic vednookoli6 % od povprečne obsevneobremenitve zaradi naravnegasevanja
v tem okolju (okrog 5.5 mikroSv na leto).

Zdravstveni inšpektora; Republike Slovenije ima zaradi varovanja jaynega zdravja ljudi Qdzor nad izvrševanjem
zakonov in drugih predpisov. ki mcdchugim urejajo tudi področje virov ionizirajočih in ncionizirajočih sevanj.
Varstvoprebivalcev v Republiki S~lo!CAiji jc zagotovljeno z nadzorom tIdioaktivnosti v življenjskem okolju, ki ga
izvajata Inštitut "jožef St~fap"inZa~ zavant\'Q pri delu, v skladu s~ xn.ajenj radioaktivnosti, ki ga
financira Ministrstvo za zdr.vstvo.Scanje na PQdročju varstva ljudi inokoljapredionizirajočimi sevanji je v letu
2000 ponovno Izboljšano glede na,.e ~",lety, 1999. Nadzor prevoZov radloaktivnih SIlQvi se je sicer nekoliko
z.manj!al, vendar tudi večji.l1 domaQh. ali~ zapletov ni bilo. Števi!ozavrnjeaih prevozov odpadnega
železa na mejnih prehodih z ltalijojse je tudi,Z,Olo zmanjšalo, Na isti ravnije·~ nadzor objektov s povišano
vsebnostjo radona. Izboljšal se je nadzor radioaktivnih snovi.v jedrskihobjektih .Ul drugje. Shranjevanje starih in
neuporabnih racUoaktivnih virov §e vedno ostaja problem. V letu 2000 ni bilo redno strokovno pregledanih 32
orgnniz.acij z ra4ioaktivnimi viri sevanj. ta,ko dastanjeza,okrog 120 zaprtihvirov sevanjani bilo w-ejeno v skladu z
veljavnimi predpisi. za ~tev~ bi potrebovali dodatnega·.inJpektoJ.ja.. ki bi pogosteje sodeloval še z
URSJV, s pooblaščenimi <qanizacijuni (ZVD, US) in z /!.RAO. Eden od vzrokov. da stanje v letu 2000 ni bolj!e
kot prejšnje leto,· je tudiproblcln I;DOdem.izacije sldadiAča v Brinju. Izr;lclani s() kriteriji za izvajalce
termoluminescenčne osebne dozimeqije, ki tCl1l41jijo na rnednas'odnih st$1dardih. Tudi na tem področju na ZIRS
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primanjk'Uje strokovnjakov. Predlaganeak1iwosti ZIRS-amorajovprihoclnje'ateljiti na nadaijevanju sistematičnih
inšpekcijskihpregledov predvsemv zdravstvenih ustanovah ter opredelitvijo dolžnosti in nalogodgovornih oseb za
varstvopred ionizirajočin1iseVanji.DirektiveEvropske skupnosti (EURAl'OM'97/43) zahtevajo ocenjevanje doz
pri vseh preiskavah. pri·katerih se uporabijo ionizirajočc sevanje, Zatoje~no nadaljevati z meritvami. ki so
llilepilotne izvedene v projektu Obsevanost pacientov zaradi klasičnih rentpskih preiskav v Splošni bolnišnici v
Slovenj Gradcu. Sevalne o&temenitve delavcev merijo in vredriotijl>InMitii( t]ožefStefan-, Zavod za varstvopri
delu, Nuklearna elektraroaKriko in RudnikUtovski vrh. ki izide po§i1jajoZdr'l\'stvenemu inšpektoratu RS. Vletu
2000 je bil izpopolrUen Centralni državnidozimetrični register. ki om~ uporabnikom z osnovnim znanjem
programiranja in poOblastilom raznovrstne poizvedbe o osebah.ali o staiistiCiti.b. analizah glede doz. Register
omogoča računalniško spmnljanje in ocenjevanje izpostavljenosti oseb. ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ter
ovrednotenje zdravstvenega tveganja na teh delovnih mestih. VregislrUjC)podano 29.875 podatkov o meritvah
efektivnih doz zunanjega sevanja'in 45 podatkov o meritvah noti8l\iih~::~ov o kumulativnih dozah pred
1.1.2001je 3631. Poleg navedenega je v registru tudi 3398 podatkO\f o op~enihzdravni§kih pregledih ter 1486
podatkov o ()pravljenihizPitih iz varstva-pred sevanji. Pogledna~p6kaže, da je bilo v letu 2000, 595
mesečnih doz nad ali enako vrednosti 1,25 mšv, kar je tako irncnO\l.';QOi8, pri kateri je potrebna preiskava
(sinvestigation level«) glede na letno domo mejo 50 mSv v veljltViU zakOnOdaji'jn Standardu RadiationProtection
73 EUR 14852 EN. Dozepa je prejelo 350 oseb. Analiza meseQlih~ nad ali enako vrednosti 4 mSv še ni
končana. Letnedoze nad 4mSv je prejelo180 oseb. od tega 153venem mesecu:
Tudi URSN spremljasevalne obremenitveza vse delavce(domače in tuje),!d'C\elajov jedrskihobjektih,URSNje
v letu 1999 vzpostavila državni register prejetih doz sevanja vS1ovehijh.1O je namenjen evidenci in statistični
obdelavi prejetih doz delavcev vjedrskih objektih. V tem registru v letu~, se> zajeti podatki o približno 5000
delavcih, ki delajo ali so delali z viri ionizirajočih sevanj v jedrski stroki vJ$loveniji. od tega podatki o približno
1200 delavcih. ki so aU so bili zaposleni'v jedrskih objektih ino 'pnollfnO'"3800 zunanjih delavcih, ki pretežno
sodelujejo (so sodelovali) na remontnihdelih v NEK. Z uvcdboregiStrajCSedaj upravnemu organu omogočena

dozimetrična kontrola vseh zaposlenih' in tudi vseh zunanjih delavcev.':~jUtnO· tujcev, v skladu z direktivo
90/641!EURATOM. V register so zajeti vsi.podatki o dozah, delavcih iiFtletaVnih organizacijah. URSN si bo
prizadevala v prihodnje pridobiti 'v svoj registerpodatkeo celotnizgodoWi'oMevanosti delavcev v jedrski stroki.
Ti podatki so doslej navotjo le v pisni dokumentaciji.

V letu 2000 so trije. in§pektorji s področja varstva pred sevanji iz Urada glavnega zdravstvenega in§pektOlja
opravili skupaj 120. in§pekeijskih pregledov. Delež pregledovz ugotovtJt;nimiPomanjkljivostmi je na ravni
povprečja preteklih let ."",: l1dc:oIiko nad SO %. Območni in!pektorji'!o' opravili dodatnih 48 pregledov v
organizacijah. ki shranjujejo neuporabne'radioaktivne snovi z n8meno~!4ad<>polIlijo evidence in spodbudijo
premestitev virov na vamejb mesta. Inšpektorji ZlRS so skUpaj izdali 41'clovoljenj za nabavo in uporabo
radioaktivnih snovi. 63' dovoljenj za uporabo rentgenskih naprav, 2 dbvoljeQji:z& uporabo pospeševalnikov, 70
dovoljenj za prevoz radioaktivnih snoei, 83 qlasij k dovoljenjenlURSJVztFevoz radioaktivnih snovi, 30 odločb
z ukrepi, da se odpravijo pomanjkljivosti. S odločb o prepovediupot"abe VitOV'sevm\j~ 1 sklepza izvršbe odlečbe,
Poskrbeti je potrebno 'za nadaljevanje in rezširitev obstoječih eVidenc o vii'ih'in lJPOi"abi ionizirajočih sevanj ter
izpostavljenosti ioniz.itajOčemu sevanjuprCbivalstva in preiskovandev.PoSeben poudarek pa je potrebno nameniti
oblikovanjuzakonodaje na področju uporabe virov ionizirajočih Sevanj in~a !kodljivirni učinki ionizirajočega
sevanja,

URSJV izdaja dovoljenja·zapron'let z jedrskimimateriali,dovoljenjil ~protniet jedr$kih materialov čez mejo RS in
za prevoz v notranjemprometu (UVOz, izVoz, tranzit) ter potrdilao lIStJ'eZnO$tiembalažeza jedrsko gorivo. URSJV
skladno z zakonodajo izdaja doVoljenja ·in odločbe, ki vsebujejo varnostne. '.ukrepe za skladi§ča radioaktivnih
odpadkov in transport radi6aklivnih injedtskih materialovterizVaj.·~ nadzornad izvajanjem predpisanih
ukrepov. S 1.jan~ 2000 je'začcl veljati v Slovenijinov Zakon o preVozu'nevarnega blaga. V nov zakon so
vključene vse mednarodnCil pogodbe in spotazumi. ki jih je sprejelaSlovenijtineki·Urejajo prevoz nevarnih snovi. Po
novem zakonu je MinistrStvo za okolje in prostor pristojnoza odObritev ··ertibIIBžc za prevoz radioak1ivnega bl8ga
ter jedrskega material~dolooitev prostorov za začasno shranjevanjek~ stvari, izdajo dovoljenj za
prevoz jedrskih materialov in radioaktivnih snovi itd

V letu 2000 je URSJVpričelaprevetjati inventarjedrskegamateriala.ki SeinaItaja pri man.i!ih uporabnikih. NatIlen
preverjanja je ugotoviti,če je poročanjeMAAEskladnoz določili~:ovarovanju.

Fizično varovanjejedrskih objektov NE Krškoin reaktorjaTRIGAter jedr3kegamaterialav njih poteka v skladus
predpisi in dobrem sodelovanjumedURSN in Ministrstvom za nottanje~e. .
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V letu 1999 je Vlada RS izdala uredbo, po kateri opravlja javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki javni
gospodarski zavod ARAO. No. osnovi te uredbe je bil v letu 2000 izdan cenik za storitvejavne službe ravnanja z
odpadki, s katerim je delno uvedeno načclo»pO\WOČitelj plača«. Zaradi zakasnitve pri posodobitvi Centralnega
skladišča radioaktivnih odpadl.."O\' se jaVna službaptaktično še ne izVaja. oziromasamo v interventnihprimerih,

Na področju pripravljenosti na ukrepanje v sili je URSZR v lo 2000 nadal.iev.la prizade"~ia za dopolnitev
državnega načrta zaščite in rdevanja ob jedrski nesreči. za učinkovitejše delo pri izdelavi postopkov iz načrta je
Vlada RS na pobudo URSZR imenovala Delovno skupinoza uskl~ievllI1je priprav in vzdržey~ie državnega načrta

zaščite inreševanja ob jedrski nesrc6i. Sk'UPina se je v L 2000 ~la dvakrat in zaswyila program dela, ki
vključuje tako dopolnjevanje državnega načrtackot tudiusld&jevanje~itev v 'nllČrtihna regijskih in občinskih

ravneh ter v NEK. Poleg sobile v minulemleb.lkadrovsko in materilll.nO'popolnjene regijsk~ enote zaRKB zaščito,

usposobilo se je 771 .pripadnikov različnih enot, v okVirnmednarodirih ak1ivoosti PIJ se je uprava dejavno
vključevala v projekta OSEP in REI<I9/050. V letu 2000 je bilo revidiranih Il Postopkov "Načrta ukrepov
URS]\,,', od tega so bili izdelani·· trije novi postopki,· in sicer o delu dežurnega URSJV, o delu dežurnega
"radiološkega monitoringa" in o uporabi podatkov avtomatskega radiološkega monitoringa. Dne 9.12.2000 je
potekala vaja NEK-2000, v kateri je bilo preiz.ku.§cno delovanje organizacije v primeru izrednega dogodka.
27.6.2000 je Mednarodna agencija za atomsko energijo (lAEA) skupaj s Svetovno meteorološko organizacijo
(WMO) organizirala vajo, v kateri so'bilipreizku§oni postopki WMO ob izrednemdogodb1 in preverjen sporazwn
med lAEA in WMO za zagotavlj~e meteorololke podpore. V NE Kriko so bilep~e 'naloge na področju

načrtovanja ukrepov za primer i2:redDega dogodka: vzpostavitev in vključevanje ~ega podpornega centra" v
načrt ukrepov, vključitev simulatOlja NEK v wienja in vaje in posodobitev aktiviranja intervencijskega osebja. V
letu 2000 se jekončal projekt MAAE RERl9I05O »Harmonizacijapripravljenosa na jedrsko nesrečo v državah
srednje in vzhodne Evropee, Slovenija je bila v tem projektu med bolj dejavnimi članicami in je izpolnila večino
ciljev projekta. od maja do julija 2000 je na SlovaJkem potekalousposabljanjeza ukrepanjc·objedrskih nesrečah v
okviru PHARE programa. (Training onOf! SiteIEmergency PreparednCs - OSEP), ki se ga je v okviru 7 tečajev

udeležilo 14 udeležencev iz Slovenije. .

URSJV v letu 2000 ni bistveno spremenila svojestrukture oz. organizacijske sheme. Upravo še vedno sestavlja 5
sektorjev. Število delavcev se je povečaIoz37na 40. kar je še vedno manj od priporočila misije EU. Strokovni
usposobljenostidelavcev se .posvaposebnapozornost V poročevaIskem obdobjU je bilo narejeno mnogo priprav
na poti h usklejenosti in vpetosti slovenske zakQnodaje k pravnemu redu Evrt>pske unije. Delo je intenzivno
potekalo z namenom kasnejše prC$likave zakonodaje Evropskeunije 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 s področja jedrske in
sevalne varnosti in odgovornosti· zajedtsko škodo.

Slovenijaje v letu 2000 ratificiralatti multilatera1Jle inpet bilateralnihsporazumov. Iritenzivnoje bilo sodelovanje
zlasti z MAAE. URSN je SQdtlovala pri delunajviJjega orgl1na MAAE. na Q;eneralni konferenci. Generalna
konferenca je sprejela več resolucij, skaterimi bo okrepilasvetovnivarnostni okvir. vključno s svojimi varnostnimi
standardi in mednarodnimi vamostniJni konvencijami. Sprejeli·so resolucije o varnem ravnanju z radioaktivnimi
odpadki; o izobraževanju in usposabljanjuna področju varstva pred sevanji. jedrskevarnosti in varnega ravnanjaz
odpadki; o varnem prevozu radioaktivnih snovi; o radioloških kriterijih za dolgožive radionukIide v blagu; o
varnosti jedrskih raziskovalnih reaktorjev; ino mednarodnih varnostnih konvencijah.; ki se nanašajo na izredne
razmere in na pomoč v izrednih ra=erah ter na zgodnje obve§čanje v primerujedrske nesreče. V letu 2Qoo je
MAAE organizirala številne delaV'llicc; seminaJje~ tečaje; konference in simpoziješirom po svetu, 8 tudi v Sloveniji
in sicer v sodelovanju z leJT-US terI9.inikoza nuklearno medicino. URSJV je, kot kontak.1na točka Republike
Slovenije za operativne stike Z MAAE. o ~jih obve§čaIaorganizacije po Sloveniji. Naj poudarimo, da je kar
precejšnje število slovenskih strokovnjakov ,na·~erencah ..in sirttpozijih· al1ivno sodelovalo s predstavitvijo
referatov,slovenski strokovnjaki.pa~ kotstrokovni izvedenciSOdelovaUtucli v številnih_jahMAAE.

V Sloveniji je bila na obisku Misija za področje pregleda verjetnOsthih vartiost:nih analiz, ki je zajela pregled:
področja notranjih začetnih dogodkov v primeruognja,poplave in seizmičnih ter ostalihzunanjihdogodkov.

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
primerjaviz drugimi ocenjenimidržavami.
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SOdelovanje z EU je potekalo tudi skozi program PHARE in pQ\)gramEeUR.IE (Izmenjava nujnih radiol~h

infonnncijEvropske kon1i$ije) ter v okviru skupineCONCERT (Združenje evropskih upravnihorganovza jedrsko
varnost iz V~odne in Zahod,:oc Evrope) in NRWG (Delovneskupinejedrskif;1,.a.."Ilihorganov). Kljubdejstvu.da
RepublikaSlovenijani6lanica OECDINEA. se strokovnjaki URSJVudeletujfjonekat.elih srečanj in posvetov-v lcj
Ol"gntlizaciji. Omenimo naj te tradicionalno sodeluje z OECDINEA pri pripravi in izvedbi lNEX vaj S področja

pripravljenosti na izredneulcrepe.

Osnovnesmernice URSJVpri informiranju javnosti staodprtost in verodostojnoatinformacije. Poročilo o.jedrski.in
radiološki varnosti v letu 1999 je bilo objavljeno v PoročevalcuDržaVnoaazbora in je tudi dostopno v javnih
knjižnicahv Sloveniji terprcdst.avlj~o v In~t okolju. O svojih nk1i\lIlOSt&{U'&SJVporoča tudi v biltenuOkolje
in prostor. V letu 2000 je bilo objavljenih33ppspevkov. Za prevoc;lporočilajjtv letu 2000 Žal zmanjkalo sredstev,
Sredstva iz državnega p~~un!l namenjena programom URSJV sc~i1f:reolno. temveč tudi nominalno
zmanjšujejo. kar Upravi9tCžuje izvedbo ~ zastavljenih ciljcv inp~ usmeritev na področju jedrske in
sevalne varnosti. URSJV je v letu 2000 fmancirala ali sofmnncirala 7 znaMtvenih. raziskav in analiz Za potrebe
vodenia upravnihpostopkov; .

Strokovna komisija za jedrsko varnost (SK.JV), ki deluje kot svetOvalnotelo·URS.W. se je sestala v letu 2000
petkrat. V okviru URSN deluje še Strokovnakomisija za preizkusmanja.~ljenosti operaterjev NE Krško
(SKPUO). V štirih ~itniJlrokih je preizkus znanja opravljalo 29 k:-.didatov. Pooblaščene organizacije
predstavljajo pomemben deLDadzora nndobratovanjem, dogradiW_ in izbl:>lj§avami ter vzdrževalnimi deli na
jedrskih objektih. S tem: svojin1 delom dopolnjUjejo inšpekcijoza jedrsko,~ ki'kadrovskone bi mogla sama
pokriti vseh dejavnostiv jedrskihobjektih.ki so povezanez jedrsko varnoStjo; Jzporočila pooblaščenih organizacij
je razvidno, da predStavlja ve6ji del njihovegadelovanja nadzor letnega~inmenjave goriva. PO namestitvi
novih uparjalnikov se boča$mno'ntov skrajbt Kratekremont bo zahteva1bq1~na6novanje spremljanjadel in še
boljšo koordinacijo ter sodelOvanje med NEKdko, inšpekcijo in poOb~organizacijami. Iz poročila je tudi
razvidno, da pooblaščene organizacije skrbijo za stalno usposabljanje svojibdelavcev iz področij. za katera so
pooblaščene. Zelopomemb~je organizacija zagotavljanja kakovosti, kijo prevetja tudiURSN.

Pool za zavarovanje inpoZaV8rOvanje jedrskih nevarnosti OIZ (J«:ldrskipoolQ-lZ) je posebna pravnoorganizacijska
oblika zavarovalnice, ki skIbi za zavarovanje in pozavnrovanje,jedrskih.' nevarnosti. Oba reaktorja sta bila
zavarovanaza odgovornostza jedrsko škodo skladnos predpisi. Poudariti velja,da do konca leta 2000 NE Krškoni
prijavilaJedrskemu pcelu GlZ nobeneškode.

Naloga Skladaza financiranje razgradnjeNEl< in odlaganjeradioaktivnihodpa<ikov iz NEKje zbiranje sredstevza
razgradnjo NEK, za varnoskladi§čenje terkončno odlaganjeizrabljenega gorlYa in radioaktivnih odpadkov. NEKje
od 20.6.2000 dalje v celoti poravnalatekoče obveznosti, kot tudi vsedogQvorjerteobveznosti iz preteklih obdobij.
Skupen dolg NEKna dan:3L12.2000 mda 9.944 mio SIT, od tega predstavljapbveznost NEK iz naslova
električne energije., dobavlj~ luvašlcemuelektrogospodarstvu 6.913 mioSlT. Skupni dolg NEK v letu 2000 se je
zmanjšal za 508 mio SIT.Koncem leta 2000 je Skladupravljalz 10.415mio SIT !iqJlnčnih naložb.

Na osnovi informacij, ki jih 1lOSl'eduje MAAE, je na svetu ob koncu leta 2OOO,obratovalo 438 jedrskih elektrarn v
31 državah in Taivanu, to je dve več kot v letu 1999. Letos je bilo~ano 25 poročil o jedrskih dogodkih
informacijskemu sistemuMAAE INES. Najhujša nesreča z radioaL.'tivnimLanovmi se je zgodila v kraju lv1EET
Halto v Egiptu. Družina,kijep~la in shraniladomairidijev-192 izvor. je prejola.,visokedoze. Dva člana sta umrla,
ostali pa SOimeli težkepoikodbe. Dogodek je ocenjenin razvrščen na stopnjo4 na INES lestvici.

Upravni organi v RepubWd Sloveniji v letu 2000 niso ugotovDI nep.ravilnosti pri obratovanju jedrskih
objel<tov, transportu jedakih in radiOaktivnih materialov, uporabi Rvanja pri razvoju, raziskavah,
izobraževanjU, v zdravstvu· ter v industriji, ki bi lahko ogrozile varnost aUnegativno vplivale na okolje ali
zdravje prebivalstva ln poklicno izpostavljenih oseb. .
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1 UVOD

Poročilo predstavlja redno obliko obVdčanja Vlade in Državnega zbora Republike Slo"'enije o stanju jedrske in
sevalne varnosti v naši državi. Pravtako je PoroaUo namenjen<) strokovni in Illicmi javnosti, saj v zbirni obliki
povzemastanje in aktivnostina karnajJirkm segmentU tega poeIrOejli< 1':

Poročilo tako ne.prcdstavlja ~lj pre@1cda dela URSJV v letu 2000, tclnveč poskuta a}čU·.tudi aktivnosti drugih
državnih (upravnih) organov, agencij;inititutov in organizacij, katerih delovnopodročje se v večji ali ~iši meri
prekriva z vprašanji jedrske ali scvalM varnosti. Prispevkezaporo6ilo lIlO pripravilo polos upravnih organov še
Nuklearna elektrarna Krško, Inltitut»JOžefStefanu, Rudnik tirt>V$ki wb.. Agencija 18rac:1ioal"tivne odpadke, Inštitut
Zli metalne ko~eije, lnJtitutza 'VIrilstvo•• In5dtut za kovinske materiale in tebnologijC1!filektroin!titut »Milan
Vidrnar«, Fakulteta za strojDiltvo, IBE., elel..~je. projektiraDje ul il1teniring,'Wtitut%a enerpriko in varstvo
l)kolja - EKONSRG.Zavodza varstvO pri delu,;1n§titutza elektrogospodarst in~zagreb,ENCONET,
POOLza zavarovanjein potavarov.jedrskih nevarnosti GIZ in Skladza finaneitlnje nqndnje NEK.

za vse tiste. ki tli se radi sezI18I!ili sJ'.oročilomv bolj ZPČeni obliki; smo priptaWi poVzetek, v katerem so po
poglavjihpodane najpomembMjle u80tcMtve oziroma opili stanja.

Na koncu še beseda o .Qdih. pričakovanjih. IzdeI..... takoobsct.nep poročila je~~~evnain odgovorna
naloga, zato pričllkujemov8J9.0cen0 O,QSPdn<IItinjene izvedbe. VfIC PriPombc~~ ki jih bomodobili v
času do priprave'poročila zaieto 2001,bodo dobfocIo!le inbodo wie svojodziv v 'Ddcin.nadaljnjem delu.

Pripombelahko pošljete na oas1ov: URSN. VOJ'kova 59. 1113Ljubljena,
ali poelektronskipošti: SNSA@gov.si
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2 STANJE JEDRSKE VARNOSTI V SLOVENIJI

2.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

2.1.1 OBRATOVALNA VARNOST

2.Ll,1 ObratovalDipodatld in vamostDI kazalci

V NE Krško SO v letu2OOQproizvedli 4.760.700 MWh (4,7 TWh) bruto elel1rične energije na izhodu
generatorjaoziroma 4.S48:788 MWh (4,5TWh) neto električne cnergije,'kijetjila:oddatta v omrežje. Generatorje
bil priključen na 0I1lrdJe.'7;295,91 ura1i 83.06 % celotnega MeU·· ur vtem letu. Proizvodnja je bila za 1.1%
manjša od načrtovane ker je bil pretok Save 55 dni premajhen za ~vanje elektrarne na 100 % moči.

Proizvodnja toplotne energije reaktorja v NEK je mahla 13.601.7SOMWh. Celotna proizvodnja električne

energije v.Sloveniji je bu.t2 829,5 GWh. delež proizvedenej~.eotIll'8ije je bil 35,4 %. Najpomembnejši
varnostni in obratovalni kazalci so prikazaniv tabelah 2.1 do 2.3,~banjetehy1etihpa v nadal.ie"a~iu poročila.

Tabela 2.1:Nai m 'ij varnostniin obratovalnikazalciv letu 2000
VarnostnImobra~kaZa.lc:lLeto 2000'
Razpoložljivost(%) 83,06
Izkoriščenost (%) 8I,lS
Faktorprisilne ustavitve (%) O
Realiziranaproizvodnja (GWh) 4548,8

Ustavitve- ročne (it. ustavitev) I

Ustavitve- avtomatske(it. ustavitev) O
Poročila o izrednih dogodkih (št. poročil) 1

Trajanje remonta (dnevi) 62

Kontaminacijaprimarnega hladilo.. 17. cikel. (g urana) 1,3
Faktor zanesljivosti goriva (FRI)(GBqlm3) 0,00814

Povprečje

82,34
78.47
1,44
4245,4

2,23
3,6
4,06

56,18

9,6

0,13

Slika 2.1 predstavlja letni diagram obratovanja NE Krško v letu 2000, slika'2.2 pa prikazuje mesečni diagram
obratovanja za september ~OOO v katerem je razvidno znižanje rnOOi. e1ektrafne zaradi prenizkega pretoka Save.
Zaradizanesljivegaobratovanjaelektrameje bila proizvodnja elell;tri~ eneraije v letue2000 v mejahnačrtovane.

Slike od 2.3 do 2.5 predstavljajo število vseh ustavitevelektrarne v posameznem letu, faktor prisilne ustavitve in
število izrednih dogodkov na leto. Podatki na sliki 2.5 se razlikujejo od ti$tih preci letom \99l , ker je NE Krško
uvedlanovo označevanje Poročil o i.zrednihdogodkih (dopis NE I<1ikoSRT r 35614150,8.4. 1991).
Poleg visoke proizvodnje in izko~osti je bila zanesljivost obratovanja ~ I<riko na visokirami. V letu 2000
ni.bilonenačrtovanih zaustavitveelektrarne.Zaradiremonta2000je bilaelektrarna.načrtovano ustavljena.

Razp%tljivosl (avail~ility) nuklearne elektrarne je količnik· med ltevilom ur obratovanja generatorje
(sinhroniziranegaz omrežjem ne glede na moč reaktorja) in celotnimštevil«n ur vtem obdobju. Pove nam, koliko
odstotkov časa je bila elok4'ama prildj~ na omrežje. Izkorilčeno$1 (load factor) je količnik med dejansko
pridobljeno električno energijo in električno energijo.ki bi jo l~ol:> ~alni "'paciteti teoretično pridobili v
istem času. Pri računanju. kumulativc za razpoložljivost, izkoriščeriost in,.fak;tpr prisilne ustavitve je upoštevana
proizvodnja električne energije od 01.01.1983 dalje, ko so bili končaai~pskipreizk'11Si. V nadaljevanju so
prikazani faktorji zanesljivosti obratovanjainčssovna analizaobratovanjauNE Kriko v letu 2000. Izkazalcevje
razvidno.da je elektrarna v letu 2000 obratovalazanesljivoin varno,
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Tabela 2.2: Načrtovana in doSežena nete) a NEl<rikoza 1_ 2000. ...• "

Načrtovana Dosežena RazUl<a
Mesec proizvodnja prolz\'odnja (%)

(GWh) (GWh)

Januar 450 456.583 1.41$

Februar 410 432.006 5,37
Marec 450 459.884 2.20
April 220 201.740 ·8.)0
Maj O O O

Junij 160 169.027 5.64
Julij 480 479.505 -0.10
Avgust 480 438.309 -8,6.9
September 470 416.155 -11,46

Oktober 500 499,690 -0.06
November 480 488.651 l.~

December SOO 507.238 I,4S
Sk-upaj 4.600~OOO 4.548.788 -1.11

Tabela2.3: Časovna analizaobratovania NEKrikov letu2000.

ČasO\'Da analiza proizVodnje

Številour v letu

Trajanjeobratovanjaelektrarne (na omrežju)

Trajanjeustavitev

Trajanjeremonta

Trajanjeplaniranih ustavitev

Trajanjeneplamranih ustavitev

Ure

8784

7295.91

1488.09

1488.09
'OL, "

O

O

Odstotek (%)

100

83.06

16.94

16.94

O

O

Slike 002.6 do: 2.9 prikazujejo glaVne obratdvalnepodatkeza -celotno obdobje redvegu obratovanja NE Krško
omogočajo, da lahkoprimerjamo rezultate iz leti 2000s preteklim obdobjem.
Faktor izkoriščenosti (slika 2.6) se'tur:Uv svetu uporablja kot glavna ocena llSpQ"nosti obratovanja nuklearne
elektrarne in je bil v letu 2000 neka.jvišji odpovprečja delovanja NE Kliko.
Pomemben faktor je tudi razpoložljivost (slika 2.7). ki dopolnjuje sliko o delovanju.nuklearne elektrarne. V
nekaterih elektrarnah namreč ~ZPl8IljlUjcjo mo6 zar,di nihanj v porabi ele~ energije in tako ne
dosegajo boljšeizkoNčenosti. . . "
Na sliki 2.8 je predstavljena pridobljena elektrialaenergija~ "sa letarednegaobratovanja nuklearne elektrarne,v
letu 2000je bila proizvodnja nadpo9pIečna sproizvedenimi 4.548 GWhelektrit:Re energije.
Slika2.9 nam daje primerjavo po letih'medjedtskim. hidroin tertnalnitnnačinom pro~ie električne energije v
Sloveniji. Trajanje remonta po letibjeprikazano na sliki, 2.10. Remont 2000 je nekaj &tljm od povprečja zaradi
modernizacije elektrarne. kije zaje1~,tamenj.\!9Uparja1nikovin povečanje ~.e1ek~ Toplocni izkoristek je
podana kot odstotek odnosanačrto~ in dejaDske proizvedene toplote. je prikazanje na.sliki 2.11.
Slika 2:12 prikazuje faktor neplanittlne iZgube moči. Faktor je izraČU1l811 kot razmClje vseh ncplaniranih izgub
energije in referenčne proizvedeneeMrgi.je (DllksUnalno možnaproizvedeoa energija).
Nosliki 2.13 je prikazano§tevilo nepI8lli.ranih'~tstib zaustaviteV na 7000 utkriti&tdlti. kor predstavlja letno
število ur kritičnosti v elektrarni v weini držav. Kolel1ivna izpostavljenost sevanju(Slika 2.14)kaže napredek pri
minimiziranju izpostavljez:1osti osebjaelektrarne.
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Slika 2.1: Časovni diagram moči NEK
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Slika 2.2: Mesečni diagramobratovanja NE Krško - sejltemtief·
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PoROČIl.AO IZREDNH COGOOI<IH
INCIOENTS~RTS. KRšKo

USTAVITVE. KRŠKO
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Slika2.3: Ustavitve Slika2.5: Poročila o izrednih dogodkih
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Slika2.4: Faktorprisilneustavitve Slika2.6:Faktorizkori§čenosti

Ietol year
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Slika2.7:Razpoložljivost
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Slika2.8:Realizacija proizvodnje
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Slika 2.9: Proitvoclnja električne~gije

IeIO I year

Slika 2.l(): Traj8Qje remollta
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Slika 2. Il: Realizacijapl'Qizvedene toplote .

I.I~I_I
94.00 83 8689 '92 95 98 ~~~l

. Ielo I year . \

J-
I

TOPLOTNI IZKORISTEK
THERMALPERFORMANCE

NEPl.ANIRANA IZC:;UBA MOČI

UNPlANNEOCAPABIUTYLOSS FACTOR

!'~~I
91 sa 95 97 99 AVG I

leto I year .

Slikal. 12:Neplanirnna izgubamoči

Stika 2.13: Neplaniraae avtol,U8tske

NEPlAN. AVTOM. USTAVITVE NA 7000UR
UNPLANNEO AUTO. SCRAMSPER7000

.' HOURS

leto I year

KOLEKTIVNA IZPOSTAVLJENOST SEVANJU
~cnveRADlAnONEXPOSURE

Slika2.1~: Kolektivna izpostavljenost sevanju
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Slika 2.15: NeoperabitnostSI sistema
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Slika2.16:Varnost pridelu
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Slika2.18: Faktorneoperabilnostizasilnegavira
energije
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Slika 2.19: Faktor neoperabiInosti sistema pomome Slika 2.20: Indeks kemijevode
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Slika 2.21: Kemijski indikator Slika 2.22: Faktor zmožnosti elektrarne

USPBNOSTOCKJWAHJA NAPAK S
PRE1ZKUWCJeM

EFFECTIVENESS OFSURVElLLANCE

·~tiDII.·.·70

65
I!l9S

N~PAKe W OKVARE

--etoveika
70 napaka
ec -"'" .............

__I&C okvara
50

~.co __eleklrlCna
30 okvara
20 .:} __mehanska
10 okvara
O .......ostalo

1996 1997 1998 1999 2000
.. .1 .

leto I year

Slika 2.23: Uspešnost odkrivanja napak s
preizkušanjem

Slika 2.28: Narava dogodkov po kategorijah v letih
1996-2000

KONTAMINAClJA PRIMARNEGA HLADILA
RCS C9NTAMlNAnON

-Slika 2.29: Kontaminacija primarnega hladiIl Slika 2.30: Faktorzanesljivosti gorivač
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Opomba: Podatki o "stavilVi. ~alizllYJiliplYJ/zvod1fji, izkorišč~I/olti III o Izrednih JlogodkiJl so bill na II0VO

preverjeni iII so odpravljene mOl/jJeIlapake. zato obslajajo marlj.ferozlikll glede 'Ila poročila prejJ~lji" lel.

Slika 2.15 prikazuje faktor neoperabilnosti vamcsmege sistema vbrizgavanja (SI). ki je bil od leta 1998 nekoliko
"i~ii zaradi vzdrževalnih del. ki se zaradi krajših remontov opmvljnjo med obratovanjem elektrarne, Vrednost
indikatorja v lenr 2000 je bila 0,00338 kar je še zmeraj pod INPO ciljno vrednostjo 0,020 oz. NEK cilino
vrednostjo S 0,005. Varstvo pri delu (Slika 2.16) je prikazano kot rainierje med izgubo delovnihur zaradi nezaod
PI; delu in vsemi delovnimiurami. V letu 2000 je bila stopnja industrijske vamOStiO.96 na 200 000 delovnih ~ in
je še zmeraj dvakrat višja od INFO ciljne vrednosti do leta 2000 in ciljnevredn* NEK. ki je pod 0,4. Slika 2. 17
prikazuještevilo sprožitev sistemnza visokotlačno vbrizgavanje. V letu2000 nibU() nenačl;t()Vane sprožitve.
Slika 2.18 prikazuje faktorrazpoložljivosti zasiinega vira energi.ie oz. prec:lstavlja Iupolotljivost sistemaza dobavo
električne, energije v primeruizpada normalnegano1ran.jega in zunanjega elel..tričnega napajlinja.
Slika 2.19 prikazuje fal..'1or razpolotljivosti sistema pomotne napajalne vode. 'to je ~lož1jiv~'1 sistema v
l1ačnovodni jedrski elektrarni.ki poskrbiza dovajanje napajalne vode v upaJjal.nike;·kadar glavni napajalnisistem ni
na razpolago. Enako kot pri neoperabilnosti SI sistema je vrednost indikatoIjaprecej vi!ja kot v preteklih letih
zaradi vzdrževalnih del med obratovanjem. Vrednost indikatorja .je 0.0008', kar je .~ boljša od INFO
postavljenociljnozahtevodo leta 2000. ki :maša 0.025.
Slika 2.20 prikazuie indekskemije vode sekun<iame stnmi. ki primerja koncentracije natrija, kisika in prevodnost z
njihovimi mejnimivrednostmi. Povprečje takih dnevnih meritevvsakenečistoče delimoz njenomejno vrednosgo.
vsota razmerij pa je normalizirana na 1,0. Vrednost 0.18 za indeks kemije kaže na visoko kakovost kemijske
kontrole.
Slika 2.21 prikazuje kemijski indikator. ki podaja uspešnost operativne kemijskekontrole vode sekundeme strani.
lndikatorje kombinacijavrednostikoncentracij klorida. sulfat&. natrija sistemaza kaluženje uparjalnikov. železa in
bakra sistema glavne napajalnevedete!' kisika' V vodi v odnosu na njihove dopUstne koncentracije. V primeru.da
so vse koncentracije kemikalij podzItelenimi vn:dnostnli je vrednost indikatorja 1; VNEl< sledijo vrednosti
kemijskega indikatorja od leta 1996 in je vrednost blizU iNFo ciljnevrednosti 1'.1'Oi. '" ~etu 2000 je bil kemijski
indikator 1.07. .

Slika 2.22 Faktor zmožnosti elek1r8tnC podaja zmožnost doseganje visoke zanesljivosti proizvodn.ie energije ter
podnja celoten pregled vOdolja in vzdaev~ia elek'1rame.Po letih 1997.in 1998je indikator v letu 2000 82.24%
kar je nekaj pod začrtano INPO vrednostjo 87% oz.za~ NEK vrednostjo 8~..'To je posledica podaljšanesn
medobratovalnega pregleda in remapta zamenjavaupmjalnikov).

Slika 2.23 predstavlje uspešnost odkrivanja napak s preizL'U!anjem. ki je prikazanA! kod razlnelje med odpovedi
opreme. ki so odkriti med nadzornimi testiranji in sk-upnim številom odpovedi .opreme. povezanih z jedrsko
vamosijoza obdobje 1996 - 2000. .

Na slikah 2.24 do 2.27 so PrikaZIlni deleži dogodkov po letih..~ po naraVi: človeške napake. električne
okvare, instrumentacijske okvare (I&C) in ostale. z letom nara§ča delež dogodblv. ki se nanašajo na človeški

dejavnik. Do spremembe je delno pri4lotudi Z8llIdi revizijepostopkaPOf9Či10 o odstopanju, ker je zmanjšan prag
dogodkov, ki Zllhtevajo poročanje in da je postopekraz§irjen na potencialne, probleme. Slika 2.29 predstavlja
naravodogodkovpo kategorijah v letihod 1996do 2000. '

V elektrarni je 373 detektorjevpo~ ki so sev letu200Q sprožili iH;rat odt9 dva sta bila alanna ~ianskeSll
požara. V tabeli ~t. 2.4 je prikazano§tevilo potamih alarmov in ~ianskihpožarov v tehnolo§kem delu elektrarnezn
obdobje 1983 - 2000. za obdobjeod 1983 do 1997ni trenutnorazpo1otljivih pocill~ov (.) o številu alannov.
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anskih POŽarOVTabela št. 2.4:Pregled §te'tiIa alannovin dej
Leto Stevilo alermov Stevilo T>Otarov
1983 • O
1984- • O
1985 • O
1986 '" 1
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
2000 13 2

Obratovalno varnost sl~ tudi skozi Itevilo kršitev Tehničnih spec~ NEK (STS-NEK), v katerem so
podani pogQji obrat:Qvanja. V obdobju 1996 do 2000 ni bilo kJiitC" tebni6nihspccifikacij NEK. Podatki o
obratovanju v mejnihpogojih obratovanja (~vna omejitev delovanja v PQiOjib najni!je funkciOD8lne zmogljivosti
opreme,ki je k zahtevanaza varnoobratOvanje elektrarne) so podani v tabeli2.5.

'ihab'niha eli ...;' ratovante Vmetl l pOgoJI ratovan\a "

" 1999(št.) 2000 (št.)

Preklop zbiralkezaradikorektivne~a~iI1ia ( SCC) ", O 10
Preklon zbiralkezaradi odpovedi komPOnente aliopreme (SCF) "', O O
Preklop zbiralkezaradi nadzoraBCS) 57 26
Korektivno vzdrževanie(CM) 55 SS
Odpoved komPOQete aliopreme (FAIL) 54 74
Moditikaciie(MOD) O 7
Preventivnevzdrževanje(PM) 75 69
Nadzor (S) " ", 111 102

V tabele 2.6 so prikazal'lirezuUati zanesljivosti za obadizelska generatorj.'~Obdobju 1985do 2000. Iz rezultata je
razvidno, da je zancs~iiVbst zagona in obratovanja dizelskih generator.i~ WJčja od zahtevane v tehničnih

speci1ikacijah (ta. 3.8-l). '
Število delovnih nalogoviidanib za kon:ktivno vzdrževanje varnostnih sistemov na moči v letu 2000 je bilo 128.
ŠtC\'i!o delovnihnalogoV,ti riisoizvrleni alizaključeni v treh mesecih ~'letU 2000 je 22. .

Tabela 2.6: ZanesljivostOba dizelskageneratorja v obdoblju od 1985do2GQ(j,

Zagon (št.) Obratovanje (št.) Zanesliivost (%)

Poizk-usi Ne Poizkusi NeusDemo ZaROD. Obratovanje Skupal
DO 1 27.1 2 269 5 099 098 0,97
002 268 3 265 3 0,99 0.99 0.98

Viti: l. Letno poročilo NE Krško 2000, feb. 2001.
2. PerformanceIndicators for the Ycar 2000,NEK, feb. 200I.
3. Podatkio proizvedenielektrični energiji v letu2000, Eles. službaztt obratovanje.
4. Pregledvarnostnih in obratovalnih kazalcev. dopisNEK§t.ING~NOV.Q4112001/6000 z dne 14.5.200 l.
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2.1.1.1 Ustavitve ln zmanjlanJa maa,

Podatki o ustavitvah in zrnanj~iih moči NEKsik~ za leto2000so podani v tabeli 2.7.

Tabela 2.7 : Načrtovane in ncnačrtovane ustavitve NE Krfko ter zmanjbnjamoči reaktorja v letu 2000 za več kot
10% instalirane moči za čas, ki je dalj§iod §tirih ur.

Datum Traj.nje (b) Vnta N'" Vzroki ,,'

01.01. Il planirana ročni Zmanj_je moči na :5QOAl uradi priprav na morebitne motnje
, vomre1ju mcdprehodom v leto2000

01.01. 22 planirana ročni z.hteva dispečerjapo obratQvanjuna nižji moči (80%)

9.01. S planirana ročni Zmanj§anje moči. na 80% zaraditcstir~ia turb~ ventilov
in vzdrževalnih del na sistemu filtriranja hladiine vode

,',

ko~tolja
"

29.01. S platiirana rOČDi Zmanj_je močina 91%,,~ testit'aI\ia turbinskih ventilov

S.3. 14 planirana ročni Zmanjllnjc moči tia 80% zaradi tCstiranja turbinskih ventilov
in vzdl1.evalnih" del na sistemu filtriranja hladilne vode
,kondenzatolja

9,04. planirana ~i Zmanjbnjcmoeina 90%zaradi testir8l1ja turbinskih ventilov3

14.04. 1488.09 planirana . ročni Remont '2000(00 14.4 do 15.6.2000)

3.07. 168 planirana ročni Obratovanje na znižani moči (do '83%) zaradi omejitve
sepvanjarekeSave

6.08. 3 planirana ročni ZmanjJanje moči na 92%zaradi testir'm.ia turbinskih ventilov

14.08. 420 pl8l1irana , ročni Obratovanje na znižanitlldČi (do 77%) zaradi omejitve
sepvanja reke Save

1.09. 720 planirana , roerii Obratovanje na znižani moči (do 80%) zaradi omejitve
.scsrevania reke Save '

1.10. 39 planirana ročni
O~e na z:ni,tani -enoti (do 80%) zaradi omojitve
se~anj8 rekeSa",

5.11. 3,5 planirana ročni Zm8njlanje moeina92%~ testirJnja turbinskih ventilov

planinn&' ročni
" "3.12. 3,5 Zmanjlanje moči na 92%~ testiranja turbinskih ventilov
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2.1.1.3 Integriteta goriva in aktivnost reaktorskega hladila

Ll:10 2000 zajema del 16-tegn in del J7-tega reaktorskega gorivoC8' Qtkla. 16. gorivni cikel se je zaključil

'5.4.2000. Sledila je planirana zaustavitev. Reaktor je bil nato ponovno kritičen 15.6.2000, ko se je začel

sedemnajsti gorivnicikel.

V sredici is. gorivnega ciklusa je imelo 80 gorivnih elementov modificirano spodnjo vstopno šobo (DFBN). S6
gorivnih elementov je imelo smjčke' gorivnih elementov. vodila kontrolnih.palic itt instrumentacijska vodila iz
llRLO materiala. 28 svežih gorivnih elementov je imelo spremenjeno obogatite\· (2.6%) in geometrijo tabletk
zgornje in spodnje aksialncregije.
V sredici 17. gorivnege cOOusa je imelo'107 gorivnih elementov modiliciraJlo spodnjovstopno šobo (DFBN). 88
gorivnih elementov je ht1elo srajčke gorivnih elementov. vodila kontrollijh palic in instumentacijska vodila iz
ZIRLO materiala. 60 goriVnih elementovje vsebovalo obročaste obogateaic gorivne tablete v aksialnih zastorih
gorivnih palic. V 17. ciklus je bilo prvič vključeno 32 svežih gorivnijl!=l~entov z zamenljivo zgornjo šobo
(RemovableTop Name).'

Stanje gorivnih elementovv reaL.'1orju (integriteto goriva) se spremlja posredno.na podlagi izmetjenih specifičnih

aktivnostireaktorskegahladila. za ta namen so primerni zlasti izot9pijQ<i4 in.~tnih plinov. Podatkio aktiYl10Sti .
primarnegahladila so zbrani vtabeli 2.8. kontaminiranost primamega hladilaZ Uranom pa prikazujeslika2.29.
Analizespecifičnih aktivnosti reaktorskega hladilado koncamarca 2000 so.pokazaleda v sredici ciklusa 16 ni bilo
poškodovanih gorivnihelernentov. Porast specifičnih aktivnosti iZotopov joda in žlahtnih plinov proti koncu 16.
ciklusapaje bila posledica degradacijeintegritetegoriva(ugotovljeno pu§čallje gorivnega elementa P30). Glede na
rezultate analize pa lah1co Zaključimo, da so bile specifične aktivnosti v 16-.ciklusu.kljub puščanju goriva motraj
aktivnosti, ki so dovoljenes Tehničnimi specifikacijami. T8-3.4.8.
zn sredico ciklusa 17 110 osnovni indikatorji stanja goriva pokazali, da je do koncadecembra 2000 delovala brez
poškodovanihgorivnihelementov.

Faktor zanesljivosti goriva (Fuel Realibility lndicator -FRI) predstavlja specifično aktivnost 1-131, korigirano za
prispevek 1-134 iz ratpdenega urana, v primamem hladilnem sistemu in nonnalizirimega na konstantno vrednost
hitrosti či!čenja. Vrednosti FRI so za ciklus 16 in 17 v letu 2000 zbrane sl..1tpaj z vrednostmi za 14. in 15. cikel v
tabeli 2.9 in prikazanena sliki2.30.

Medremontom 2000 se je izvajal nadzor tesnosti srajčk po metodi "InMast$jppinJ" (I1vIS). Test je potrdil oceno.
da se je v sredici. ob k9DCU 16. gorivnega ciklusa pojavilapoškodba na elementuP30. Elementje izhajal iz regije
15B in je zgoreval v sredicah ciklusov 14. lS in 16 ter dosegel 39370 MWOJMTU zgorelosti. Element P30 je bil
nalo izločen iz nadaljnje uporabe. že pred rcmontom (meseca m8fC$) je bi1oJ:1llfCjeno testiranje integritete vijakov
zgornjih šob gorivnih eleanentov na 37·ih delno zgorelih gorivnih elementih iz baze~a za iztrošeno gorivo. Dva
elementa sta imela poškodovano vzmet, pet elementov pa je bilo označenih kot sumljivih. Po zaključenem

praZJ1ienju sredice 16-tegaciklusa pa je bila narejenainšpekcija vijakovvzlncti igo~e šobe gorivnihelementovna
I08·ih elementih. Pri 28 elementih je bila ugotovljena poškodba vzmeti. .·Ti elementi so bili nato izločeni iz
nadaljnje uporabe in se hranijo v bazenu za iztrošeno gorivo. Westinghouse je nato pripravil modificirano shemo
polnitveza 17 ciklus. ki Divsebovalapoškodovanih elementov. uporabljenipa·.so bili tudidelno zgoreli elementi iz
~FP. ki sobiliprcdhodno ustreznopregledani.
Povprečna zgorelost ~lemcntovs poškodovanimi vzmetmi je 4OGWDIMTU. najbolj prizadeti so elementi iz regij
15 in 15B. ki so bili dobaVljeni v letu 1996. '

\
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IZOTOP
POVPREČNA AKTIVNOST [109 Bq/mJ

)

elkel efkel cikel cikel cikel cikel 17
12 13 14 15 16 (15.6.-

31.12.200(})
stabilni vse stabilni vse stabilni vse stabilni vse stabilni vse stabilni vse
pogoji meritve PO~oii meritve poRoii meritve PORoii meritve pogoji meritve PORoii meritve

1-131 0,44 0,66 0,18 0,31 0,09 0,08 004 004 0,02 0,16 0,01 0,01
1-133 2,22 2,12 222 i.s . 1,24 1,16 0,57 0,54 034 0,41 0,12 On
1-134 5,81 6.03 9,29 0,72 4,50 4,25 2,75 259 138 1,28 0,49 043
Xe-lJJ 1262 1861 504 4.n 2,36 2,18 1,14 106 0,68 1,21 028 0,25
Xe-lJS 136,S 17,39 5,4 4,82 3,23 3.~1 1.41 136 0,19 0.79 O,J.2; 0,29
Xe-lJS' 5;92, 1,03 7,:U " 655 3.81 3,n 2,0. 1,97 :vu 098 0,35 0,32
Kr-85m 2.11 2,62 0,71 0,64 0,38 0,36 017 0,17 0,09 0,09 0,04 , 0,03
Kr-87 ", 3.51, 3~8S 1,28" 1,18 071 0.68 0.33 0,33 0,21 0,23 O,()7 " g.07.
Kr-88 4r9:1· '0 S~SI 175 169 091: 0.93 " 04.$. '. 044 0.24 024 0,08;. 0.08 .
EFPD· 336.7dni '214,2 dni 309.6 dni 298.4 dni 116,7 dni 187,Sdni
maks. zgoreJost ,:

elementa ·48313 4421-S 45677 49271 S0437 44650
IMWDIMTUl

,1\)....

~ I Tabeli' 2.8: Povprečne vrednosti aktivuosri primarnega hh,dil".
,(/l

~
lit

f
1\)

g
.....

Tabela 2.9: VrednostiFR.I za 14.,15.• 16.in 17.gorivni cikel.

og
čl
i
I
J
(/l,
:""

,"

Fak,torzanesljivostigoriva FRI (Ci/mJI'

U.cik,1 /5. cikt! /6. clktl .. /7. ciktl 'o,

začetek 1.7~E.Q3 7.75E.Q4 4,78E-U4 S,66E-06

Konec . 2,900-03 "l,08E.Q3, 1,43E-Q4 I

Povp~je 2,33E.Q3 8,69E.Q4 3,OlE.Q4 3,92E.QS

(vsemeritve) (v letu ZOOO)

.........



Problematika podpornih zat1čevvodil kontrolnih palic

Vodila kontrolnih palic l!O pritIjena na zgorn.io oporneploščo sredice ("upper core plate") ter podprta na konceh s
pcdpornimi zatiči (-guidC tube supportpins"). Podporni zatiči vodil kontrolnih palic v NEK so izdelani iz zlitine
inconel X-75Q, materiala revizije A. Znanoje, da je prav ta vrsta materiala.po določeaem številu obratovalnihur,
podvrženamočni napetostni.korozijiin posledično razpokamna zatičih.

NEK je bila o problematiki zatičev obveščena s strani Westinghousa te l. 1997 s priporočilom, da se zatiči v
elektrarni v celoti zamenjajo. NEK je na zahtevo URSJV pridobila tchničnoporOčilo Westinghousao oceni stanja
možnihodpovedi zatičcv vodil kontrolnihpalic ter varnostno ocenodelovanj~e1dl;tramev 17.ciklusu. V omenjenih
dokumentihje zagotovljeno, da poškodba podpornihzaričev ni neprcgledanovamO$tDo vprašanje. Zagotovljeno-je
hilo, da lahko elektrarna varno obratuje tudi.v 17. gorivnem cikl~na~ub ,dejstVU, da število ur obratovanja
NEK presega vrednost, pri kateri proizvajalec Westinghouse piipotoOO~javo zatičeV. Čeprav v obdobju
dosedanjega obratovanja NEK ni bilo ZlIZDllti poškodb podpornih 2:atičeV,je NEt< v letu 2000 začasno vgradila
sistem za detekcijo prostih 'delcev v primarnem krogu ("Loose Parts MQI;Iitoring System" LPMS). Zamenjava
podpornih zatičev in vgridnja kompletnegaLMPS sistemapa je naertovana vi~~onta 200l.

2.1.2 UPRAVNIPOSTOPKI IN VARNOSTNE OCENE

2.1.2.1 Tehnične Izboljiave in modifikacije NE Krško

URSJV posebno pozornost posveča jedrski varnosti, predvsem.zagorav1j.,uviSOkevamostne ravni NE Krško.
Skrb zn.iema tudi iz\>9ljšave v sami elektrami, ki nastajajo na .osnovi ~prakse in najnovcjmh dognanj na
jedrskem področju. Sprememba projekta inprojektnihosnov.iedrskihobjcktqv.aIi spmnemba pogojev izkoriščanja

nuklearnih elektrarn predstaVlja eno najpomembnejših aktivnosti,~ labk9;:"fliva navarnost in kontrolo jedrskih
(l1~iektov.Zaradi tega morajo biti spremembe pod strogo kontr()lo in, ..~. dokumentirane. Ocene URSJV
temeljijo na izku§njahVpraksi.in izkt$ljah drugihdržav, predvsc1I1Spanijeii.iDA NEK. sledi lastnemu postopku
v skladu z 10 CFR 50.59.. NEK posredujevlogo URSJV za modifikacije iq~ ~embe Končnega varnostnega
poročila, za katere se. skozi varnostno presejanje in varnostno. OvrednoteAje:UgO,tOvi. da obstaja nepregledno
varnostno vprašanje, ter ~ spremembe Tehničnih specifikacij. za modifikaCije, za katere NEK skozi varnostno
presejanje in varnostno ovre(Jnotenje ugotovi. da ne obstaja nepregl~v~ostno vprašanje, NEK pošlje na
URSJV varnostno ocenov ROgled. Po pregledu dokumentacije ...~ URSJV ·.soglasje za izvedbo brez sprožitve
upravnega postOpka. Ost.,modiflkacije NEKizvedein posred'~iedO~j() samo na osnovizahteve URSJV.. .
2.1.2.2 Modifikacije v IetUt2000. za katere je URSJV izdalaOdločb9.,;'

1, 245-FP-L;Protipožarni načrt za pomožno zgradbo(FPAP Implemcm.for.d-9). V protipožaInemnačrtu
(Fire Protection Aetioa Plan'- FPAP:) SO bilc identificirane kritičnev~e Jeomponente. Po ovijanju polic,
kablov, kanalov mII!9ntažinovega pršilnega sistema so tako ' kriti. komponente zaščitene v skladu z
Zahtevamiiz 10 CFRSOAppendix R.

2, 246-FP-L;Protipožami načrt ta Sisl~oskrbne vode (FPAP ImplelIlal,Cation forSW). V Protipožarnem načrtu
so bile identificirane kritične varnostne komponente, ki se 'I1\0I1l.10~~ v primeru potara v zgradbi SW.
Zaščiten je bil energetski kabel za $W A črpalko, VgrajenP4je bil tU,dipi1ilni sistem in postavljena zaščitna

pregrada medSW A ua CčrPillkama.

J, 272-RC-L; ~a sistema reaktorskega hladila (SGR •.~ coolant System Modification).
Modifikacijo272-RC-L (zamenjavauparjalnikov) bi lahkorazdeliliua !tiri lo@iČBe dele:
• zamenjavo uparj4!nikov in varjenjecevovodov rcal"torskega hladil. (RC) (OptiČllC meritve, rezanje RCS-a,

priprava zvarJle8it'9\>a.: VlUjen~ up&Jjalnikov in inšpekpija~RC)
• primarne~(';gradnja dreD.aŽnih ventilovza drenil;nj~.~):'
• podpore in omejevalniki. uparjalnikov (spremembe na podporah glede naizvedenc meritve)
• izolacija CC\'oVOdOvRCinuparjalnikov (odmik stare in ~gradnjanQve rct1ektivne izolacije iz nerjavnega

jekla)

4. 2?J-FW-L; ~jil sistema glavne napajalne vode (SGR ~.~ Fcedwater System Modification).
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Izvedeneso bile naslednjespremembe na sistemuglavne IUIP8:ialne vode(FW):
odrezana je bila zgornjanapajalna linija in odstranjeni "si ventili.
vRB so bile vgrajenenovepodpore(reslroints) in spremenjene nekaterestare,
odstranjene so bile elek.'triČ11(:'blokade v 2Vezi2odpiro~ien'i sp~ie napajalne linije (ventila 21136 in
21137).
zamenjanasta biloregulacijska ventila551 in552 razen ohi§ja,
zamenjaniso bili rotorjičrpalkFW.
sprememnjenalogikaupravljanja ~alkFW. ki sedajomogoča delovanjevsehtrehČfpalk hkrati,
popolnoma ločen je napajalnidel sistemov AF in FW.
na določenih mestihje bilavgri.j~nOV4izolacija,
izvedene so bile določene spremembelUl krmiliU logikiglavnih in pomožDihnap~ialnih ventilov. v krmilni
logikije po novemkartica.ki izbere za regulacijo srednjovrednost pretoka pare. 'napajalnevode in nivoja
ln

na MCBje bil nameščen tudidOdaten indik8torzapretok napajalne vode.

S. 274-MS-L; Modifikacije sistema glavnepare(SOR - Main Steam SystemModifieation).·Modifikacije zajema
rezanje in privaritev cevi glavnega parovodananova;upatjlilnika. Prilagojeneso nekatC!ite cevne podpore in
cevne omejilnike, V regUlacijski zsnki turbinskega obvoda {steatl1 dump} je bila vgrajena še dodatna kartica
"lead/lag". V skladu z analizami povečanja moči naj bi bila s tem omogočena večja fleksibilnost pri
optimizacijiodzivadušenjapare (SO) in povratnih učinkov na NSSSgledena značilnosti novih ilpllljalnikov.

6. 27S·BD-L; Modifikacije sistema-ze kalutenjeupllljalnikov(SdR. BlowdOwn (BD)$ystern Modification).
Modifikacijazajemazamenjavo in prilagoditev BO-eevi V prostoru upllljalnika (SO cubicles), prilagoditev
sistemaza vzorčenje upatjalnik"Ov iri ....graditevdrenaž na oba ripllljalnika. Novovgrajenecevi so dimenzionirane
tako, do bo v prihodnje skozqjeomogočen 5% pretok. Prav tako so vgrajeni novi ventili za ventiliranje
cevovoda. zaradi novih cevi jebilo potrebno spremeniti .tudi nosilnepodpore. Cevovod'zunaj zadtževalnega
hrama je spremenjen' tako. dasddOdane Wrltilacijske točke na najvišjih ·mestih in priključek iz sistema
kondenzataza polnjenjeSistema bJUženjalipittjalnikov. To zmanjšujemožnost'1)astanka vodnega udara v času
zagona sistema. V ok.-vinrmodifikacije je bil odstranjen tudipodsistcm7.l1 tlačnO kontrolosistemaBD.

7. 276-AF-L~ ModifIkacija sistemapomožnenilpajalnc vode (SOR - Au.~Uuy Fcedwater (AF) System
Moditication). Izvedene so bile prilagoditve cevovodov sistema AF zeradi:zamenjave (JplUjalnikov (rezanje
obstoječe linije AF); popolnaločitev od sistemaFW in priklepa 6" cevovodaAF na nova uparjalnika.

8. 217-AB-L;Modiflkacija platform (SOR - BuildfnSS and <1roundsSystem Moditication): za potrebe zamenjave
uparjalnikov so bile začasno umaknjene stare podesti. ki so bile po vgraditvi uparjalnikov vgrajene nazaj.
zraven njih pa so bile namdčencfše nekatere nove (nova platforma za dostopdpsekt1ndMnih odprtin, nova
platforma za dostop do el. 105). Montirani so bili tudinovi mehanizmi za zapiranjePrirtWnih pokrovov, lestve
za dostop do SG l. el.l19.

9. 278-HD·L~ Modifikacjia sistema drenaž. grelnikov (SOR - Heater, Dram System Modification). Namen
modifikacijeje bil zagotoviti pravilno delovanje drenaž (satnooc:lzn16evalniiežim) med!Jelnikoma napajalne
vode 2A in 2B ter drenažnim hlDkom. lzVedenaje bila zamenjava Ir cevi od HTRt2 do HDT s 24" in
posledična prestavitev instruinentacije. Iz. delovanja grelnikov .po zagonu lahkosldepamo. da namen
modifikacije ni bil v celoti dosežea, za iskaftjetrajnetditve je biHzdan Zahtevek za inženirsko evaluacijo
(EEAR). .

10. 279-CY-L~ ModifikaciJakODderiZatnega sistema (SOR- CondensllteSj'stem Moditication)~ Namen
modifikacije je bil zagotovitiustre2nosesa1nc)Vi!ino (NPSH) kondenzatnih {Cy)črptlk in zmožnostsočasnega
obratovanjavseh treh črpalk CY v vsehobratovalnih pogojihter tako zagotovitiustrezenpretok in tlak na vsisu
glavnihnapajalnihčrpalk Izvedemtjebila t.lUnenjava eevi, loput in sitna vstOpU v črpalke CY (....ečji premer •
dvigNPSH).

> " ,: "

I I. 3 II-AB-L; \ol'ečnamenska zgradba(Mu1ti PUrPOSe Building). Zgrajena je večnai\1enskaZstitdba oz. "zgradbeza
dekontarninaeijo", katere glavna t\lbkcija je skladi§čcnje starih kontaminiranihuparj~ov. Zgradba je bila
zgrajena skladno z zakonomo graditvi objektovinprimetaodKorizoreija SF. Zgradbaje bila zgrajenatako.da
popolnomaonemogoča spro§čanje"dodatriegasevanja v okolje. pravzato pa ima vgrajen tudi celoten sistemza
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radiološki nadzorin ventilac\jo, ki izpolnjuje zahteve za z@fadbe, ki vsc;lt'Jjc=jo radioaktivne materiale. V ok-viru
zgradbeza dekontaminacijo je urejentudiprostorza različne vrstedekontarninacije.

12. 281·FP-L~ Modifikacijadizel$kega generlltorja #1 za primer požara v e1n"ni kontrolni sobi. Moditikacija
zajemausposobitev 00#1 za delovanjev primerupožarav glavni kontrOllUsobi. Ob preklopuv LOCAL način

je tako možno upravljati lokalno zDG #1 in pripadajočim 6.3~kVodkl.ikom. V tem načinu obratovanja so
vsi tokokrogi v MCR, regulacijski in instrumentalni, električno ločeni odal1ivncga dela tokokrogov OG # l in
njegovega6.3-kVod1dopnika.

lJ. 2-CI-L: Odstranitev NaOH tanka pršilnege sistema zadržeValnega hrl1ltUl (SAT Removal Moditication).
Funkcijo zviševanjapij v primeru wivne nezgode v reaktorski zgradbi (RB) je prevzel pasivni sistem
dodajanjatrinatrijevega[osfata,ki je nameščen v RB 96.

14. 224-RM-L; Postajazaneprekinjeno vzorčenje Savev Brežicah. Na pod1..~ zahteveURSJV.da NEK zagotovi
. neprekinjeno vzorčenje Save v Brežicah (pred vstopom Krke), je NEk postavila postajo za neprekinjeno

vzorčenje. Organizacij•. in priprave·na delo so bile zelo .zahtevne. .•J je bilo potrebno pridobiti veliko
dovoljenj, soglasij, izvatiposnetek lokacije in profiladna Sa~, priptll~tjid.ejnO rešitev, pridobiti lokacijsko
dovoljenje, PZI. c:tob4viti posebnoopremoza vzorčenje in zagotoviti 8n!dbeno dovoljenje. V sklopu postajeza
neprekinjeno ~jctSllve je tako: .
• vsisna košarav strugi
• zabojniks posebnoopremo

jašek za vzorbjev IJ,as1PU in pripadajoča strojnaoprema ...
Po enomesečnem po$klIsnetn režimu delovanja je opravljentehnični ptigled. Postaja tako deluje avtomatsko,
brez posadke v vseh pogojih.

. ..
15. 155-WP-L; Izbolj!avc JUl izparilnildh. S to modifikacijo je bilo izb9ljtano delovanje obeh izparilnikov in

omogočeno zagotavljatije pH koncentrata od7,2 do7,4. TakQje~~,a l'orozijska aktivnost koncentrata in
morebitna možnost~~je bora v ceveh med transportom,·omQ~o je tudi bolj zanesljivo delovanje
sistema (kakovostno~zanesljivo merjenje nivoja). OmogcPna je uidi ,možnOst popolne izpraznitve trdih
delcev .iz evaporatorslce posede inavtomatsko delovanje hlajenja par. Za vsak ciklus sušenja bo možno
kakovostno jem. vzorcev in bolj ekonomično obratovanje. ~i ne bo več vnosa hladiine tekočine v
sistem.ki gaupujamo.omogočeno paje tudi prečrpanje vsegakoncentrata v sistem[DOS.

Izvedene modifikacljevletu 2000,za katere je URSJV podala.oglasje

l. 25I-EP-L; RemontnaD4pajanje. Z modifikacijo je vgrajen enotni vir~h potrošnikov TP 4. ki je spojen
v obstoječo verigQ. trafo postajlastne rabe.

2. 280-00-8; Električno, povezave. (Interface connections). Modifikacija zajema priključitev večnamenske

zgradbe na sisteme elektral'De.in sicer: el. napajanje iz TP-B, priključitev na sistem DO. RM alnniranje v
MCR, priključitev potamih javljalnikov na požarnocentralo, prikljUČitoy na telefonsko centralo. priključitev Ila
napeljavopitnevode.pri1djučitev na kanalizacijo meteorne vede inpriključitev na sistemcard-key.

3. 334-CH-L; V~a .lJ\erilnika vlage v. reaktorski zgradbi (RB)•. ~Z. namenom zgodnjega odkrivanja
nenadzorovanihpu§čan,jv RBjebilana elevaciji 132.750vgrajena scindtzamerjenje vlažnosti.

4. 335-SI-L; Prestavitev in zamenjava pretvornikov nivojev(Ln 950,9~J.9S2.9S3 in 954. Pretvorniki so bili
prcstavljenibliže prQCOSnim priklju6kom, da bi zmanjšali odtivni čas ($itr.jlanje instrumentaci.iskU1 kapilar).

5. 330-BD-L;Zamenjave. iJl pranestitevinstrumentacijeBO. Zamenjanajczastarela instrumentacija BO-panela.

6. 284-CH-L; Akvizicija analognih napetostnih signalov (PIS P_ II SignalsAcquisition from ACM 7300). Z
modifIkacijo je zajet zqjem novih 61 analognih napetostnih signalov za spremljanje statusa komponent med
obratovanjem·iz D8lJiedqjib omar ACM7300: CBI03RCKK20I,CBI03RCKK40l, CB103RCKK80I,
ESELRROIA., ESELRROIB, ESELRROIC, ESELRR01D, ijSELRR.OlE, ESELRROIF,. ESELRROIG.
Dodatno je bil v ob$eg modifikacije vključen FDeROl, ki je: docWU'i nove signale in zamenjal začasno
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moditikacijo FW-99-29..

7 287-eH-L; Akvizicija .analognih nllpetostnih signalov (PIS Phase Il Signals Acquisition from ACM 7300.
EEl 06PNLJ401 & aD904PNL1~moditikacijo je ~Iljet zajemnovib.11 Ilnal.b napetostnih PIS-signlllo\, za
spremJjanjestatusa komponenh~edob~ovanjeni Az .naslednjih omar.ACM1JOO: caI03RCI<K20l.
CBI03RCKK401. CBI03RClQ(801,~OlF. ESELRR01QinEEIQ<jP,Nu401.BD904PNL

8. 28S-eH-L; Ak'Vizicija analognih QapelOstnill.signalov izpretv~v (PIS~~ IISigna\s Acquisition from
SI FulI Flow Test T1"8IlllIlli~>,Z modi~ijo je zajet zajemno~'ih 8 ~htqijovnih (4·20 mA) PIS
signalovza spremlj8l\lestatusa~ponent med obratovanjem iz.pretvomiko",za SIFpl1 FlowTest FT980 
FT987 in povezava na' DAS#4v RBI07. Vgrajenih je 8napajalnikov in nove omarice vRBlO?
Najobsežnejša dela so obsegala poiaganjeno\'ih konduitov do8 pretvornikov•.

9. 290-CH-L; Al'Vizicija.4isi~,rlS-~~ov.(PIŠ.'r~ .IISijnals ~tion".9 Digital Signals from
Annulus, SW. CW & .Rep Sea1.~pipc)..l.. modijlkacijo je uj(:t~jeni novih 9di4ritalnih PIS-signalov za
spremljanje statusakOmP()Qe~~ obr~anjel1liznasle4n.iihQm8r: CBI03RC~OI. CBI03RCKI<401.
ASELALOIA03. EEI03MCCD1P in EEI03MCCD213. .

10. 292-eH-L; Akvizicijadigitalnil:lPIS-signalov (FIS Phase II SignalsAcquisiti~ 8 Digital Signala from SSPS
Slave Output Relays. MCa Switches for CI manual; Aetuation and S~guard Actuobon Signals). Z
modifikacijo je zajet zajem ,novih 9<,@i8italnill~IS.signalov iz ~iih.omar: ESELSPOIB02.
ESELSPOIB03.ASELMBOIC.~ELMB01E. CEHQ3RCKK202 inca103Rc;t<I<402.,

11. 33S·CC-L; Vgraditev,odzračev.alnih in drenažnjh ventilov na črpalke ~ist~ .. za hlajenje komponent
(VentIDrainValvesCC Pumps), Y.okviru,~iftkacijc so bili lJ!l~e CC. nadovodfte in odvodne cevovode
in na protipovratne v~tilev"'jeni ~~vab1i iD drCDafni ventili. pctzračcvalni ventili omoiočajo
odzračevanje črpalk ~najV$jA\;.*lov c:Cvt;t~oda p9 PQlnjenjusi$t~~zagonorn. S tem se prepreči
potovanjezraka naprejposistea,lu. ZviAase,zanesljivost delovllqJa. ker se izOgnemo.morebitnim težavam. ki bi
se zaradi tega poj.vile. S~o~ ventilov je možno.DQdzorov8IlO ~je posameznih delov
cevovoda in s tem tudiolaj5ano servisiranje protipovratnih ventilov.

12. 113·FP·S~ Vgradnja sit DuplC>!'na~lsko~nlko PrQtipotamega~Slema (oG FP ). S to modifikacijo stil bili
v sekundami sistem hlajenja FP dizelske črpalke vgrajeni dve paraldni bat~i filtro\' dupleks. kot to zahteva
NFPA standard. S temje bil odJ?"vijen prQbIQJ1 mol'ebitJ}.e ~tvefiltrov. Veaioa de1,te modifikacije je bila
narejena že leta 1995. v letu 2600 so nakruidno v~jeni in tcstifani fl1~vlotki,ki zagotavl.iaja ustrezno
kapaciteto. ,.

13. 333.SX-L~ Lokalno vzorčenje .ovFV{inHD. Na koti us<F'"W sistem)Ulna'koti 107 (HO sistem)so bili
nameščeni analizatOlji suspendiranib ~oroziJskih produktov in paneliza pripra~ vzorcev(hlajenje in redukcija
tlaka), ki omogOČajo~ jernapje vzorcev in prikljUČevanje razlieruh analizArorjev.

Odalc izvedene modlfikadJe

1. 340.FP-S; Vgraditev tahometra'~ ločilk0,za,DG FP, črpalko FPlpOPMPOOl.Na samo črpalko DG FP je bil
vgrajen digitalni tahom.eter~U~~15in ~vni ~r·~I::73U.(tpm ~e FP LOOPMPOO L). Dodatno je
bila vgrajenatudi ločilka(FP l<)OrMPOO I-DSW)za baterijoza zap črp~lke.

2. 315-EP-S~ Prestavitev transf'Q1'IIUI.tOl'Skepostaj.e TP·a.ModUihcij", ~jema'Prestavitev trafo postajeTP-B na
lO-kV mreži zaradi izaradnje votuaq1COSko z~be. TP-B je bit.prestav~eDa na ~VO lokacijo. z@l"ajena je
nova kabelska kanalizacija doprikJjučka zannpajanje kompresotja za izVajl1t)jet~n.Rt ter za napajanje
zgradbe za dekontamiDacijo. . :' . '.

3. 257-SY-L;Zamenja~~~te"'409-kV DVstikali§ČU NEK. Staram nescl~vna distančna Zdčita
za daljnovod 400 kV pyti R~!Jarib<fj~bilazamenjana z novOsodobnQ.d,istančno Wčito, Uporabljen je
koncept zdčite ELES.. na osnovi numeri6nih dif(:l"Cllčnlh tenninalov za§Cite.R,EL 561 za Wčito A (namesto
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stare ASEA RAZFE) in 7SASl3 za zaščito B (namesto stare BBC L8a). Povezava med rel~i REL 561 je
izvedenaz optičnimi vlakni.

4. 140·S1-S~ Podest pri SI-akumulatl>rju. V sklopu modifikacije jebilopo~no izdelali podest ob SI
akumulatorju SIATATOl.kiomogoč4 dostop do instromentacije na:~nivojih ob akumularorju, Med
izvedbose je izkazalatudipoetebapo manjšidelovni ploščadi obal.:urritiiktOiju SlA.TAT02ob prenosnikih,

5. OSO-RO-L (Faza: 3 lt:.Faza 4); Modifikacija eleL:tro-hidravličneoprenibmsnnacija pragov. V sklopu te: laze
modifikacije sobileizvcdeDe zamenjave oljekazov in servisi~je roanm črpalk hidravličnih agregatov
lOHAG-TNI<.. 20HAG-TN!<.30HAO-TNK'< ,

6. 341-SI·S~ Vgradnjalir(SI02lSI06 BranCh LineModificationS). Vgrajericso bile lire med 12" »Safety lnjection .
AccumulatorTank discbarge« linij~ in 3/4" »Accumulator Check Vtlw'test« linijami. Vgradnja lir je bila
potrebna zaradi ponovljene analizesistemapodpor in zaradiihttgritetet~oda v primeruokvare blažilnikov
(snubbers) zaradi nenarDemega blo~ia ali blokiranja v priltietU~ dogodka. Izvedene so bile tudi
modifikacijena neuterih po<iporahtega dela cevovoda, določeni bldi1hikipaSObili odstranjeni ali zamenjani
z togimi podporniki(rigidstrut). .

7. 343-RC-S~ Nastavitevvzmetnihpodpor (Class l Pipe Supportreconcillilioo for CCDlI). Modifikacija je bila
izvedena na podlagi l'C\'.ZUltatov "Pipe Support Reconciliaton Review-ii"~ ki·sta ga.izvedla WestinghoU$C in
Parsons Power zaradizamenjave uparjalnikov in povečanja moči.~sobi1e nastavitve vzmetnihpodpor.
modifikacije posameznih podpor(nosilneplošče) inzamenjawblažiJnikOv.

8. 347-FO-L; Odstianitevpt"OtipoVratnega ventila iz Zbiralnikavreal~i.gradbi (Containment Sump Check
Valve Removal}:Ysklopu modifikacije je bil odstranjen "protipovnltni..·~ti1v Ra-zbiralniku. s tem pa tudi
izvedenasprememb4Pfostora podre8ktorjem v primeru nezgodeizlitja~gll ali sekundamega sistemaiz
suhega v mokrega(OlY Cavityto WetCavityDesign). ModitikaCija poati\ltlO vplivana rezultate analizePSA.

I

9. 332~HE-S~ Modifilw:i,}e na turbinSkem dvigalu HEloscRN:.()()l. NIi~ttibinskem dvigalu so bile izvedene
naslednje izbolj~ave: t
• izboljšava si$tema. zaviranja vožnje mosta s prigraditvijo zavo~ stroja na vrtinčne tokove. kar

odpravlja sw1kovito zaviranje vožnje mosta v prvi hitrosti ins teaifpqsledičnozelo veliko nihanje tetjih
bremen

• zamenjavadotrajanih upravljalnih stikal v kabini.ki niso·hnela·~ varnostnih elementov (mojstrsko
stikalo ni omog0C810 s8I11odejnep izklopav kateremko!ipoložajd; zatt>je bilo nadomeščeno z ustreznim
novim)

• izvedena je bila predelava daljinskega vodenja dvigala. tako dajeomogQČeno nadzorovano vodenje
dvigalado Qdbij8č8 na zahodni strani turbinskehale.s čimer-je pokntvečjima~pulacijski prostor

10. 346-WT-S; Sanacija inStrurnentacijske opreme sistema zaobdelawfodpadkov (WT). Da bi izboljiali
instrumentacijske merilne zanke.soizvedenanaslednja dela:
• rekonfiguracija L-S927
• zamenjavain optimizacija tipalLT-5927
• odstranitevinstrUmentov in tokokrogov LS5928. LSS929. LS5030
Predelana je bila konfiguracija sensorjev(LT-5927 & LS593 1) in dodano električno gre~ie cevi ter termična
izolacija. Zamenjanipa so bili tudi ina1izatorj C-5906A &B inC..~~1A &. B (koncentracija sistema WT
lužine in kisline).Sočasno je bila izvedena sprememba ožičatja in·logike'agonaWTlI4PMPOO l (LS5931).

":", "

Il. 067-SX-L~ Vzorčenjekond~ta.V okvirumodifikacije je bil vgrajensistem za vzorčenje kondenzata. SiStem
sestoji iz črpalk, natrijtMh analizatorjev. povezovalnega cevo\lOdakriltilih električnih in instrumentacijskih
komponent.Om()~ je loCeno.~je iz vseh §tirihsetcij"obeh~ev in analiziranje vsebnosti
natrija v kondenzatus povezavo na PIS.Izveden je tudi prildjUček sistcmliglavnepare (MS) iz laboratorija, ki
slUži za ka.libracijo Na analizatoIjev.

12. 312-CH-S~ NamestiteV lokah1e mrete za simulator in SPIS v tehničnii1'J.operativni podporni center. Namen
modifikacijeje bil pbStavitev strojneopreme za delovanje lok.1ne ~tiledsitnutatorsko zgradbo. PIS - nivo
3 in simulatorskim procesno informacijskim sistemom (SPIS). TakoMj bi omogočiti prenos podatkov in
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prikazov med navedenimi lokacijami. V skkJpu teh del so bili.položeni optični kabli in vgrajena tudi vsa
dodatnaoprema (stikala itd.). .

13. 263-CH-L; RačunalniA"a·mrdlt·za PIS. nivo '3. Nl\Jllenmoditikaci.ie je bupostaviaev stro.ine opreme za
delovanje lokamernreteza PlS.BivO 3. PIS;nivo 3 je imeza siStetn.kibo 00l0~1 prenospodatkov iz PfS.a.
nivo 1 in 2, na različne lokacije v eIe1dnuni'(pfsarno, lokalnaoperata'ska lllC!Stl4 poVezava na zun8l1ii podporni
center (ZPC).

14. 321·PC.S; Telefonska~tra1a -fimulator';··Zitadi popobl,ej!e simulacije gIavnekomandne sobe je v zgradbi
simulatorja \lFajcna nova telefOnska ccntniUi. ki-ortlogoča uporabo·· enakih telefOnskih številk v MCR •
simulator, kot so uporabljene v ~avni kontrolni sobi (MCR).

15. 331·PC·S; Brezžične komunikacije - simulator. za pdtrebetreniftp na simulltorju(pOvezava s tehnološkim
delom) se je razširil sistem b~čne komunikacije k za dodaU1i kanal, ki bo v uporabi samo za potrebe
simulatorja. Izvedbajc predvidtna v:marcu 200l.

2.1.3 PROJEKT MODERNIZACtJE NE KltšKO

Leto 2000 je bilo zaključno letoprojekta "Modernizacija NEI<1iko".' PFogram n10demizaeijc NE Kdko (NEK) je
obsegal pet glavnih projektov: projG'anje in izdelava upaJjaInikov. analizei4zamCUjavo uparjalnikov in zn
povečanje moči elektrarne za 6,3 %, zamenjava (instalacija) uparjalnikov. zgradba za skladi§eenje starih
uparjalnikov in popolni simulatorNE Krško.
Projekt se je pričel izvajati leta 1997. Proizvajalec in izvajalec ·vgradnje noVih upujalnikov je bil konzorcij
Siemens-Framatome, Izvajalec v8l'l108tAib 8I1alitje bil Westinghousein dobavitelj simulatorja NEK jc bila
Kanadska finna CAE (Canadian Aenapace Electronic). .

Vsi projekti modernizacije razen, projekta analize za· zamenjaVO up8ljalnikov inpovečaDje moči za 6.3' % so
uspešnodokončani in zakljUČeni Omenjeni projekt ic ni bil zaključen v letu2000. ker v ta sklop analizNEKrika,
sodijo tudianalize Z naslovOID. Uporaba metodologije "Lealc Before Breakw in program zmanj!evanja !tevila
blažilcev na upaxjalnikih in ceveh klase lmotraj zadrževarncsa brama. kar je predmet l<>čenega upravnega
postopka.ki še ni zal4iučen.

1Ipravne aktivnosti v zvezi z lllOdemizacijo sOratdeljene v skladu $ projekti oz.·podprojekti modernizacije NE
Krško. Opis glavnihprojektovmodernizacije in z njimi povezanih upravnihpostopkov:

'.," <

a) ProJel(tlranje in izdelava uparjalnikov:

Izdelava uparjalnikovin njihovtranspQJ't vNE Krtkoje bil zakljUČen že v Ictu.1999: Do zamelljavev remontu2000
stil bila uparjalnikauskladiščena na lokaciji NEKriko vv~ zgradbi

V skladu z ZVlSJE je bilo za potrebe izdelave. vgtadnjeiDvključitvefiOvihup8ljabUkov v'tehnološki proces NE
Krško ter za pridobitev obratovamep dovoljenja'pozamenjavi upaIjalnikov, poribnodblcazovati tudi kakovost
novo-vgrajenih uparjalnikov. V ta~ je NE Krlko pridobila neodvisna strokOO)MJnneqja o kakovosti novih
uparjalnikov od več pooblaJčeDih organizacij (JDltitut za varilstvo. Ljubljana~ Wtilut za materiale in tehnologije,
I..iubljana; ~tut za metalne konstrukcije,· LjubIjW in F8kulteta za StrOjniJtVO iz· ·Ljubljane)· in jih posredovala v
pregled URSJV skozi celoteliproces i2delave uparjalnikov.

URS.rV je sklopu upraYncgapostopk8;aktiVl1O 'sodelovalaprispmnljanjutako aa&tovanja kot tudi izdelave in
tlačnega preizkusa novih upujalnikov in sicer preko paegleda t<lhnienedokuJt1tmacije, poročil poobldčenih

organizacij in z ogledipri koostrUklorju in izdelovalcu upMja1Dikov. .. :
Posebna pozornostje bila posvečena preverjanju kPkovosti novihup*tjalnikov tako s strani NE KJikO kot tudi s
strani URSJV in pooblaščenih~j. .

Med procesom spremljanja izdelave;aovih uparjalnikov jo biJolI StriDi· URSJV~ 'Pfdanje ali so novi
uperjalniki projektiram tudi,za primer velike iZIiVne nezgode. tako. kot obstojeei upazjaJniki. to je na dvojni
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",iljotinski zlgm največjecevip.;mamega cevovoda (DEGa). 0I11enpo vpr~jejepostalo pomembno v procesu
licenciranja »Leak Before Breake-metodologije, ki pa je predmet drugeg!1 upravnega postopka. za razrešitev
omenjenega vpra§anja je izdelovalec uparjalnikov Konzorcij Siemens.Framatome izvedel dodatne analize.:ki
.Illkazujejo, da je ohran;a..mehanska in~teta novih uparjalnikov (ll,I.ljbo1i5tritičnamesta so: razdelilna plošča

primarne komorejn ce"m~) tudi v primeru dvojnega giljotinskega zloma1«v!primarnega cevovoda (DEGB).
Dll,d.atne .anal~. ki do~~jo. d4so nQvi uparjalniki projektiram ~. veliko iz1ivno nezgodo so sestavni ·del
projektnih dokumentov Siemens-Framatome.

Upravni postopek proj~je in ~elava uparjalnikov je bil zak1ju=z~joOd1<lČbe URSJV št. 390-01197·'·
24:S991MP,dne 27.3.20()()$ka~~ URSJVodobrila projek1iranje iaizdelll1!~ttOvih uparjalnikov NE Krško.

b) Analiz8za zamenJavo,..parjaJnikov ln povečanje moči:

V sklop tega projek1a sodljoludi analize,kipredstavljajc osnovoza~jo.do~jcnjua zamenjavouparjalnikov in
zn povečanje moči elektrarne. Studije iz tega sklopa so bile zaram Obsetne>Sti lII)8liz razdeljene na posamezne
tematske sklope:
Al: Analizes poudarkom na nezgodez izgubo primarnega IiladUlI(LO·CAtl;i~ lUllI1ize tranzientov,
A2: Analizes poudarkotU nakrizo vrenja(DNB) in analize zadtževa1nepbr~
A3: Analizes~mllJlDNB in analizesredice,
B: Mehanske anal~ in evaluacije.
C; Verifikacija si$tetnOv.

Osnovniriamen izvedcnib analiz jo.bil:
dokazati,da so novi,uparjalniki kompatibiini z obstoječimi s~el~;

dokazati, da parametri elektramev vseh obratovalnih, prehodnih,••~ stanjih po zamenjavi
uparjainikov in pripovečani moči za 6.3% ostajajo v okvirukriterijev sprejemljivosti;
preveritisprejem1jivostnlodifikacij OIl sistemihelektrarne,

Glede Da zahteveZVISJBje zapotiobe vključitvenovih upaIjaJnikov: V:,t.ololld proces NE Kr§ko ter Zil
pridobitev obratovaln0g4,,40voljeoja po zamenjavi uparjalnikov in ~j\l moči, potrebno z ustrezno
dokumentacijo dokazati. da so izpolnjeni predpisani pogoji glede v~osti jedrskega objekta. V ta namen je NE
Krško pridobila neodviSna. strokovna mnenja za analize od več poobldčerUh organizacij (Wtitut Jožef Stefan,
I-:iubljana. Fakultetzaelekn:otehni1.'U i ra6urlarstvo. Zagreb in ENCONET. puuj).

Izdelava analiz, strokovnih mnenj in pripadajoče licenčne dokumentacije je bila ti letu 2000. v veliki večini

zaključena. Nedokonč«na je ostaja le še §tudija o spremembah in dopolnitvah Kon6n?a varnostnega poročila NE
Krško (USAR Changcs dneto Plant·Moderni:zation) zaradi zamenjaVe UP~V" in dviga moči. ki pa je tudi v
zaključni fazi izdela~ oz. usklajevanja za odpravo pomanjkljivosti. Dol"ončanie in pregled omenjene §tudije
predstavljakasnitev glede na predVideni plan d.okončanja vseh analiz in §tU4ij,lcispadajo v ta sklop modernizacije
NE Krško.

URSJV je 31.5.2000,i741aza~ odločbo št. 390-Q1197-8/2S390/Mlls'k.oroje med drugim začasno za en
( 17.) gorivni cikel odobrila do.tedaj zaklju=e analize,dopolnitve in$p~ Standardnih tehničnih specifikacij
NE Krško (NEK-STS) ter iagonske teste. ' .

Z'lČ8sna odločba je '~"naslednje spreniembe Obratovalnega dovoljenja;
PoveeanjetoplotnemOči jedrskegasistemaza proizvodnjo pare (NSS$) (od sedanjenominalne 1.882MWt na
2,000 MWt) za6.3%.
Definicijaobrato~okna namesto dosedanjeobratovalne tQ61Ce(~gWmdow)
Možnost 12 in IS-mesečnega obratovalnega cikla
Odstranitevčepitvenihsnopov na gorivu(Thimble Plug)
Spremenjenposto~~~ (RTDP)
I2račun masnih in energijskihizpustovzaMSLB(uporaba"watercnttaiument")
Izračun zaostale toploteZ uporabostandarda ANS 79
Prenovitev celo~ppoglavja IS varnostnega poročila USAR. ...~ nezgod - v skladu s prenovljcnim
Regu1atory Guide 1.70.Rev.3 .

i
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Odstranitev natrijevega luga (NaOH) iz sistema za prlumje zadrževalne~a· brama (CrS) (SAT Removal
Modification)
Za vse mehanske analizecevovodev primarnega kroga in za ostale cevovode, ki so v varnostnem razredu I in
ki imajo nazivni premer večji od 6inch, je namesto dvojnega giljotinskega zlomacevovoda uporabljen koncept
»Leakbefore Break (LBB)«.

. .
NE Krškoje potrebovaladovoljenjeoz. začasno odobritevObratovalnih pogojev in om~iitev oz. NEK-STS zaradi
zagona elektrarne po kon~ Z8ll1eDjavi upaljalnikov, vizogib podaljŠ8nju.remonta zaradi nedokončanega

upravnegapostopka " LeakBefore Break".

URSJVje v letu 2000 izdalazačasno odločbo predvsem. zaradi tega, ker so dosedanje analizepokazale.dase "Leak
Before Break - LBB" metodologijaja na njemu temelječi izračuni· lahko uporabijo kot vhodni podatki oz.
predpostavke za analize zazamenjavo up&Ijalnikov in povečanja moči clektn\ale. V zvezj,uporabe "Leak Before
Break - LBB"metodologije poteka na.URSJVposeben upravni postopek. Uvedba1-.8B metodologije oz. izločitev
dvojnega giljotinskega zloma (DEGB) največjih cevi v RCS in pričakovanih dinamičnih učinkov iz projektnih
osnov NE Krško se v tej odločbi obravnava le ~sprejenl1jivap~vka. ki bodokončno razrešenav upravnem
postopku Uporaba metodologije "Lcak Bet'Qre.. Break" in apliciranje.metodologije v .analizah za zamenjavo
uparjalnikovin povečanje mQČi NE1<$0 ter v programuzmanjševanja ~vila blaži.lnikov na uparjalnikih in ceveh
klase I. znotraj zadrževalnegahraml. Iger bodo v odločbi jasno opredeljeni pogoji uporabe LBB metodologije v
primeru odobritve le-te za NE Krško.

URSJV je okviru upravnega postopkaaktivnosodelovala tudi prispremljanju in Oc:cn.ievanju izvajanjazagonskih
testov po zamenjavi uparjalnikov. Obsegzagonskihtestovje bil določen v poročilu Westinghouse SSR-NEI<- 10.2
"Startup Test Program",Rev. 1. NEJ(dJcojcm~ vskladu 2: zeČ8SnO odločbo URSJV v času izvajanja zagonskih
testov pridobiti tudi soglasjeURSNza kritičnostreaktot;ia in testena moči.. . . .
Poleg tega je morala NE I<Iikopo zaključku zagonsldh testiranj, izdelati poročilo inga dost8viti URSJV v pregled
To poročilo in Zbirna strokovna ocena remonta in menjave goriva2000 VNE I<rškQ, sta bili predpogoj ze izdajo
soglasja URSJV za obratovanje NE I<riko JlA polnimoči. NE I<rš1<ozaradi prenizk.c@a pret<)b reke Save ni mogla
zaključiti zagonskih testov in v določenem roku pripraviti končnega poročila o2agonskib testih , ampak šele v
podaljšanem roku. Iz poročila o zagonskih testih je bilo razvidno. da te$t nastavitve ozironia verifikacija sistema
bistvene oskrbovalne vode (ESW), rti bil v celoti·.uspešCn.'Namen testa je bila preveritev in nastavitev pretoka
savske vode skozi CC-izmenjalnik (izmenjalnik sistema za hlajenje komponent) na progah A inB ob obratovanju
vsehtreh ESW črpalk. Iz rezultatovtestovje bilorazvidno. da črpalki A in B izp<)JrVujeta kriterij sprejemljivosti, ki
zahteva, da mora biti pretok skozi cc- izmenjeValnik, večji kot 2110 m3Ih, pretok· skozi izmenjalnik v sistemu
ohlajene vode (CZ- izmenjevalnik) pa Večji od ISO m3Jh, glede na projektno temperaturo reke Save 26,7 GC.
Črpalka C ni izpolnjevalazahtevanihbiterijev pretokov skOzi CCinCZ izmenjevalnik in je bila zato posledično
razglašena samo kot pogojnooperabilna, pri nižji temp«aturivode reke Save,do2I,I~C. Na osnovi tehugotovitev
je URSJV. NE Krško izdala soglasje~.;Qbratovaqje na polni moči, za 11. gorivniCikel ob pogoju, da v primeru
obratovanjaESWčrpalke C, temperatura reke SllVtna vstopu vodev ESWsistem...ne smepnlSeči 21,1.GC. Poleg
tega bo morala NE Krškoodpraviti vse;I?Omanjkljivosti črpalke C, najka$nejc dokonca remonta200l.

c) Uporaba metodologije "Leak Before .Break" (LBB):

V sklop analiz NE Krško za povečanje moči in zamenjavo up8rjalnikov sOdijo tWij analize z naslovom. Uporaba
metodologije "Lesk Before Break" in aplicirnnje metodologije v analizahza zamenjavo upmjalnikov in povečanje

moči NE Krško ter v programu zm&nj!evanja §tevila bldilnikov na. uparjalnikih in. Ce'ICh klase 1, znotraj
zadrževalnega brama. Z1U"ad.ipomembnostiSPI'fimemb se ta del.atJ,aliz obravnava vokvin1ločenega upravnega
postopka. Ta segmentanalizje dokumentiran v poročilih, ki zajemajopoleg mehanskih analiz še izračun seizmičnih

obremenitev. Pogoj za izvedbo redukcijeblažilnikov sunkovje uvedba in odobri~ »LeakBcfore Brealc« koncepta
oz, LBB-metodologije. . ' .
NE Krško je tekomupravnega postopka odstopilaodredukciještevilabl~1nikov inje do konca leta 2000 priložila
vse pomembnejše analize iz predvidenega programa analiz .(z izjemo fina~a poročila "Class t Lines
ReconeiliationAnalysisSummary") ter §e nekateradodatna poročila poobl~ Organizacij in sicer:
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• IIS-DP-8234, "Ne1caterividiki uvedbe koncepta puščanja pred zlomom>(LBB)v NE Krško",Maj 2000, I]S
R4,

• SP-ES-410, "Leak Before Breakmetodologija v projektu modemizacijeNfiI<rško",Marec 2000. FS LjUbljana,
• NCRI·149/2000,"Vpliv obratovanjaprimarnegakroga na žilavost netjavne dupleksjeklene litine", April 200(),

lMT,
• ..Model puščanja skozi razpoko",April 2000, Fak. za pom. inpromet,Portorož.

V sklopu vodenja upravnega postopka je URSJV v letu 2000 na osnovi pregllSdn obstoječih analiz, tuje strokovne
literature in na podlagi intenzivnegazbiranja tujih izkušenjgledeproblematikeLBB odNEKrško zahtevaladodatne
informacijeoz. analize v zvezi: .

Povečanja obsega ISr programa (več od zaatev ASME) na ceveh na katel'C se LBB aplicira ne glede 01](0, da
NEl< že izvaja lasten.,rat.širjen, ISIprogram.ki pa ni v smisluLBB.. ..
Analizeposledic termičnih napetosticevi, ki povezuje tlačnik s'primarnimhladilnim krogom, zaradi termičnega
utrujanja (stratifikacija),
Analize posledic termičnih·napetosti'v RHR. ceveh zaradi morebitnenetesnosti izolacijskihventilov.
Zanesljivosti in ra:znov:rstnostidetekcije puščanja skozi razpokebaceveht~možne izboljšave.
EvaIua:cije vpliva izven'toleranČDega odstopanja zračnosti podpor naobremenitve oz. deformacije cevi in
podpor.
Evaluacije temiičnegasta,ranjazvarovprimarnegasistema.
PrimctjaIne evaluacije odzivnih spektrov RCS (RG.1.60 - ·&Artificialtime histories") za različne vrednosti
du§erya.

URSJV bo dokončn~ (xUočuaouvedbi koncepta LBB, uporabi inpogojihpdte1n,kobo opravila:
• detaj1no evaluacijo dodatno zahtevanihanaliz in strokovnihlIUlcoj, . '
• dokončanje analiz, ki jihje naročila pri pooblaščeni org3nizaciji (jz'Veq.ba analiz kasni zaradi zelo pome

pridobitve podatkov od NEKoz. W.),
• ev'a1uacijo rezulta~ Zll80nskih preizkusov,meritev in pregledovReS ter začetnih obratovalnih izkušenj NEK

po zamenjavi upllJjaInikov inPovečanju moči,

• nadaljnjespremlj~e irievaluacijoupravnihzahtev, izkušeqi inpraksev tujini.

d) Zamenjava uparjalnikov:,

Zamenjava uparjalnikov je bila uspešno izvedena v času podaljšanega ~ta 2000. URSJV je vodila poseben
upravni postopek za proces zamenjaveuparjalnikov (pritrditev cevQvodov,iezan.ie cevovodov s starimi uparjalniki
in valjenje novih uparjalnikovna primarnecevovode), '. " ,
V sklopu tega postopka:# URSJV izdala odločbo št. 390-011OO.15.25~OWV s katero je odobrila metodo
priključitve novih uparjalnikov ,NE Krško, ki je opisana v mOdifikacijs~ ~aketu št. 272·RC·L , rev 2:
"Modification Reactor CoolantlSGActivities", ki gaje izdelalopodjetjeParSoDs Power iz ZDA.
V odločbi je URSJV, NEI<1iko naložila,da mora po opravljenihdelih prijdjučitve novih uparjalnikov, predložiti
URSJV:

Meritvedejanskih pomikov cevovodov in analizo napetostiv cevehprimarnegakroga,
• Poročilo o meritvah zračnosti omejevalnikov pomika primarnega, cevovoda v hladnem in vročem stanju po

izvedbi ustreznih Startup testov, .
• Posebno poročilo o ultrazvočnih pregledihnovih zvarovna.ceveh priIllamega kroga. ki bo služilo kot osnovni

podatek za nadaljnje l11edobratovaine preglede(lSI-program- NmQ, .,
• Končno poročilo o usp~nizamenjavi uparjalnikov, ki bo vsebovalo rildi analizo dokazov sprejemljivosti

odstopanj.
Poleg tegaj~ morala NE Krško zagotovitiše izvedbokemične analizematerialacevi primarnega kroga za vsaki rez
na podlagi odrezkov pri procesu rezanjainja predložitiURSJV v najkraj5cm mOžnem easu.
NE Krško je v določenem roku dostavilaURSN zahtevanedokumente in~e, na katere URSJV po pregleduni
imela pripomb in zahtev podopolnitvah.

Po sicer uspešni zamenjavi uparjalnikov je med zagonom elektrarne v času segrevanja primarnega kroga kljub
nadzoru prišlo do lokalnega naleganja oz. do kontaktnega stika podpornih plošč in cevovoda in sicer na sredini
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podporne plošče na vmesni veji (erossover 14i18) primarnega cevovoda. V zvezi s tem dogodkom" je URS.rv
zahtevala poročilo o meritvah rež med podpori1Uni ploščami in omejevalniki na cevovodih ter enahzo vpliva lega
dogodka na stanje integritete primarnega krop. NE Krško je v dogovorjenem roku dostavila na URS.rv
podrobnejše tehnične podatke in opis omenjenega dogodka.

e) Zgradba za del(ontaminacijo

Objekt,ki je bil dograjenv letu 1999j~ pot~em pregledu dobilod upravnega organa pri Map spomladi 2000
uporabnodovoljenje. Spremembese bodo odražale v dopolnitvah končnega varnostnega poročila za NEK oziroma
v tehničnih specifikacijahNEK.

Od modernizacijedalje se skladno z dovoljenjiv objektu skladiščita stara uparjaJnika in radioaktivai odpadki. ki so
nastali pri zamenjavi le teh. V delu zgradbe. ki je namenjen za dekontaminacijo SO začasno shranjeni radioaktivni
odpadki v postopku dckontaminacije.Podrobnosti o količinah in vrsti radioal"tivnih odpadkovvobjektu so razvidne
iz poglavja 2.1.5 tega poročila.

t) Popolni simulator NE Krško

URSJV je na podlagi pregledeaedokumentaeije. kijO'je pos~valaNE Krško v zvezi s popolnim simulatorjem in
na podlagi dveh pozitivnih mnenj pooblaščene organizacije - Institut Jožef Stefan: "Strokovno mnenje o planu
prevzemnih preizkušanj popolnega simuIatoIja.NBK" in ·Strokovno mnenje o primernosti popolnega simulatorja
NEKza usposabljanje". na vlogo stranke 31.3.1999 izdala odločbo, s katero se Nuklearni elektrarni Krško izdaja
soglasje za uporabo popolnega mnulatorja nuklearne elektrarne Kdko, ki se' bo uporabljal za usposabljanje
licenciranegaosebja za pridobitev in vzdrževanje dovoljenja za opravljanjede1inna1og knniljcnja produkcijskega
procesa.
V aprilu se je na simulatorju pričelo redno usposabljanje s konfiguracijo 17. gorivnega ciklusa. Bolj podrobne
informacijev zveziusposabljanjanasimulatorjuNE Krško v letu 2000 SOpodanev poglavju2.1.8 tega poročila.

2.1.4 IZRABLJENO JEDRSKO GORIVO

Vse izrabljenojedrsko gorivo v.NE Krškoje shranjenov bazenu za jedrsko gorivo. Priblmtodve tretjinibazena sta
zasedeni z rešetkami, ki imajo 828 pozicij zasbranjevanje jedrskega goriva. ~remont\l v letu 2000 je bilo iz
srediee odstranjenih 32 gorivnihelementov. Obkoncu leta 2000 je bilo v bazenusbranjenih594 gorivnihelementov
(približno 229 t težke kovine). Pet pozicij je zasedenih z zabojniki,ena pa s,kOlllrOlninp palicami. Na razpolagoza
shranjevenje je torej še 228 pozicij. od tega jih je 121 rezerviranih za sbranjevaIije celome reaktorske sredice,
PraktičOo je za nadaljnje sbranjevanje;izrabljenib,gorivnihelementov na razpolag<))e še 101 nezasedenih poziciji.
kar zadošča le še za tri leta obratovanjaNE Kr!ko. Da bi zagotovilinadaljnjenemoteno obratovanje NE Krško do
izteka obratovalnega dov~jenja leta 2023, načrtuje NE Krško preureditev bazena tako. da bo v njem mogoče

shraniti vse izrabljeno gorivo,proizvedenodo k6ncaživljenjskedobeelektrarne.

Tabela 2.10: Podatki o količini izrabljenegagorivav NE Krško

Leto Vbazenu z srediee
1983 40 K)

1984 82 2
1985 122 JO
1986 154 2
1981 194 O
1988 26 2
1989 66 K)

1990 14 8
1991 14 •
1992 1358 4
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1993 406 8
1994 406 ....

.,,~ ,

1995 42 6 ,.

1996 70 s
1997 98 8
1998 530 2 ...
1999 562 2
12000 594 2

• V letu 1991 nibilo menjave goriva
** V letu 1994 je bil začetek remonta v decembru 1994 in je bilo gorivo zamenjano v

janU8Iju 1995;

2.1.5 RADIOAKTIVNI ODPADI<I

Med obratovanjem jedrske elektrarne nastajajo različne radioaktivne snovi vplinastem. tekočem in trdnem stanju, ki
se predelajo v sistemu za predelavo radioaktivnih odpadkov. Sistem je konstruirm tako. da se zbira, predeluje,
shranjuje in pakira odpadke v primerno obliko ter minimizira izpust radioakti'llih~vi v okolico. Uporabljajo se
trije osnovni sistemi ravnanja z radioaktivnimi odpadki, in sicer: sistem zatekotc. trdne in plinasteradioaktivne
odpadke.
Y letu 2000 je NE Krilco začela posodabljati evidenco o radioaktivnih oopadkih,ki bo o vsakem vskladiščeaem

paketu vsebovala:
l. zaporedno §tcvilko.
2. kategorijo, tip (s podatki o fizika!nokemični in radiokemični sesta~),

3. datum nastanka,
4. količino, '
5. prostorninsko maso,
6. specifično aktivnost,
7. kontaktno hitrost doze,
8. hitrost doze v razdalji Im,
9. aktivnost vseh izotopov s korekcijo na razpad,
10. skupna radioaktiVnost alfa
II. datum skladiščenjain mesto skladiJčenja

, :skladilče1Ji radioaktivniodpadki v 'etu 2000

V letu 2000 je bilo vsldadiičeno 319 standardnih sodov s trdnimi NSRAO s skupno aktivnostjo 2.722,83GBq.
•
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Tabela 2.11: Vrstanizko in srednjeradioaktivnih odpadkov,~ vletu 2000

Vrsta odpadkov ISteylJo sodov AktimosUGBol
El3-DC 6

..
50,91

ew 140 3435
O 151 • 61;22
SR-PR 9 2453
SR-BR 6 17,25
F 7 106,1
Skupaj 319 2.722,83

ES-DC
ew
O
SR-BR
SR-PR
F

- posušenikoncentratizparilnika
• stisljivi odpadki
• ostali
• posušene izrabljene smole iopslcih izmenjcrvaJCC\I iz sekundamogakro~
• posušeneizrabljene smole ionskih izmenjevalcev iz primarnega kroga
• izrabljeni filtri

V dosedanjem obratovanju elektrarne je do 31.12,2000 nastalo 13.365 standardnih sodov, kar znaša 2.806,65 mJ

. nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, V preteklih letihje bil z metOclami redukcije volumna kot so stiskanje,
superkompaktiranje, su§enjc in sežiganje zmanjlan volumennastalib radioak1iVl'Jib odpadkov tako, da znaša
volumen, ob koncu leta2000vs~ radioti:tivnihodpadkov 2.1S7,606 mJ

; .

V spodnji tabeli je podano stanje v sk1adi§ču na dan 31.12.2000, in sicer podatki o- vrsti, količini, aktivnosti
izračunani na podlagi hitrosti doze na razdalji ···lm, volUlDJlu, specifični aktivnos~ odpadkov in hitrost doze na
površini sodov.

Tabela 2.12: Stanje v skladišču NEK na dan31. 12.2000

Vrsta Število Aktivnem Prostornina Specifl.~llaaktivnost'· HItrostdoze [,.sv/hI
odpadkov sodov [GBqI [m3

) . I[GBq/mJl ' . od do
SR 689 16]30 144,690 111,5 5 100000
ew 483 620,1 101,43 . 6,1 5 40000
ES 251 260,3 52,710 4,9 SO 3000
F 105 2072 22,05 94.9 20 50000
O 438 221,8 ' 91,98 . 2,4 ... * 5 15000
A 33 2,82 6.930· 0.4 20. 100
se 617 531 197,440 2.7 ol 10 25000
ST 1753 6784 1514,592 4,5 0,9 70000

TI 18 2645 15,642 169, so 200000
TTC-vlož. 12 1,6 10,368 0,2 10 200
Skupa] 4399 29268.61 .. 2151.606 13.6 op 200000
VIr: Podatki v tabeli so podanipo NE Krškoz dne 26.4.2001

Vrsta odpadkov:
SR - izrabljeni ionski izmenjevalci
ew - stisljivi odpadki
ES • koncentrat izparilnika
F • filtri
() • drugi odpadki
se - stisnjeni odpadki leta ·1988, 1989
A • produkti sežiganja .
ST .• stisnjeni odpadki leta 1994. J995 + 387 stan<iardnib, nestisnjenihsodov, vloženihv TIe-je
TTC - vloženi standardni sodi v TIC-je
TI • TTC~ v katere so vloženi staridardni sodiz IODS produkti

6. september2001 39 poročevalec, št. 71



Začasno skladiščenje izrablje,tiIlIQns/dh jzml!l~ievalcev v RADLOK kontejneijih

V skladišču radioaktivnih odpadkov so v HIC (High Integrity Cl')ntainers)AADLOK-SOO kontejnerjih začasno
shranjeni izrabljeni ionski izmenjevalci, ki čakajo na obdelavo vIDOS sistemu. Tako je " šestih kontejnerjh
shranjeno 17 mJ izrabljenih ionskih izmenievalcev iz primarnegakroga in'V štirih kontejnetjih 9,4 mJ izrabljeni
ionski izmenjevalei iz sekundarnega kroga. Glede na kapacitete,IDOS $istema, ki je za izrabljene ionske
izrnenievaice 6 mJ/leto, bodo predvidoma obdelani " naslednjih štirihletih. .

Komamtnirana odpadna olja

NE Krško začasno shranjuje v skladišču 30 sodov odpadnih kontamini~ olj različnih vrst. Kontaminirana
odpadnaolja so shranjena v standardnih 200 I sodih, kisa dodatno shranjenivkontejnerjih proti razlitju tipa EKO.
Specifična aktivnost olj je od IlO do 95.900 BqJl. Prevladujoča radionuklida sta Co-60 in Cs-137. NE Krško še
vedno išče primernometodoza obdelavo kontaminiranih odpadnih olj.

Nenamenska uporabo IDDS sistema Oo

V remontu 2000 je zaraqi ~jegaobsega'del nastalo tudi več mo~ radi~vnih odpadkov, (mokre krpe). NE
Krško je te radioaktivne odpadke v juliju 2000 sušila v sušilni pOstaji za~e koncentrata izparilnika in tako
sistem uporabila v naspro~u z izdanimi dovoljenji in postopki. NE l(dko je ~no posušilo. tri sode z navedenimi
odpadki. Po končanem su§enju četrtega soda je po štirih dnevih prišlodo tlenja vsebine in pojavadima v prostoru,
kjer se nahaja IDOS sistem.. Do požarani prišlo, Gasilski enotini bilo PQtrebno ukrepati saj je osebje NEK samo
ukrepalo in z izolacijo sodei od atmOstere ustavilo tlenje v sodu, predno seje razvilo v požar. PO detajlni analizi
dogodka je bilo ugotovljeno:
• sod je vseboval bombažnekrpe, rabljenipapirni lepilni trak.gumijasto rokavicoter kovinski pokrovček soda za

olje,
• počmjena indeloma pooglencia je bilacelotna vsebina soda,
• gledena ugotovljenoskupno8ktivnost 10E+8Bq spadajoodpadki v ka~~otjjo nizkoaktivnih RAO.
• glede na najdene snovi v sodu,podatkeo samovžigu je verjetno,da je ne~ie v sodu začelo lokalno tlenje med

segrevanjem vsebine soda. ki se je z dovodom zrakašepospe!i,lo do poj~va dima.
• radioaktivnihizpustovv okoljcmedopisanim dogodkom ni bilo.

URSJVje dne 4.8. 2000 izdala odlOčbo o začasni prepovedi uporabeID~ sistema in zahtevala detajlno analizo
dogodka, dokazila, da funkcije IDOS sistema niso bile poškodovsne znraditake nenamenske rabe, ter vgradnjo
avtomatskega javljalnikapožara.Po izpolnitvi zahtev iz odločbe o začasni prepovedi.u}1oprabe IDOS sistemaje bila
dne 28.8.2000 izdana odločba o ponovni uporabi IDOSsistema. o

nadioaktivni odpadki v zgvQdbi za dekontamlnQcijo

V [du 1999 je bil za skladlJčenje starihuparjalnikov zgrajenposebenobjektLerlldbaza dekontaminacijo, ki se po
namenudeli na tri prostore insicer:
• prostor zadekontaminacijo
• prostor za utjenje na modelih in
• prostorza sk1adiščen,ic starihuparjalnikov.

V prostoru za skladiAčenic; StaJib ypmjalnikov je bilo ob koncu leta 2000 vskladiščenc poleg dveh starih
uparjalnikov z volumnom 600 m3 in aktivnos~jo 8,79 E+12 Bq še 7 kontejnerjev s toplotno izolacijo in ostalimi
nestisljivimi radioaktivnimiodpadki(cevovodi, ventili,podesti) nastalimi pri zamenjavi uparjalnikov s površinsko
kontaminacijo od 100 do 1000Bqldm%. V tem deluzgradbese nahajaše 7 ~.o kontaminiranega materiala (jeklene
vrvi, ventili, leseni zabqii) nastalega prav takomedzamenjavo uparjalnikov. Del tega materiala bo dekontaminiran
in ponovnouporabljen.
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V prostoru za dekontaminacijo je bilo ob koncu leta2000 ~o,shranjeno cca. 17 t koa!aminiraneen materiala.
kije nastal medzamenjavo upaJjalnikov. Predvideva se. da se bo večji del tegamateriala dckontaminiran. Z ~iim se
mvna v skladus postopkiza dekomtam'inacijo in odpravo nadzora.·
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2.l.6IZPUSn R.AD1()AKTIVNOSnV OKOUE

Omejitve NE Krško za izpust radioaktivnih snovi v okolico so predpisane z Odločbo Republiškega energetskega
inšpektorata za začetek obratovanjajedrske elektrarne, štev. 31-04183-5 Z dne 06.02.1984. V dnevnih, tedenskih,
mesečnih. četrtletnih in letnih porečilih NE Krško redno poroča pristojnim upravnim organom o izpustili
radioaktivnihsnovi v okolje.

2.1.6.1 Tel<OČinsld izpUId

T~oči radioaktivni izpusti se vodijo v povratno vejo bistvene oskrbne vOde. ki se izliva v Savo pred jezom.
Izotopska sestava tekočinskih emisij kaže. da glede 11,8 aktivnost prevIadujejonaslednji izotopi: Xe-133. Xc-13S.
Xe-13I ro. Xe-133m. Kr-8S, Co-6O, Fe-59.za dva do tri velikostne razredeje nižja aktivnostCs-134, es-137. Co
58. Sb-12S. Največ prispevata k domi obn:menitvi oba izotopa cezija in kobalt Koncentracijo posameznih
radioaktivnih elementovv izpustumerijoin nadzirajo merilniki radioaktiVDO$li.Ti avtomatsko zaprolokalneventile,
če je dosežena predpisana mejna koncentracija in s tem preprečijo nadaljnje izlivanje v okolje. V tekočih izpustih
odpade največji delež na radioaktivni izotop tritija(H-3). ki se prenaša~kot :voda ali vodnapara. Tritijje radioaktivni
izotop nizke radiotoksičnosti in je zato, kljub visoki aktivnosti v primezjavi z ostalimi radioizotopi, manj
pomemben. V letu 2000 je bila celotna izpuščena aktivnost tritija 10,7 TB,q.,k~. predstavlja 53.S % dopustne
vrednosti 20 TBq v enem letU. Slika2.31prikazujespreminjanje celotneak"tivnosti tritija v izpustih po posameznih
letih. Letna aktivnost ostalih izotopov v tekočinskih izpustihje okoli tisočkrat .manjla in je za celotno obdobje
obratovanje NEK. prikazanana slikah 2.32do 2.35.Gledena povprečno~ aktivnosti letnihemisij iz NEKod
začetka obratovanja, ki 2lUlIa okoli 2GBq, so bile aktivnosti v letu 2000 precej nižje. kar je pripisati predvsem
stabilnemu obratovanjuet~ ter ustreznim dekontaminacijskimfak1orjcm,sistemov, ki procesirajo odpadne
tekočine.

N<llVNost IZPUiO&H1EGA lRl11JA
H-3ACllV1Tt IN LIQUID RB.EASE

II r-T...,...,....,.-r-,.....,..-r-r-,..,.........,...,.....,...,...,.....;-~

18 +-+-+-lf-l-

l'4 .f-+-+-IH
i 12

J:: 10

~ .
1:

o

.111"'11.1 t
LETO. YE'AR

. Slika 2.31: Al.1ivnost izpu!čenega tritijav tekočinskih izpustili (letna up~vnatdmololk. omejitevje 20 TBq).
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AKTIVNOST IZPUSTOV BRSZH4
ACTIVITYOF UQUlO D1SCH. WITHOUTH4
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Slika 2.32: Al1ivnost cepitvenihin aktivacijskih'produkto\t vtekočinskihizpustihbrez tritija

AKnVNOST~.eo v n:K~. !;pUSl1'"
CO-80 ACl1Vl1YIN LIQUID RELEASE
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Slika2.33: Aktivnost izpuJčenega. Co-60 v tekočinskih izpustih

LErO.Y&AR

AKl1vNOST Cs-131 V TEKoč. I%PUSl1H
Cs.1a7 ACl1I1l1YIN LIQUID IlEl.EAl5E
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Slika 2.34: Aktivnost izpu!čenega Cs-137v tekočinskih ~tih
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MTlVNOST .1-131\1TEKOČ. IZPUSTIH
J·1~1 AClIVl1V IN.LIQUID Ra.&AS&
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Slika 2.35: AktivnostiZpU!čencga 1..131 v.tekočinskih izpustih

2.1.6.1 Plinasti izpusti

Plinasti izpusti iz NEK izhajajo v okolje skozi ventilacijski 'wr!utiJc inrnko odzračeYalnika kondenzatorja v
sekundarnem krogu. V obehizpustih radiološki monitorji neprekinjeno menjo in· nadzirajo koncentracijo
posameznih radioaktivnih elementov.

Izpuščene aktivnosti v lctu 2000 in deleži mejnihvrednosti za vse pomem~ plinske emisije so podane v tabeli
2.13. V plinastih izpustihpo aktivnosti prevladujejo žlahtni plini. Emisije~tnihplinov v ozračje, večinoma

kratkoživi izotopi Kr in XC z razpolovnim časom manj kot ~ dni; . . ..• '',' , lev preteklem letu 2,29 TBq
preračunano na ekvivalentXe-133. kar predstavlja 2,1 % dopustri~vredi1 :lenem letu. Nizka vrednost izpustov
v primerjavi z emisijami nekajzadnjih let je pričakovana glede na dejstvo-.dnu bilo zaznanega puščanja gorivnih
elementov v sredici reaktorja. Večji delež te aktivnosti je bil izpuščen v Č8$\lnm<mta in men"jave uparjalnikov. Slika

.2.36 prikazuje spreminjanje celotne aktivnosti žlahtnih plinov vizpuslU,s~ 2.37 aktivnost C-14 v plinskih
emisijah in slika 2.38 aktivnost H-3 v plinskih emisijah po posameznih .~ Na sliki 2.39 je prikazan izpust
žlahtnihplinov v IC$ 2000. . .

Emisije radioaktivnihizotopov joda so v preteklem letu znašale 97.8 MBq~~,8 MBq preračunano na J.
131 ekvivalent. kar je 0,3% letne omejitve. Večina te aktivnosti je billlizp~ medremontom. Tako v mesecu
aprilu in maju beležimoznatno povečanje izotopov joda v plinastihizpustih,1 karj~ledica odpiranjaprimarnega
sistema (reaktorska posoda, uparjalniki), kar je normalno in pričakovane. Mesečni potek izpustovjoda v letu je
prikazanna sliki 2.40. . .'~.

Aktivnosti ostalih radioaktivnih elementov so v aerosolnih izpustihnekaj,VC?~ razredovmanjše. Radioaktivni
partikulati so zaradi učinkoVitega filtriran"ja v glavnem venti1acijskem.*Ju. zaznani le redko v manjših
koncentracijah. V letu 2000 je izpuščena aktivnost znašala 1,1 MBq,~ p~\Ilja 0,006 % letne omejitve.
Emisije tritija H·3 in izotopa ogljika C·14 so praktično neodvisne od~obratovanja in so skozi vsa lela
približnokonstantne. Vletu 2000 je bilo izpuščeno 1,2 TBq H-J inO.121B~e-14.~ 2.41 prikazuje izpuščeno

aktivnost H~3 inslika 2.42 aktivnostC·14 poposameznih mesecihv letu~,,;
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Tabela 2.13: Aktivnosti plinskihizpustovv letu 2000

I
1

Plinske Izpuščena aktivnost (Bq) Mejne "rednosti itpusta
!

Delež od omejitve

temisije
"

(Bqncto) (0/.)

Žlahtniplini 2,29 E +12 (Xe-133 ekv.) 110 E+12 (Xe-I33ek'\".) 2,1
"

Jodi 52,3 E+06 (1-131 ekv.) 18,5E+9 (1-131 ekV.~ 0,3

, ,
Aerosoli 1,06E+06 18.5E+9 podom

".

Tritij 1,2E+12 ni omejitve v TS·

C-14 0,12 E+12 ni omejitve v TS·

*TS- tehnične specifikacije

Letneomejitveza izpustepo tehničnih specifikacijah NEK-a so:

• Omejitev aktivnostiizpu§čenih tlahtnih plinovznaša 110 TBq,el-vivalentnoglede na Xe-l33 na leto.
• Omejitevaktivnosti izotopovjoda v Plinastih izpustili je 18,5 GBq, ekvivalentno glede na 1-131 na leto,
• Omejitevzaaerosolez razpolovnUn časom dalj!imod 8 dni vplinastihizpustihje 18.5 GBq na leto,
• Za tritij in C-14 v plinastihizpustili ni posebejelcsplicitno predpiS8Qih omejitev. .

Aktivnosti plinastih izpustovso omejeneposrednoprekomejnih1Jrednosti za dom oziroma koncentracijo na ograji
NEK.

Opomba: za aktivnostC-14 v plinskihemisijahinzaa~ tritija'" plinastihC:l1Jisijah je za obdobje 1983-1990
povzetaocena NE Krško na osnovi občasnih meritev~cij in pretokov, od leta 1991 dalje pa ocena IJS na
osnovikontinuiranih meritev. ".

AKnVNOST IZPUSTOV tLAHlNlH PUHOV
A'TM)SPH. DISCHNlQES OF HO.LE GASES

30

o 1·1I. I. I I
#!}§#.flll t

~.~

Slika2.36: Aktivnost žlahtnihplinovv plinskihemisijah po posa1neznih letihobTatova~ia
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AKllVNOST C·14 V PUNSKIH eMSlJIIH
A11VIOSPHERIC DISCHARGESOF C·14
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Slika 2.37: Aktivnost C·14 v plinskihemisijahpoposamezgib letihobratovanja

AKllVNO$T H4 V PLINSKIH IZPUSliH
ATMOSPHERIC DISCHARGESOF H-3r

1
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Slika2.38: Aktivnost H·) it plinskihemisijahpo posameznih letih obratovanja

IZPUSlI tUH1NIHPLlNOV v 1OCIO
OISCHARGES OF NOSL.EGASČS IN 2000

,- i. I.
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Slika 2.39: Aktivnost t1ahtnih plinovv plinskihemisijah v letu 2000
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AKTIVNOST IZOTOPOV JODAV2000
lODINE ACTMTVIH2000
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Slika2.40: AktivnostizotopCWjodav plinskih emisijah v letu 2000
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Slika 2.41:Aktivnosttritijav,plinskihtnU.ijahv letu2000

C.1.cv PLINSKIH~"US1lH v2000
OlSeHMGEa oft Cof. IN_'
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Slika 1.42: Aktivnost C-14 v plinslcih:e&Qisijab vlctu 2000

Vir:Periodične poročila in letnoporočilo NE I<dkoURSJVin poročila poobl8lčenih organizacij.

6.september20011 47 poročevalec, št. 71



2.1.7 PREJETE DOZE DELAVCEV

Službaza radiološkozdčilO v NE Krškoje organizirana z nalogo.da meri,~ -, in.vodiredno evidencoo prejetih
etektiwih dozah za vse delavce. ki imajodostop v kontrolirano območje el~,ne glede na to ali so to delavci
elektrarne ali zunanji izvajalcipogodbenih del, inšpektorji in drogiobiskovalci.

S stališča varstva pred sevanji elektrarnodelimo na področjes . ki je raQiol~ostalQ.9 tuidzorovano· in področje, v
katerem se radiološkakontrola vriiobčasno oziroma po potrebi. V radiol~ Qadz~vaQo področje (koatrolirano
področje) spada reaktorska zgradba, zsradba za ravnanje z gorivonl,.~ ...dba, del vmesne zgradbe,
primarni laboratorij, vroče delavnice,. prostori za dekontaminacijo, del stavbQ~jt;:r je prostcr za dekontaminacijo in
prostor za hranjenje starih upatjalnikov (MPB) in prostori zarawanje ....Z;.. raQiOlll'tivnimi odpadki in njihovo
skladiščenje.' ,i .

V radiološke nadzorovanem področju. kjer obstaja možnost obsevanja inkqpt,.mnacije, morajo delavci NEK ali
zunanji izvajalci pogodbenih del poleg osn()Yne zaščitne opreme nositi še.Osebne dozimetre. Osebni dozimetri so
namenjeniza nadzor izpostavljenosti zunanjemu sevanjuin merijoQno prejetodozo v nekemčasovnem obdobju;
Notranjo obsevanost ali tako imenovano interno kontaminacijo PII v.~ izmerijo s števcem za metjenje
radioaktivnosti telesa ("WBC - WholeBodyCounter")in tudiz radiQl~~Iaami bioloških vzorcev. Meritve
interne kontaminacije se Vliijo pred začetkom dela za delavce,ki bOdO delll1f:i(;podtOčjih radiološkonadzorovanega
območja, kjer obstaja mo1,nost obsevanja in kontaminacije, in po končatu=ln delu (remont ali večji posegi). za
dnevno Vodenje evidence in kontrolo prejete doze med delom ... uPoJ'abljlij~ v NEK digitalne alarmne osebne
dozimetre. za mesečno vodenjeevidenceuradnihdozpa uporabljajo bolutl'iscerične (TLD) osebnedozimetre.

PO~l"ečna izpostavI~en~ posameznihde~av~ ~vanju v jedrSk~".cJ~~~..Povprečna e~ektivnn ~oza
~ela"ca ~ le~ ~~.Je.bila 2,30 mS~, karr p~bližn~ 4:6%p~~.~'~l za ~Iavce: ki so poklicno
izpostavljeai 101UZ1r&JočemU sevanju (velJaV111 Pravilnik o mCJ.t1.,>lP J~ ~.:~ presegati sevanje, kateremu so
izpostavljeni .prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih'sov8Ai,,~'~~mcrjenju stopnje izpostavljenosti
ionizirajočem sevanju oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o presl'\lilQljuk~jedelovnega okolja (Z6), Ur. l.
SFRJ, št. 3111989), oziroma 11,5%ponovej&ih priporočilih ICRP(izleta 199't)'in BSS (iz leta 1996).

od tega je bila povprečna efektivna doza delavcev iz elektrarne 0,96 mSV~ za zunanje delavce pa 2,88 mSv.
Največji del doze so delavciprejeli medrednim letnim remontom OJektramO; Ugptavljamo, da prejete povprečne
c:lektivne doze v NEK v zadnjihštirih letihnardčajo, predvsemzaradi\'eČjihposegovv primarnemdeluelektrarne

Tabela 2.14 prikazuje porazdelitev efektivnih doz delavcevv NEKJtkO v vseh letihobratovanja. Iz. NEKrškoje v
letu 2000 8 delavcev prejelo letno efektivno dozo večjo od S mSv,~ tehso~Yi!je efektivne doze reda 7 mSv.
Od zunanjih delavcev (pogodbenadela) je efektivno dozo nad 5 mSvprejelo146 delaycev. od tega efektivne dozo
nad 10 mSv 46 delavcev..ŠtiJje delavciso prejeli efektivno dozo nad20 mS'\( in presegli letno mejno vrednost po
novejših priporočilih ICRP in lAEA/EU BSS. Efektivne dozo nad 20mSv. 80 ,prejeli trije delavci iz podjetja
SlEMENS in en delavec iz podje~a HIMOMONT. Najvišjaefektivna dozav~ ki jo je prejel zunanjisodelavec
(iz podjetja SIEMENS), pa je zna§ala 20,99 mSv.

- .. <,;i
.Tabela 2.15 prikazuje kolektivno efektivnodozo v NE Krško gledena~Qejavnosti, ki Vključuje delavce,
katerih letne doze presegajo 5 mSv glede na dejavnost in glede na ~~'Vidimo, da so sevanju najbolj

, izpostaVljeni delavcivzdrževanjav času remonta. ',. .

Iz tabele 2.16 vidimo,dajezndala izračunanakolektivna efektivna dozaza~"CkIavce, ki so delali v NEK v letu
2000 2,60 človekSv, kar je več kor v zadnjih letih (1999 • 1,65·4lqvekSv.+J~98 - 1,25 človekSv. 1997 ·0.99
človekSv). Ta vrednost kolektivne efektivne doze je višja od povp"*e vrednosti za celotno obdobje
komercialnega obratoVanja Nm<. od leta 1983 do 2000, ki maia 1,56,č~ (s)ika 2.43). Višje efektivne doze
$o posledica izrednih remontnih del in modernizacije elektrarne, ne glede na sistematično preventivno delo za
zmanjW1je obsevanosti delavcev (izobraževanje. usposabljanje, uri. sPretnoSti za opraviloposameznihnalog v
polju sevanja in ustreznega plariiranja del v skladuz načelom ALARA:.). Koldaivna dOZa za osebje NEKje znašala
v letu 2000 le 0,33 človekSv, za izvajalce pogodbenih del in delavce glavnega dobavitelja opreme pa 2,27
človekSv. .
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v letu 2000 je bila kolektivna efektivna doza na enotopmizvedeneneto clektričfte 'energije: 4,78 človekSv/GW1eto,

kur je tudi več kot v zadnjih letih (1999 - 3,22člove1cSv/GWleto. 1998 - 2,28človekSvlGWleto, 1997 - 1.81
človekSv/GWlcto) (Slika 2.45). Porazdelitev~ efektivnihdoz v NE K1iko v letih 1983 do 2000 je prikazana
na sliki 2.44. Najnižjaefektivna clo2'J,lje bila leta 1~91. V tem let~jebil remont krajti, kerm bilo menjavegoriva.

V letu 2000 so !ltiIje delaveivNEK zaradi opravljanja del pri menjavi upmja1nikov prejeli dozo večjo od 20 mSv.
Ostalih radiološkihdogodkov~ dovolj_ i%pOStavljenosti. izpostavljc:nOii zaradi nezgod), pri katerih bi
prišlo do nenačrtovanega ()bsevanja delavceV, bodisi zaradi ZUnanjega ob$ClY8nja ali zaradi notral\ie oziroma
zunanjekontaminacije pa v letu200!IVNEK mbiIo. .

NEK pošilja redna letna poto6ilaO tattiolo§ldh,dogodkih in izpostavljenosti svojihdelavceV mednarodni organizaciji
NEAlOECD "InternationalSystemOO Occupational Exposure" (1S0E).Ta or8JUlizlacija omogoča svojimčlanicam:

• široko in ažurno bazo podatkc)V·o poklicm izpostavljenosti sevanju v nuklearnih etektramah in spoznavanje
metodza čim boljšoz8Jčito~,

• mehanizem za analizoin~je zbranih podatkovz~ da se pomagaoceniti trende in identificirati
kritična področja z uporabo pr#iCipa optimizacije z8Jčite (ALARA) in

• odprto pot do organizacij in $trOkoViljakov. ki imajo znanje in,izkušnje pri~ poklicno izpostavljenih
delavcevsevanju inzmanj~ njihovihdoz.

[z Slovenijestav lS0E vldjučenapOs predstavnik~ inURSJV.

't."
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Tabela 2.14: Porazdelitev efektivnih· dozzavsedelavce. ki sodelali YI NEKrJkov vsehletih obr8tova~in

Lao
Območje letnoprejetih efektivnih doz (mSvIleto) I.

Št. delavcevskuJX'.i
.' . ....:c

0-1 1-5 5·10 lO-IS 15-20 20·25 ... •:Mad:~5
.~ I ;:t;

19~1 475 45 O O O O ,,,'$. z, O 520
. )

1982 275 313 9 13 10 1 1 622
h ~ ~J .'

1983 462 206 53 45 34 27 T 4 831

1984 375 205 IS. 3 2 O ;. O 600

1985 517 217 79 17 2 ."'1
O 892O,'i

1986 524 30t 79 3 4 . I .' .0 912

1987 486 242 65 6
v

O16 1 816
.. , .'

1988 S06 298 60 21 • 3 1 O 889.

1989 443 209 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

\996 489 258 114 25 3 O O 889
"

\997 559 211 46 5 O O O 821
.,.

1998 560 221 72 6 O O . O 859.

1999 578 297 97 Il O. O O 983

. 2000 588 389 . 106 29 15 4 O 1131
..
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Tabela 2.15: Kolektivna efel1ivnadoza sevanjaza ~ie NEK. za osebje·gl8WleP dobavitelja opreme in ostale
zunanje izvajalce pogodbenihdel vNE Krika v letu 2000 in število delavcev. katerihletne doze presegajo 5 mšv,
glede na dejavnost in osebje. .

0.03363
0.02307
0.00492
0.00903

0.70719

1.26501

0.01694

0.09533 0.27821
0.05245
O.O~421

0.03310

10442

3

3

ill~~!I~lill·
----+----+----+---'---+----+-------4

,
0.027172

ili~!!11
~#----+-----__+---_+_-----,ir__...,..----+-----t

:11i~rjll,,;,i

42 104 0,12897 0.27821 1.97220
0.12059
0.03913 0.01694
0.04213

42 104 0,33082 0.27821 1.98914
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Tabela 2.16: Kolektivna in ~vprečna efektivna dozaza delavcev letu2000·'

NEK

Zunanji

Kolekt.cfckt. doza (človckSv)

0,33

Štev. delavcev

343

Povprečna doza (mS,,)

0,96

KQLEKnVHA EFEKnVNA DOZA
COLLEenVE..EFFEcnve DosE

'j 40

i 35
I 3.0I

2.5
,~

~ 2,0

'.5

1.0

0.5

0.0

! , I
\

.

-'
Il• • •• • • •

1913 '914 '915 '918 .1N? , ... ,an '980 ,., '.2 '9$3 '.4 19$5 '9811 '.7 1"' ,. JOOO pil

LETO. YEAR

l:ilika 2.43: Prejete kolektivne efektivne dozepo letihza vsedelavcevNE l<JikO

POVP. KOL. DOZA NA 1Wh
AVERAGE COLL. D08E PER lWh
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0.2
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i
! I ....
I i
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"

l
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I
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Slika 2.44: Kolektivna efektivna dozanaenotoproizvedene električne energije,'
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2.1.8 PREVERJANJE ZNANJA OSEBJA

Plan usposabljanja za leto 2000 je bil sestavljenna podl.8i evidcntirani~ potreb .posame2inih organizacijskih enot
tehnične operative in ostalih organizacijskih enot,katerihdelo je vezenona tehnolo~i proces. Zbrani podatki so bili
obdelani in usklajeni z vodji posameznihorganizacijskih enot, vodstvom tehnične operative in vodstvom podjetja.
Plan je bil sestavljen v skladu s programom strokovnega usposabljanja. kot je opilion vKVP, v poglavju 13.2. in
postopkuADP-I.I.OO9 Trainingand Professional Education ofNEK Personnel.

Skladno z razvojem internih kapacitet za izvajanje strokovnege usposabljanja za potrebe proizvodnje ter
\'Zdrževanja se je v letu 2000 ZI18tQcJ, povečal delež usposabljanja, ki se izvaja..;motraj,'NEK. Izvedba različnih

specitičnih usposabljeoj paje bila organizir;mat1Jdi v ~Io\'a~iu zzunanjimii~stitucijami, tako domačimi kot
tujimi.

V letu 2000 ni bilo večjih težav pri izvajanjunačrtovanega usposabljanja.

Usposabljanje za licencirano oscbje.osebjc, katcrcsa deloje povezano Z jedrsko varnostjo, in osebje, ki mora
obnavljati znanje v skladuzdo11iačo~VQ, je potekalononualnoinje bilo gledena plan v celoti izvedeno,

V skladu s programom strokovnega usposabljm.lja so v nadaljnjem besedilu opisane pomembnejše aktivnosti po
posameznih področjih.

2.1.8.1 DopolnilDo usposabljanje

Dopolnilno usposabljanj~ obratov~ega osebja

Dopolnilno usposabljanje obratov~a osebja zajema segmente usposabljanja, ki se izvajajo za kandidate za
pridobivanje licence ter usposabljanje delaVC<eV; za popolnjevanje drugih delovnih.~ v organizacijski enoti
proizvodnjeali pa dopolnilnousposabljanjeza področja. 19er je potrebnonovo dodatnoznanje_

V septembru 2000 se je pričel tečaj .Tehnologija jedrs1."ih elel,;trarn, ki se ga ~ežuje $kupina Il udeležencev.
Teoretični del bo predvidomazaklj~ konecjanuarja 1001. Sl..'"Upina bo nada1jevllla z usposabljanjemo sistemih
elektrarne, ki bo sestavljeno iz predaY~j ter pndctičnep dela velektrami. Iz te sl'"Upine.bodo izb(ani kandidati za
nadaljevanjeusposabljanjana .siml1Iatorju NEK. .

V okviru sodelovanja z WANO sta se dva delavca NEK udeležila tečaja ·Shift Snpervisor Professional
Dcvelopmem Seminar".

Dopolnilno usposabljanje ostaleg.tehničnegaosebja

Dopolnilno usposabljanje ostalega. tehničnega osebja zajema tečaje. katerinnamen je pridobivanje novega
splošnega in specialističnega znanj~z8 potrebe~vanja inostalihpodpornihfunkcij.

Nekateri specialistični tečaji, v katerih sodeluje večje število sll,l§ateJj~,. so bUl9~a~ v NEK. Specialistični

tečeji, kjer je potrebno tudipraktičao uspOsabljanje naop~i. kije ni,ll1Ogoče 4l1kPi: sniselao pripeljati v NEK, so
se izvejali pri samih izvajalcihtečajev,oziromApri dobavi~jih opreme. .

\
Skupina za usposabljanje znotraj organizacije vzdrževanja je iz\'edla večje število te&ljevza osebje vzdrževanja.
Kakovost in obseg usposabljanja OS!lbja vzdJ1.eVanjaseje poveealaz l.lpOf8bo ~ga~tra za usposabljanje
vzdrževalcev, V center je bil preurejen hanprznotraj ograje NEK, ki je vpretelclosti služil za skladiščenje

materiala. Center ima ustrezne ~va1n~, prostore za osebje in, namenske- delaviUce za usposabljanje za
posamezne organizacijskeenote VZdit.evanja .. .'

Na obseg in vsebino usposabljanja vpodpomih funkcijah je mOČnO vplivalasp~bazakonodaje in zahtev po
usposabljanju,ki so vezana na aktivnosti ramih projektovv NEK. .
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za večje število delavcev NEK je bilo pred in med remontom '()pravljeno;:d0d4tno splošno usposabljanje za
zagotovitev kvalitetnega opravljanja remontnih del. Prav tako je bilo za več.ic število podizvajalcev izvedeno
0:-110vno splošno usposabljanje in osnoveradiološkezaščite.

2.1.8.2 Stalno usposabljanje

Stalno l1sposabljanje obratovalnega osebja

Stalno usposabljanje obratbvalnega osebja zajema programe, ki se peri~ obnav\jiijo glede. na predpisano
pogostost za ohranjanje lieen.c:e za licencirano osebje, in obnavljanje Ustreznih dovoljenj za delavce na lokalnih
delovnih mestih.

VsDos.bll.nje licenciranega osebja

V letu 2000 je preizkuS USPOSdbljenosti:za pridobitev/obnovitev dovoljeoj za glavnega operaterja oziroma
operatelja reak"torja opFaVilQ29 kahdidatov.Od tega so v spomladanskem.'teriJilitu4 kandidatiobnavljalidovoljenja,
\! juniju sta dva pridobila dovoljenjeza operaterja reaktorja prvič, v jeSens1cetn rolcu pa je22 kandidatov obnavljalo
dovoljenja,eden paje pridObil prVič dovoljenje za glavnega operatctja. Te&ljaobnovitveznanja (Obnova TJE) so
se udeležilikandidati, ki sopreverjanje usposobljenosti zaobnovitevipridobitev dovoljenj opravljali v prvi polovici
leta. Pred obnavljanjem dovoljenj v jesenskem rokuni bil posebejorganiziran tečaj obnove TJE, ker so v skladu z
novim dvoletnim cikličnim. programom usposabljanja licenciranega osebja teoretične teme zajete v delu
usposabljanja,ki se izvajav oblikipredavanj.\'

V letu 2000 je bil posodobljen program usposabljanja licenciranega Osebja,t6'vk1jDčuje uporabo novegapopolnega
simulatorja NEK. Program je oblikovan v skladu s sistematskim pristopom k usposabljanju. Opravljena je bila
UlUlliz<'\ del in nalog za lic:enqirane operateIje in določena so bila opra~la. za katera je potrebno izvajati
usposabljanje, Celoten program je zasnovan na dvoletnem ciklusu; znotrayDterega se opravi osem segmentov
usposabljanja,od katerih. bodovsnko leto izvajalištitje segmenti,,!,,~ Se8Jneotu se na usposabljanju zvrsti
osem obratovalnih ekip. V \'S8kem segmentuse opravi 15 ur p~vanj V Učilnici in 20 ur vaj na simulatorju, V
celem letu tako opravijo obratovalne ekipe 80 ur simulatorskih vaj. karje prkrterljivo s prakso v razvitihdržavah.
Uporaba popolnega situulatorja·NEKse jepritela aprila2000 in zaradi teg~>So bili v letu 2000 izvedenisamo trije
segmenti stalnega strokovnega usposab~~a. Deloma je bilo US\1<>Slblj8Dje'vlelu 1000 prilagojeno posebnim
potrebam, ki so jih narekovale modifikacije na elektrarni, zlasti zatnenjava\ipaJjalnik.ov. Prvi segment je bil še
posebej usmerjen na pričakovano obnašanjeelektrarnepo zamenjavi upaIjal.nikov. Operativneekipe so vadile tudi
iz.\"ajanje postopkov zagonskih preskušal1j.Jci so bili kasneje dejansko izvedeni "elektrarni.

Nilsimulatorju so bili pripraVljeni in izvedeninaslednji scenariji:

Izbiravsebine scenarija po telji izmenskeekipe " ... ,.<)
.

Izgubahlajenja sred.ic:e (De~ija AFinSI sistema) ." ,..' 'I .:

Izgubahlajenja tesnil na reaktorski črpalki (Motnjav delovanju CC'sistemafizgubatesnilnevode in
termalnepregrade na reaktorski črpalki)

Izgubapo~ora toplote~otnja v delovanjuFW sistema) "
'.;,

..

Izguba tesnilne vodezal~.Cl> (Prisilnausta"itev elektrarne) ;:.

Izguba ~laka v kondenzatQriu, mala izlivna,nezllQda (SB LOCA) "

Izlivnan~goda na tlačnikl.l. . '. "';/" , .

Izlivna nezgoda zunaj iac6!!evalnega brama, (LOCA)(Motnja v deloVanju $W'SiStema)
Mala izlivna nezgoda (SB LOCA)
Maniši zlom na narovodii inneoričakovano SDroženjevarnostnellavpri~_l11(Sn

Motnia v delovaniu kontrolnihPalic (ATWS,SOTR)
Napaka na DO in izlnlbazunanieaa eleklričnel!:a napajanja
Napaka na 2lavnem aeneratoriuCfrio Idavne turbine in reaktoria);
Napaka na regulaciji SO-nivoia in izRUba mavne napajalne črpalke pri 80%moči
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Obratovanjeoosameznih CVCS.AF,SD
Ohlaianiez naravnocirlculaciio
Padeckontrolnih palic(Motnja v delovanjuCVI'sistema)

Puščanje cevi uoarialnika < TS om.Qiitev in 2k>m glavnega parovoda(MSLB)

Puščanje in zlom cevi tlJ*ialnika 1fFvilb;l(PuAčanjo FW sistemll)
Puščanie uparjalnikaz eskalaciio v zlomcevi (SOTL. SOTR)
Samodejna zaustavitevR:aktoria iNat>akanuklearne insIrumentl1Cije) ;

Scenarijpo izbiriizmenskeekipc. .
Sinhronizacijaldavnell:8 ain iemoči na 20 % (Preklopnapajalnevode~ AF na FW)
Stikališče,manipulacijeopreme inpreklopi6.3kVzbiralk (Obratovanjeopremev skladus postopkom
SOP-3.2.501)

TestiranieturbinskihventilovPOOSP-3.4.20S (lOOIQ zmanjšanje moči indvia moči nazajna polno moč)

Velikaizlivna nezgoda(LB LOCA)
Zagonreaktoria
Zagonskitesti elektrarne 'avi uP8riaInikov
Zlomldavnell8parovoda v zadrže'valnem hramu (Izpad ČI1'alke cn

V sklopu izpitov za pridobitev ali obnovo licenCe operaterja SO se prvi~izvajali tudi praktični preizkusi
usposobljenosti na simulatorju v sk1adu s postopkom TSD-13.409;Izvajatlje prcizIcusov usposobljenosti na
simulatorju. Skupina ocenjevaIcev je bila sestavljena iz članov Strokovnakomi$ije za pm'eIjanje usposobljenosti
operaterjev, vodstva proizvodnje ter in§truktorjev strokovnega usposabljanja Izpitne·sceoarije v posameznem
tenninu so izbirali predstavniki. komisije URSJV. Izbiro izpitnih scenarije\' bo NBK vzdrževala ločeno od
scenarijevzausposabljanjeskladno znavodi1iURSNin komisije.

Ostali udeleženci usposabljauja soopravljali lea. prei2:lcuS usposobljenosti, ki je poleg vprdanj iz snovi tekočega
segmenta zajemal tudi določeno ·ltovi1o vprdmj iz prej§njihdveb SegmentOV letOIIijeP leta. Poleg pisnega
preverjanja znanja smo v tem segmentu izvedli tudi letnepraktičnc preizkwie.usposobljenosti na simulatorju v
skladu s postopkom TSD-13.409. Izvajanje preizkusov usposobljeoostina simnlatorju. Letni preizkusi
usposobljenosti so bili izvedeni v obliki dodatnega izpitnegascenarija, ki je bilizvedcnpo prak"tiČl1empreizkusu
usposobljenosti zaobnovolicence na simulato1ju.

Stalno usposabljanje ostalega tehničnegaosebja

Tečaji iz tega segmenta so Damenjeui za obnavljanje in dopolnjevanjeznanja Z8.posIJQ,e:'D18 področja v skladu z
zakonskimi predpisi.

Usposabljanje, vezano za načrt ukrepov v primeru izrednegadogodkav~. se je izvajalo v skladu s postopki
Programa NUID. Y decembru je bila zvedena tudi obsežnejša vaja, ki je bila prvič podprta tudi z uporabo
popolnegasimulatorjaNEK. .

Opravljenihje bilo tudi večje §tevilo tečajev splo!negausposabljanja·ter radiolo!ke za!čite.Z8 delavce NEK in za
podizvajalcedel v NEK. Ta del je bil v letu2()()() posebno intenziven. ker je b,ij9 pot(dmoorganizirati in izvesti
veliko število tečajev zaradi velikega Mevi1.a sodelujočih pri zamenjavi u~1l1nikov ln izvedbi modifikacij.
Obnovitveni tečaj iz RZ-l je opravilo 17 delavcevNEK in 1· delawe podizvajatee. ObDoviM:ni tečaj iz RZ-2 je
opravilo 48 delavcev NEKin S delavcevpodizvajalcev. Tečaj izRZ-3(začetniin abnov.a) je opravilo8 delavcev
NEK in 269 delavcev podizvajalcev:''1'cčaj šplolnegaWipo$abljanja, mačilnegtia NEK. je opravilo 176 delavcev
podizvajalcev.
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2.1.9 lNŠPEKCUSI(IPREGUDI V NE KRŠKO

In§pekcijski pregledi iri!pekcije URSJV so se v letu 2000 iZ\'ajali $kladno.t odobrenim progremom dela ZlI !eto
2000.
V letu 2000 je bilo v NEKr§k.o opravljenih 99 rednih - napovodlmh ~~ijskib pregledov, 3 illl"'Pekcijski
pregledi, o katerihje bil ~vljen uraclni ZlIZD8DleK (2 v zvezi s Pt:iPravamt na remont 2000 (R·2000) in eden v
zvezis prispetjemsvežegagorivav lukoKoper).
Stirje redni in!pekcijslci pregledi NE !<riko. so bili opravljeni V~l1 z drugimi in!pekcijami (dva z
Republiškim elck1roenel'getskim in!pektoratom in dva z Inšpel..1oratom Republike Slovenije ZlI varstvo 'pred
naravnimi in drugiminCsn:čmgi).

Redni WpeKcijskipregledi NE Krlko v letu 2000, ki so bili v POVPRČjU ({\fi krat tedensko, so obsegali gledena
plan dela:

Obratovanje:

• pregled izvajanjaodločb·Uprave RS za jedrskovarnost
• pregled rezultatovmeritevpu!čanja starihuparjalnikov
• skladiščenje novihuparjalnikov
• pregled podatkov0stanjuj~agoriva (pl.1ŠČll1\ie. zgorclostgorivaobk~H). cikla)
• projekt nove srcdic;c~ 17.gorivni cikel in aktivnost primlll11CP hladila
• vodenjedncvnikovpogonskcga osebja
• priprave na remont 20Q9(R-2000)
• priprave na zamenjavO uparjalnikov
• status/spremembe veljavne mrizije (Rev. 9) postopkov za .obratovanje v sili (Emergency Operatiag

Procedures) gledena izvedene JD,Oditikacije in dvigmoči
• status/spremembe ·veij&\'1\C mrizije .(Rev. 8) obratovalnih postopkov.a nenormalna slanja (Abnonnal

OperatingP~) gledena izvedeao modifikacije in dvigmoči .,
• status/spremembe obratovalnih postopkov (General Operating PrOC:eCIUreS)
• obhod tehničnih vlll1lOStDih sistemov
• modifikacije v zvezi s programom protipožarne zaščite '.
• ukrepiza izboljšanje reda in čistoče v prostorih tehnološkega procesa. ,'o

• priprave elektrarneza obratovanje v zimskem obdobju

Radiološki nadzor:

• prejetadoza osebj.med R·2000 (kolektivna, individualna)
• prejeta dozapodizvajalcev med R·2000
• izgradnjanovekontrohJi!: točke in začasne kontrolne točke medR-2000
• .izvajanjeizobražeVanja na področju varstvapredsevanji
• pregled programaAI.ARA. za R-2000
• pregled programaALARA za projekt zamenjave uparjalnikov
• pregled dokumentacije za projekt zamenjave uparjalnikov (dekontallUnacija. ščitenje, dozne omejitve,

organizacija~) . .. . .
• delo oddelkaza dekotitaminacijo . .
• povečana hitrostdo1.e Ila glacliDi vode bazena za izrabljeno 8Qri~zaraa,r~jaCo-58 s površine gorivnih

elementov . ... . ..'
• ravnanje z radioaktivnimi odpadki. iznos iz kontroliranega področja._je v objek1U za delcontaminacijo in

stara upaJj8lnika

Vzdrževanje in nadzorna. testiranja:

• vzdrževanjena moči (On - lineMaintenanee) inspremljajoče aktivnosti (PSA. planiranje. delovni nalogi)
• izvajanjezahteve 10cm 50.65 Maintenancc Rule- -Navodilo o propmuvzdrtevanja-
• občasna prisotnostpri rednihmesečnih _ranjih dieselskih generatorjev U napajanje v sili (OG 1 in OG 2)
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• pregledrezultatovn~ih testiranj apalk varnostnega vbrizgavanja
• pregledrezultatovnadzornih testiranj 'črpalk pomOžne napajaJne VOdC
• pregledrezultatov nadzornih testinm.i turbinske apalke pomožne napajalne vode
• pregledrezultatovnadZornih testiranj črpalk zaodvodzaostale toplote
• pregledrezultatovnadzornih testiranj črpalk varnostne oskrbnevode
• pregledrezultatovnadzornih testiranj n:aktOl'Skegazdčitnega sistema
• pregledrezultatovmonitoringa generatorske atmosfere
• kalibracijainstrumentacije
• dejavnosti na področju preizlaJjanja motorno upravljanih ventilov (MOV)
• začasno sld~je novih/starih uparjalnikov
• načrt pregledovtI.aČnih posodinrezultati te pregledanih posod
• skladišče rezervnihdelov.maziv terjed1dh in nevarnih snovi

Pripravljenost za ukrepanjeob izrednem dogodku: .

• pregledstatusadokumenta "Načrt ukrepov ta primerizrednega dogodka· - Unplemerttaeija 21. revizije
• usposabljanje za primer izrednega dogodka .
• pripravana vajoNEK·2000 .
• sodelovanje pri vaji NEI<-2000(kot vadbenci in opazovaloi • na lokaoiji NEKliko) in pripravaocenev~ie
• spremljanjestatusa tehničnega podpomegacentra. operativnega podpomega centra in zunanjega podpomega

centra

Fizično varovanje:

• delo službe varovanja
• obhodvarovalneograje
• planiranein izvedeneposodobitve

Inženiring in izobraževanje osebja:

• preglednačrtovanih modifikacij zaR-2000
• preglednačrtovanih neiemontnihmodifikaeij za leto~
• status izdelavepostopkov/navodil zaobvladcwanje~nesreč (SAMG)
• projektmodernizacije NE!<r§ko
• delo- sodelovanje pri pregleduvaniostnih analiz vzvezi s projektom modemizacije NEKrtko
• sodelovanje pri preverjanju osebja, ki.opravlja dela in naloge v zvezi s IqmilpjaD reaktoJja (Strokovna

komisija za preverjanjeusposobljenosti~ev NE Kr!ko)
• programtestiranja(pri dobavitclju) popolnep simulatorja Na Krlko
• odpravljanje pomanjkljivosti POPOJnega 5inuUatorja.NE Kriko
• sodelovanje pri licenciranju popolnega simulator;ja NE ~o in vodenje upravnogapostOpka "Licenciranju

popolnegasimulatoJja NE Kdko"
• status procesno-informacijskega sistema
• delo "Ski1pine za neodvisno ~vamosti· (ISEO)
• pripraveza nabavonovegatransformatorja GT3
• pregledstatusanabavenovega transformatoJja GT3
• pregledrezultatovprevzemnih testiranj DOvegatr~toJja GT3
• prenosobratovalnih izkuIenj (OEF)
• stanjecentralnegadok-umentacijskega arhivaNEKriko

Zagotavljanje kakovosti:

• statusrezervnih delov
• pregledseznama(baze)delovnih nalogov
• statuszunanjihin notraqjihpreveJjanj
• delovanjeSKY medremontom
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• zagotavljanje kakovostipri izdelaviuparjalnikov
• sistemzagotovitve kakovosti za kvalificirane podizvajalce NEKrško~.~ kvalificiranih podizvajalcev

Druge dejavnosti:

• 'priprava gradivaza seje in aktivnosodelovanje na sejah"S~kOWi!Jc~j~ varnost"
• aktivno sodelovanje na sejah "Strokovne komisije za preverjanje uspo~ljenosti operaterjev" in pri izvajanju

izpitov
• zavarovanjeza jedrsko§kodo, ,
• pomoč ostalim sektorjem URSJV pri pregledu OOkumentacij~. za Pl1>jelq modemizaqije ter modifikacij NE

Krško
• Vodenje nekaterihupravnihpostopkov
• sodelovanjepri izvajanjudežurstvana URSJV
• .vodenje inventureza leto 1999
• ak-tivnaudeležba na srečanjih DIS in HND
• sodelovanjena~~ na temo "Zakon o prevoiu nevarnega1)laga"
• dodatno izobraževanje

Prihodsvetega goriva:

Sveže jedrsko gorivo, namenjeno za remont v letu 2000, je prispelo vp~ Koper dne 01.03.2000 ob 0:30
uri. ..

Vsa vozila (4 kamioni.vlačilci) so imela veljavna potrdila, da so primetnaza prevoz nevarnih snovi, ki so bila
izdana s strani Zavodaza varstvo pridelu, Maribor.Šofetjiin spren1ljevalci so imeliveljavna potrdilaod zavoda za
varstvo pri delu., Ljubljana, da SO Usposobljeni' za prevoz nevarnih in radiOaktivnih snovi. Opremljeni so bili z
osebnimidigitalnimi dozimetrl,ki jih je priskrbelaNEKrško,

Pretovarjanje goriva so opravili delavci lukeKoper. Na vsakemkamionuoziroma priklopniku je bil naložen po en
4O'-kontejner odprtega tipa, omačen s "III Yellow", transportni indeks 1,6. na katerem so bili pritrjeni po !tirje
transportni zabojnikiza prevoz goriva,označeni z "IIYellow", transportni ~O,4, (v vsakemsta se nahajaladva
gorivna elementa). Skupaj je torej bilo 16 zabojnikov ali 32 gorjV!iih el~V); N~ površini zabojnikaje bila
izmerjena hitrost doze od 4 do 5 ~vlhna površinicerade kamiolta.pa Od't.~ 002,5 .~vJh (merjeno zALNOR
inšp. URSN, inv. št. 261). Meritve hitrostidoze, ki sta jih opravUat8diologa·.~.NEKr§ko so bile za približno 0,5
J,LSvlh nižje. Transportniindeks je bil za vsaktransportni zabojnik0,4, skupni mpresegal SO.

Naloženi tovomjakiso bili~remljeni z nalepko25 cmX 25 cm Znapisom~IOACTlVE III"inz UN šifro7 za
cepljivimaterial. Vozilaso imelana strehiprižganorumeno utripajDČp luč.

Pred pretov81janjem je bUa pregledana dokumentecija uvoznika'81ede~ dovoljenja URSN za promet
jedrskega materiala, kot.je'navedertov točki n. dovoljenja, ki ga je izdalaU~a RS.za jedrsko varnost, št 392
0212000·17-24258!MPe. z dne 17.02.2000. Pri pregledu je bilo ugotovljetl'd;'d8: uvoznik izpolnjuje vse pogoje in
poseduje vso potrebno dokumentacijo. Predstavnik uvoznika je predložil za d'rigalokopijo zapisnikao pregleduin
preskusu delovne opreme, to je kontejnerskega dvigala, ki je bil opravljen''625.02.2000 samo za namen tega
transporta. Pretovarjanje. se je pričelo dne O1.03.2000 ob Ol:30·Uri in Je'1Ctajalo'približno eno uro in pol Po
končanem pretovarjanjuje kolonakrenila protiNEKrško,

Dogodki. zajeti v poročilih o izrednem dogodku. poročanjeNEK:

V letu 2000 je NE1Cr§ko, skladno s pravilnikom o poročanju ( Ud SRS,1t.12J81), poslala URSN 1 poročilo o
nenormalnem dogodku: TIenje vsebinesoda po sušenju mokregaRAOz IDDS~sistemom (pog. 2.1.5, nenamenska
uporaba IDDS sistema)
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Remont in menjava goriva 2000 v NE Kriko (ob koncu 16.gorivnega cikla) s strani
Uprave RS zajednko varnost

Remont2000 in zamenjavauparjalnikov sla se v NE Krškopričela 14. aprilaz redukcijo moči na parametre ničelne

moči. Glavni namenremontaje bilamenjava goriva, vzdrževalna dela.preizkušanje opreme in izvedba modifikacij,
kar zagotavlja varno, zanesljivo in stabilnoobI1ltovanje elel..1rorne med naslednjim gorivnim ciklom ter zamenjava
uparjalnikov s pripadajočimi podpornimi aktivnostmi, ki obse~ajo izbolj§ave, dopolnitve ali spremembe opreme in
tehnoloških sistemov elektrarne. namenjene pa so dvigu razpoložljivosti varnostne opreme in elektrarne v ce(oti.
kakor tudi povečanju nazivnemoči.

Remontna koncu 16. gorivnega cikla in zamenjava uparjalnikov je trajal62 dni (predvideno trajanje je bilo 63 dni)
in je bil končan 15.06.2000.

Kritična pot remonta je bila definirana z zaustavitvijo in oh1ajanjem elektrame.'odpiranjem primarnega sistema.
prenosom goriva v bazen za izrabljene,gorivo,.Wttivnostmi vzvezi z zamenjavo. uparjalnikov (2& dni), vlaganjem
sredice, privijanjemglave realcto~a. ~omitDi teStiranji.testitanji pred zagonom Z dOdatnim programom, ki se je
nanašalna prevzemuparjalnikov in sprenl1jaj<>aih mOdifikacij. gretjem elektrarne. ln.Z8gOI1OlJl elektrarne.

Posebna pozornost inšpekcijeje bila posvečena spremljanju in izvajanju aktivnosti pri zamenjavi uparjalnikov in
povečanju moči. kakor tudi rednimremontnim aktivnostim. Uprava RS za jedrsko varnost je med letošnjim
remontomprvič uvedla celodnevno prisotnostin§pektoIja, na elektrarni. za spremljanje teh aktivnosti ter poročanje
URSJV in javnosti. V ta namenje bilo do 15.06.2000 izdelanih 59 dnevnih podrobnih poročilo ak.1ivnostih ~a.
remontuin zamenjavi up8Ijalnikov ter o modifJ1cacijah, ki so povezane s povečanjem moči oziromaz modernizacijo
elektrarne. Ta poročila so bila namctUc:na interniuporabi injihje bilo možno SPtemlJati na mtranetu URSJV.

Včasu od začetka remontado 15..06.2QOO je Sektor:zain$pek~ijski. nad20r UpraveRs za jedtsko varnostopravil 20
rednih inšpekcijskih pregledov NEKliko in en \n§pekcijski pregled v zvezi spr1hodop1 svežega goriva v luko
Koper.

Remontne aktivnosti so tudi med remontorn 2000 spremljale pooblaščene organizac~je. Med remontom 2000 je
vključenih osem pooblaščeaih organizacij (EIMV. Ekonerg, FS. lE, IJS, IMI<. IMT in IV). koordinator dela
pooblaščenih organizacij pa je bil Elektroinstitut Milan Vidmariz Ljubljane.

V skladu s Prilogo 2 Pogodbe za izd~lavo naloge."Zbima strokovna ocena remontnih del. posegov~ preizkusov
med zaustavitvijo Nuklearne elelctraine I<Iiko zaradi menjave goriva ob koncu 16~ cikla", so pooblaščene

organizacije pregledaledokumentacijo o izvedenih aktivnostih vzdrževanja na moči (on-lineinaintenance). ki spada
v obseg del pooblaščene organizacije,

Med remontom so potekali redni tedenski ~t8rilCi li'predsta.vniki pooblaščenih oiganizacij, ki so pisno in ustno
poročali inšpekciji o poteku del. ki sojih nadzirali. ozapažanjih pri nadzoru, prip()ročilih in o planuza naslednji
leden. Poleg rednih tedenskih sestaJ1k.ov so-. J)OCekali tudi razgovori s predstavniki posameznih pooblaščenih

organizacij. na katerihje bila'obravnavana tekoča problematika.

Inšpekcija za jedrskovarnostje med letošnjim ternontom največ pozornosti namenillnaslednjimaktivnostim:. .

Pomembnejše remonme a1divlloatl:'

• zaustavitevelektrarne.varnostob zaustavitvi z zagotavljanjem varnostnih funkcij
• zamenjavauparjalnikovs podpornimi aktivnpat;mi

• menjavagoriva
• nadzornapresku!anja
• zagonskapreskušanja
• remontelektro,strojne in instrumentacijske opreme
• programmedobratovalnih pregledov (lSI)
• remontdieselskihgeneratoIjev za napajanje v sili
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• remont generatolja \
• revizija motoIjevčrpalk reaktorskega lUadila
• funkcionalno prev~anjeblažilnikov,

• :>'Premljanje pomembnejlihmodifikacij
• remontna dela v stikalilču

• testnapajmja NEKrikd'po 110 kV daljnovodu iz TE Brestanica .
• spremljanjekolektiVfie dOZe (planirana. dejanska)
• pregledradioloških pOdatkov
• spremljanje izbranihzagonskih testiranj
• zagon/sinhronizacija elektrarne

Spremljanje pomembneJilh mOd~ij:

Med remontom 2000 je 'bil~ izvedenih 27 .1l1Qdifikacij. Osem mOc!J.fikacij~ bilo povezanih s samo zamenjavo
uparjalnikov, dve sta bili~zaradi~atov analizza povee.nje,J;JlQČi~ ostalepa so bile UVl1čene v
plan kot tehnične izbolj§ave~bdprave stalnih težav na posameznih sistemih ittkomponentoh in nadgradnji sistema
PISo

Dozimetrija:

NEKrško opredeljujena~ in izvajanje sistematičnega radiološkega moni.osebja NEKrško in zunanjih
delavcevpo postopkuADP-1.7.006 "Osebnadozimetrija", rev.2,lei veljaOC:l 20.10.1998. Po navedbiNEKrško
(Redni inšpekcijskipregledNE KrtIco, 14.09.1999) je postopek usklajen z ~p$kimi direktivami. Postopek
upošteva določila EU clireJdiv 90/641 in $01836. V NEKrško menijo, da gledil~ja evidenc prejetih doz
delavcevpo vsebini in nllčinu izpolnjujejo norme EU. ..
Veljaven izpit iz radiolo§keza§čite in veljavno zdravniško spričevalo sta spi_ predpogoja za pripravo
dovolilnice (po postopkuADP - 1.7.008) za vstop in delovkontrolirancm~ju.

, Radiološka zaščita

Skupnakolektivnadozana~tnih delih je bila 2,42 človekSv, odtega l,~i~9vekSv pri zamenjavi uparjalnikov
in 0.61 človekSv za oStale aktivnoSti. .

Načrtovana kolektivna doza za zamenjavo' upaJjalnikov je bila 1,37 človekSv in je 4Vk1jučevala samo aktivnosti
konzorcija Siemens-FT8E118 tc;m1e (S-F). pri tem ni bilo upoštevano .4~1o ·~9Ip§ke zaščite NEK niti inženirskega
nadzoras straniNEK. . .... J .

Dejanskakolektivna ciozaza aktivnosti S-Fje bil? 1,43človekSv.Z upol~ein ~a osebja NEK pri zamenjavi
je skupnadoza 1.57 človekSv. Zaključimo lahko,da se dejanska kolektivna~ ujemaz načrtovano.

Načrtovana. kolektivna 4oza.za.standardne remontne al1ivnosti.je bila 0.3'1 človekSv. Pri tem niso vključena

nekateravzdrževalnain drUga dela,za katerase je odločilo kasneje. Dejanski. doza je bila na koncu0.61 človekS\'.

Razlika med planirano in dejansko dozoje opazna zato,ker v ocenodoznaj~.~so.bila Vključena vsa dela,lei so
se potem izvedla (npr. pleskanje,dela nil ventilih, povečan obseg del na rektOrSki črpalki in povečana doza pri
menjavi goriva). .

Statistika doz posameznikov: skupajje bilo registriranih 1075 dell1vcev.ki so delali z viri sevanj v NEK, od tega
754 zunanjih. Po~ doza nll posllD1eZDikaje bila 2.25 mSv. Najmje individualne doze (razen ene « 20.95
mSv) so bile manjšeod 20msv, Itevilooseb z dozonad 10mSvje bilo45.
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Radioaktivni odpadki:

Med remontom je nastalo 160· sodov radioaktivnih odpadkov, Od tega je večina zaščitnih

oblek in materiala (102 soda stisljivega odpada - CW). V teh količinah ni odpadkov, ki so
nastali kot posledica zamenjave uparjalnikov..Ti so shranjeni v šestih vsebnikih v zgradbi za
dekontaminacijo in stara uparjalnika. .

Opažene težave:

• nenačrtovan padec tlakav primamem sistemumedtcstiranjemMOV 8804: pri tcstiranj~MOV ventila8804 je
prišlo do nenačrtovanega.p~ ·.tlaka v primamem sistemu. (s 25.bar na6 bar)·zamdivzdIževalnih del-na
ventilu8804 (med SI in RHR). $10 je za testiranje ventila,kise je po pomotiZDdel v planu - to pomeni,da so
ga testirali ob nepravem času. .Več ljudi je spregledala, da greza napako..~ ,primarnega sistema se je preko
sistema SI in RHR v RWST pretočilo pribij1;no 1.5 k11bičnega metrap~ vode; NE Kriko je za bodoča

testiranja MOV uvedla dodatno preverjanje plana. (Zapisnik Inšpekcijskega pregleda NE Krško (v
nadaljevanjuZIP) št 02912000, z dne 18.04.2000). ..

• povečana doza zaradi kobalta: povečana hitrost doze na g1adiJli vode bazema za izrabljeno gorivo zaradi
sproščanja Co-58 s površine gorivnih elementov. NE Krško je problem~alas čiJčenjem vode bazena za
izrabljeno gorivo kakor tudi s čiJčenjem vode tanka za menjavo goriva (RWST). V bližini RWST je bilo
uvedeno nošenje dozimetrov, nepoobldčeno gibanje je bilo prepovedano za S dni (poročilo dežurnega
inšpektorjaza 25., 26., 27. in 28.04).

• tujek v reaktorski posodi: 02.06. je bilo pri pregledu reaktorske pesode na·dnu posode (približno 18 m pod
gladino vode) opažen ncznansvctel predmet, ki je bil viden S Prostim~ preko noči je bil predmet
odstranjen.Prvi poizkusje bit z magIlCtom (brezuspešno), potcmpa so na masnet naviIilepilni trak in predmet
potegniliven. Izkazalose je, da je bil neznani predmetkos krep traku. Potemje bil šeen pregleddna reaktorske
posode- brez posebnosti. (poročilo dežumegainšpektorja za 03.06.).

• sanacija puščanja na menjalniku toplo~ .. 1inje za ka1UŽellje uparjalnikov:·. pri rednem pregledu je bilo
ugotovljeno puščanje toplotnegaaiCnjalnika sistema za kaluženjeuparjalnika~lka2, Cevi,ki so puščale, so
začepili. (ZIP §t. 04512000, Z dne ()(i.06.2000, Poročilo dežurnegainšpektorjua05.06.) .

• težavepri dobavi rezervnih delovza Čl'palko reaktorskega hladila: Izvedeno je bilo urgentno naročilo, tesniloje
že vgrajeno (Poročilo dežurnegainšpektorja za 08.06.)

• težave z generatorjem: .na glavnem gencratorjq je bil test parcialne.razel~e neuspden (večkrat) v dveh
fazah, kar kaže na sp"'be.v izolaciji,statorja. Strokovnotnnqlje boldjub. temu pozitivno, treba bo pa
spremljatistanje izolacijeJZIJ> št. 04012000, z dne 18.05. in 04112000, z dne 23.05.20(0).

• indikacije poškodb n8;yijakih vznicti gcrivnih'elementov iz 16.ciklusa: vizualna injpekcijagorivnihelementov,
ki so predvideni za sredico 17. ciklusaje pokazala, da ima od pregledanil) 108elcrnentov 28 elementov .
indikacijepočenega vijaka vzm~. Vsi elClnenti, pri katerih je bila ugotovlj~poškodba vijaka,so izločeni iz
inventarja sredice 17.ciklusa(ZIf ~ 03612000. zdne09.0S.2000)~

• prekoračen tangens delta na transfo(l1U!.torju lastne rabe T2: opravljene·SO bile električne meritve na
transformatorju lastnerabe T2 pri odklopljenih zbiralkahna primarni in sekundami strani (izolacijska upornost,
indeks polarizacije, tangens del~ kapacitivnost instresane indul1ivnosti termagnctibliJokovi). Tangensdelta
je bil 1,7 %, večji od dopustne vrednosti (l~). Problcmje bil rešenz dodatnimči§čeojem transfonnatorskega
olja (ZIF št, 03612000 zc41e 09;O~. inZIP št. 03912000, zelne 16.0S.~OOO). .

• preseganjeskupne kolektivn9 ow.e nad revUlirano planirano(1740 aovek.lJ1Sv)dozo za 25%.Do tegaje prišlo
zaradi del, ki niso bila načrtovana, zato tudi ni bila opravljenaoptimizaCija doz po nalu ALAJ{A v prvotnem
načrtu prejetih doz. Ob koncu remontaje bil opaženskokovit porastdoz zaradi odstranitve ščitov med tem, ko
so zaključna remontna dela še potekala. .Odstranjevanje ščitov in zaključna remontna dela so potekala
istočasno, ker je bilo potrebno ocistraniti velikokoličino ščitov, ko je bila odprtina za vnos opreme že zaprta in
je potekal iznos ščitov skozi ZaSihU izhod za osebje(Emergency Airlock),

• med remontom je bilo izdanih 92 poročil o odstopanju. Po veljavni zakonodaji nobeden od njih ni zahteval
poročanje Upravi RS zajedrsko varnost.

Skupina za neodvisno ocenovarnosti (INO.NOV)je obravnavalanaslednje teme, ki so bile neposrednovezane na
izvajanje remontnih aktivnosti med remontom 2000: nepričakovan padec tlaka primarnega sistema v remontu,
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in!pekcijagorivnih elementov, po§kodba membrane na rezervoarju konden,zatnc vode, radiološka zaščita med
remontom, .doze v remontu, dekontaminacija med remontom. tadioak1ivni odpad med menjavo
uparjainikov.nepričakov8QOpovečanje ·koncen1racije radionuklidov v~em bazenu med polnjenjem. na
začetku remonta.

Dobra praksa, izboJjiave:

• medcementom ni bilodogodkov,ki bi ogrožalijedrskovarnost,
• vpeljava novega avtomatskega sistemaza meritev. nadzorosebnihdoZ' in Vstop v kontroliranapodročje z

elektronskimidozimetrio
• prenovitev prostoroV na kontrolnitočki in dodatniportalni monitorji, karje omogočilovečji pretokljudi,
• napredek pri koOrdinaciji innadzoru naddeli, "
• l.."'Valiteta izvedenih det medzadnjimremontom., kar kažejo tudi obrato"a1nikualci (doseženi so stabilnipogoji

obratovanja s SO MW večjo· močjo, v primeru nemotenega obratovallja .do naslednjega remonta bo dosežena
83% razpolotljivost). .

• nastala količina odpadkovje bila pričakovana,

• posebna pozomOlitjebilapoSvečenavarstw pri delu,
• dobro sodelovanjezin§pekcijo UpraveRS za jedrskovarnost

Elektroinštimt MilanVidlPr je 13.06.2000 izdal "Zbirno ~iavoza ponovno kritičnost reaktorja po opravljenem
remontu 2000 in menjavi goriva po zaključenem 16. gorivnem ciklu"; 05.01,2000 pa "Zbirno ~iavo za ponovno
obratovanje elektrarne NE .I@ko.. na mOči po opravljenem remontu 2000 in menjavi goriva po zaključenem 16.
gorivnem ci1du·~ 29.08.2000 pa· še "Zbirno strokovno oceno remon~lhdel, posegov in preizkusov zaradi
modernizacije inmeqj~ piva 2000 v NE Krško".

Uprava RS za jedrskovatnost je 13.06.2000 NE Krškoizdala soglasjezakritičnost reaktorja za 17. gorivni cikel;
06.07.2000 je bilo iZdanO soglasje za dvig moči na 100% za 17. gQri\fni cikel;28.I 1.2000 pa še soglasje za
obratovanje na polni ~za 17. gorivni cikel ob pogoju, da v primerttobt'atovlIIlja črpalke SWI01PMP03C,
temperatura reke Save na V$lOpu vode v SWsistem,ne smepreseči 21,1 DC,

Inšpekcijaza jedrsko in radiološkovarnostje v novembru in decembra2000.iZvedIa Obravnavo dokumenta "Zbirna
strokovnaocena remontnib~ posegov in preizkusov zaradi modernizacije ib menjavegoriva 2000 v NE Krško· z
vsemi pooblaščenimiOrganizacijami in NE I<11ko, s poudarkom na priporočilih in odpravljanjuneskladnosti. -

•
Inšpekcija ocenjuje, da scsama· izvedba.remonta izbolj~ie tako po.OfgarUzacijski .plati kakor tudi po kvaliteti
izvedenih del. kar je ~dD.O tudi iz obratovanja (Obratovalni ka1alei) et~1f$ne. 0cenjuje tudi, da se je kvaliteta
dela pooblaščenih organizacijv zadnjih letih izboljšala, Na sodelovanje meiftemontom ni bilo večjih pripomb nitis
strani pooblaščenih organi2B.cij niti s stranieklektrame.

Splošni zaključek o izvedenih posegih med remontom 2000 je, da SO bila vsa dela opravljena kvalitetno, in da
neocenjenih del. ki spadajo v obseg pooblastila, ni. Pooblaščeae ~~sosvoje delo opravile v skladu s
pogodbo O'led EIMV in· NE·l<r§ko za .izdelavo naloge ·Zbirqastrokovl\a. ioCe!)a remontnih del, posegov in
preiz,l"USOv.med zaustavitvijo .Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjaYOi ~riva ob koncu 16. cikla", ki jo

.sestavljajostrokovne ocene pos8[t1cZnihpooblaščenih organizacij,
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2.2 RAZISKOVALNI REAKTOR TRIGA V BRlNJU

2.2.1 OBRATOVANJE

Uporaba realdorja

Reaktor je namenjen za el<splm~ deJo. izobraževanje tečajnikoy."NE Kdko in za pripravo
radioaktivnih izotopov za medicino. industrijo in jedrsko kemijo. V letu 2000 je bilo v reak:tolju
obsevanih 339 vzorcev v vrtiljaku in F·kana1ill ter 1500v ~tski·pc$i. R.eaJttor je v letu 2000
obratovalpuJzno 1tede~ Izvedenihje bilo S pulzOv.
za potrebeeksperimentovje bilo opravljenih Ssprememb sredice oziromaprcmelčaqj goriva v sredi<:i
reaktorja.
Raziskovalnijedrski reaktor TRIGAMark II je v letu 2000proizvedel 242 MWh toplote.

zaustavin'e

V letu 2000 so bile 3 nenačrtovane ustavitve. Vzrok nenaamva.njh zaustavitev je bij izpad električnega

omrežja. .

Gorivo

V reaktorski zgradbi seje ob k~ncu leta 2000naltajalo skupaj. 94 gorivnih dem~. Porazdeljeniso
bili po sledečih lokacijah:

sredica reaktorja
reaktorski tank
shramba izgorelegagoriva
shramba svežega goriva

V letu 2000 ni bilo po&kodb goriva.

56
O
O
38

" 'I.

94

Osebje

Stevilo osebja reaktorja se yJCbi 2000nlspremCllilQ (v!)dja. dva gla~iOpcrateJ;ja, dva operaterja).
Obratovanje reaktorjaje organiZirano v obliki izmen v skladu z'organizacij(ko shemo. ki je podana v
Vamostnem poročilu. .

2.2.2 P~TEDOZltD'LAVCEV

.Osebje, ki upravljam uporabUa reaktorip je do $tedine.leta 1999 upra~l~o til~~sldadi~
radioaktivnihodpadkov. delim011atri katesorije: na operaterje reaktorja, I18raziSko'Valce pri reaktoIju
oziroma tiste, ki rokujejo z obseYanimi vzorci in sodelavce službe za~ pRd sevanji (SVPIS). Po
podatkih SVPIS je bilo v letu 2000 skupno.ObSCVanib 45 delavcev~ ...njiho,~ povprečna prejeta
efektivna doza (brez nevtronov) je bila 0,05 mSv in kolektivnadoza 2,Il člOvelcmSv.

~2.3 mŠPEKCUSKIPREGLEDIVBmNJU

Dne 07.06.2000je bilajzy"~a Reaktorskoga infraSUUICtUmeg ccnU8 (RIC),lgcr je bilo
obravnavano: PoročiJo o nadzoru radioaktivnosti reaktorskega iDfrastruktumega centra, prejete doze
delavcev. status projekta sanacijevročih celic, obratovanje reaktorja, izdelavaizotopov, odgovornost za
jedrsko &kodo, fizično varavaqjo, ogled reaktorske hale in vročili celic, problematikaskladišča AF.AO
(novi upravljalec). Posebnostini bilo.
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Dne 13.12.2000 je bila izWdeuain.lpekCija RlC. kjer je bilo ~:pregled dnewikov
obratovanja.pregledvečjih vzdr:t.eva1nih posegov na reaktorjuv tekočem letu in plan za prihodnje leto,
status načrta ukrepov vprbneru izrednega dogodka. preverjanjeusposob~ operaterjev reaktorja,
prejete doze delavcev in planirane aktivnosti glede obratovanja reaktorja v lotu WO l. Posebnosti ni
bilo.

2.3 CENTRALNOSKLADIŠCE RADIOAKTlvNmODP~OVV BRINJU

od septembra 1999jtJ.~'skladiJčaAgencija za qldioalctivn;t od~;'Uprilvljanje
Centralnegaskladi§ča radiOakIiVnih odpadkov v Brinjuje del javne·$lUžbe'rlVnanja·z ravnanjaz
radioaktivnimi odpadki , .

~~1 POSODOBnEVSKLADmČA

Po prevzemu upravlj8l\ia· sklac!išta je bila Agenciji za radioaktivne odpt.dk.e s strani URSN izdana
odločba v kateri se je·.zal1tMla izdelava projekta posodobitve 'sldadiI&l.Jn Končnega vranosmega
poroeilaza skladišče Y S1daIIB Sprojektom posodobitve. '

Na osnovi navedene odloebe je Agencija za radioaktivne odpadke izdelala Načrt sanacije in
posodobitve Centralnega sldadišta NSRAO v Brinju" in revizijo 1 tega dokumenta, ter Varnostno
poročilo na obstoječe stanje. UR.SNje ugotovila, da je ta doIcwnontacija I\dce .\'I'$te .idejni projekt,. ki
predstavlja pregled UkJ:ePOY. Id jih je potrebDO izvesti za posodobitev skIadiIča. tako samega objekta
kot preureditVe inventaJj~ "

Na samemobjektu bo.potIebno izvesti:
'. zamenjavo celotnebidroizolacije.

• sanacijo DOtranjih betonskih povdinzaradi korozije armatur.
• sanacijo električneUaaPeIjaVe.
• sanacijovodovoc:h1e.~ in kanaliw:ije,
• zamenjavoventilacije..'. .
• zagotovitev ustrezne PODme Yamosti (požarnavrata,javljaloiki požaia),
• odstranitev neoperabilne transportne naprave. ' .

Izdelani načrt in varnostnoporočilo pa ni zahtevani projekt posodobitvein Končno varnostno poročilo

z upoštevanjemprojektaposodobitve in na osnovi kateregabi se izvedla posodobi:tev. Zato je URSN
zahtevala, da AMOp~ pt,ojekte po katerih se bo izvedla, t'Osoctppi~sk1adilča in Končno
varnostno poročilo. ki bopodll.okOnčnostanjo objektain inventSrja po.~9bitvi.

1.3.2 RADIOAKTIVNIODPADlO

V letu 2000 je bilo vskladiJec inteI'venlnosprejeto zadnjih 13 sodov (odW.~76).z radioaktivnimi
~~ pri~i~ sJWId,.l!f-a v Zavratcu. Vspqdqjibr~~je podan sprejet
inventarra4iQliktivnih~v;letu ~OOO blpa celotniinve~Y~,r'

Tabela 2.17: Vskl~m.t#UOaktivni odpadkiv letu 2000

Paket Stedo sodov Volumen kotop. Aktivnost
1

rm31 I'M]

sod 320 1 2 064 . Ra-226.:CS:.137: Pb-210 < 10 kJ
sod 200 1 .n 231 .es-137 <40 kJ
Skupaj 13 , .. ' 2.95 r<a-2 !'131. Pb·210 <SO ki
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Tabela 2.18: Stanjev CentralnemsldadiJču RAOv Brinjuob'koncu leta 2000

WedolDl!enr VIri. Ici /IIn/DJO IlItrC1llh 0ZII4k ,,,JIh~ ,bilo y ""d~predJrodnga~a '

VntR ocIpadkA ,S.anje \! SflWlRlI Glamilzofoltl
SkupnaocenJaaa aktivnost ob koRCII

lčtaZOOO IGUa!

Sodi 253 Co-6O.c..131.Ra-226. ER- ,Od3do20ln. Uran
Posebni odoadki 141 CO-6O ' 2903

Zaprti viri 3<16,
eo.6O.C..137.

'" ,. S60. Kr'" St-90 "

Nedolo~ viri • 34: ,', . -
Skupaj n. CO-60. c..137.Jta,.226~-as. .

"'3100'El'-U:z.. Uran,.

2.3.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJE

Emisija 222Rn (in njegovih PoWmcev) iz skladiIčaNSR.A0 je vporočil\J, f:-RA0,~njena na podlagi
modela izpustov ter zna§a 70-80 8qlsin ni bistvenb OCMSnaod.~ja ~Iča Skupni letni
izpust je torej po tem'modelu'ocenjen na'2.2~2.S GBqIleto. ,Meritve Z'IUI8DiCPsev81ija z~ dozimetri
kažejo,da nivo zunanjegasevanjapade nanaravno ozadje naI!IZdalji 10-20metrov odobjekta. Meritve
vzorcev zemlje na izpus~ nekaf.ejopoveeanm konoentracij i'adiOizotopovv zemlji.

2.3.4 PREJETE DOZE »&LAVCEVARAO·

od leta 1999 je AP.AO. ki je v junijU 1999 prieela upravljati prehodrlo skladilče radioaktivnih
odpadkov uvedla za svoje redho,mesečno dozimetrijo, ki jo za'!Vibi~'poobrdčena organizacija
Zavod RS za varstvo pri delu.V'!abeU 2.19' so navedene njihove prejete'doze zaradi izpostavljenosti
zunanjemusevanju v letih 1999'in2000'in njihova kolektivnadoza.

Tabela 2.19: Kolektivna in povprečna 1etDad'ektivna doza za deIaVee ARAO v letu2000

A- Leto Kolektivnaefektima doza SteVilode.lavcev s Povprelna doza
, (človek mSv) I· :, (mSvlIeto)

1999 0,92 S 0,18

2000 2.21 S 0,44

2.J.S INŠPEKCIJSKI PREGLEDIARAO IN SKLADIŠČANSMO 'CI BRINJU
, '

Dne 03.04.2000 je bilopravl~n in!pekdjskip-eped Agenci~ za racU9aktivneQd.padke (ARAO) z
namenom, da se pregleda ~lnjeval\ie ~ne .pdločge,UR.SN §t." 392~·1-22907.ioz dne
14.09.1999 ter pregleda~dOl~ členov Uredbeo~~ in pogojih opravljal\ia
go~ejavne službe~a z~vnimi OQpadki.1dje bilaobjavljena:v,Uradnem listu RS
št. 32199. Ugotovljenoje bilo: ,ARAO im'liZdelanoprojektJ\o 8aiogop.~itveCentralnega
republ~kega skJadi§ča MO ml Brinju, ~ljajo se določeDipostopki, ~~jo.friprave zaizdclavo
Predhodnega vamosmega poročila, potClQl$prcjem mdioaktivnih odpadk9V. ki so pastali na območju

Republike S1dovenije v me,did.ni. ~ji in pri~ potek8.usPosabl;mje delavcev na
področju radioloWce ilJčile.' Impekcija je zahtevala,' da ARAO posttidujc URSN ·Poročilo o
ugotovljenihncsldadjihmed ptedano dokumentacijo o inventaJ'.jp,S strani IJS in iny.entarizacijo, ki jo je
izvedelZVON.' " .', ." ' -i . ,>

Dne 17.07.2000 je bil opravljen inlpekcijslcipregled Agencij~~ radiOaIetiv..;Odpadke (ARAO) z
namenom, da se pregleda izpolnjevanje delne 'odločbe UR.SJV It. 392004199-1-22907.io z dne
14.09.1999 ter pregleda izvajanje določenih členov Uredbeo naeinu. Predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z 1'3dioaktivnimi odpadki, kije bilaobjav1jena VUmdnem listu RS
št. 32/99. Ugotovljeno je bilo: ARAO je podala vlogo za podaljlanje rokov iz zgoraj omenjene
odločbe, vzpostavljen je bil register vseh dosedaj evidentimnih uporabnikov qdprtih in zaprtih
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. radioaktivnih virov. AP.AO Je pn:da1a ,t)RSJV "Poročilo ougotov~llcskladjih med predano
dokumentacijo o inventa1ju s stmni US iminvenrarizacijo, ki joje izvedi%VO-. .

Dne 11.10.2000jebil,izveden'inlpekcijski pregled Centralnegarepub8 sk1adi~RAO na Brinju.
kjer je bilo obravnawano: stanje skladitča, radialonci nadzor~.(~. pred sevanji, fizično

varovanjein protipofama zalčita.·Ugotovljenoje bilo: okolica je bIeZ~; notranjost: skladišče

je brez telefonskega:prildjučka. v seznamu pomembnejših teletOoskih lIMijemanjka številkaURSN.
ARAO nima odob~nega postopka. za iznos snovi, dvigalo ua stroPJf~ uporabno, nekateri sodi z
odpadki so netesnozapni, vidni .so·. sledovi vlage, vodenje. eVidencji)i~opov je brez posebnosti;
radiololki nadzor:,Jastna slUžba radiololko zaščite, ZVD; fizično ~e: izvedena je bila trikratna
sprožitev alarma. a vamostnik niprile~ ker sosklepali, daje bilsprofeapamemo. Polegtegaje bilo
tudi ugotovljeno. da AJV,.O le vednonimavsebpotrebnih postopkov."

2.4 RUDNIK ŽIROVSKI VRH

IZKORIŠČANJA
,'.r.':

TRAJNEGA PRENQAN~A

. . .

IZVAJANJE 'AKTIVNOSTI
URANOve aUDI: .

V letu 2000 seje sana~.rucfDPtamanaŽ4"ovski vrh izvajala na.p<>dl.t Oieralivnega planaaktivnosti
za izvedboprognunav letu 2000ter Rebalansa operativnega planaza i1vedbo programa v letu 2000.

2.4.1.

Po mnenju rUdnika se! izVedbanmJansa ocenjuje kQtuspdna.Po~~ sobila opravljena planirana
zaključna dela pri abjektih za proizvodnjo koncentrata ter vsa dda in~ za pridobitev potrebnih
dovoljeqj za opulčal\j.: ~riJeanja. Opravljena so bila .~ vsa .:.in· aktivnosti za pridobitev

~=:,~,=,to~zd~l:::~~eu~~~i~=
uranoverude in prqnečevanju poslediC~enja v RUŽV(Ur.l. RS. ~·~/2000).

teprav akta o ~JikovanjUpo<ljetja.in Noveliranega programa 'vlada<iS Vi letu2000 le ni sprejela

pa menijo. da ~r$".sa.ob zagotovitvi drugih pOtteb~_~V' prihodnjem obdobju.
omogoča načrtoVlQO ~anje NoVeliranega programa in 28k1juček.it.vedbeopWčanja izkoriščanja

uranove rudev letu 200'.

2.4.1.1 Izvajanjeakdvnosti po obratih

Obrat za pridobiyanj~ uranove rude:

dokončanje del Da izStacm.jidlenatnesa tunela in neposredneokol~"fbodav tunel.
demCintm te1UlolOlkeopreme iniDsUllacij drobilnice (objekt l31Jur:t1'ansfQnnatorske postaje TP·
3 pri drobilnicl (Objekt 132), clekontan\inacija ter grobirutezop~' .•.. '.
roJenje drobiJnloe m'TP-}, ~insb sanacija območja ob~~ee,
odstranitev118SU\ia~ jalcMne11aplatoju P-I0 na zetelUi~ odvozmateriala na
odlagtlilče]~ ·.~..~.tončna ureditevt;aniranlIi~,'.·.• '. .
zaključek odlaP&\il'kbntejnerjev ROV vzačasno odl~'na.~laibec,
sanacija~ kanalov, naplazi§au zareševalno~o. ..'."
rednovz~e ~'in cdvodameteornih vodav območju ~ilčuIazbec in odlagališč p,
1 inP-9.' .
izdelavajdkaza saaacijo odvodnika pod odlaga1iAčem Jazbec.
remont ventilacijskepostVe P-l in priprava postaje za zaaon spol11Jadi.leta 2001,
pričetem remonta...' VentUaCij..ske P-36.' p.riprava za zagonv lotu200t,
redna konttola~ iD~eVhodovv jamo. '" , ..

Obrat za prolzvodDjouranovega kOncentrata:

demontat.apreostale tchnololkeopremev obratu,
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rošenje preostalih ObjektoV, ki so bili~enjenim odstranitev, .
dekontaminacij&, razreztersortira!UedemontiIane opreme, \
odstranitev ruševin, temeljcvin kontaminiianih oasutij pod nekaterimiobjektioz. ob njih in
zasutje z inertnim,materialortl,
odstranitev predvsem zemljin na kontaminiIanib delihzelenicin odlagalnil1 povriin obrata ter
nasutje z inertnim matern.IQnt,
odvozkontejneijevtipaROVs Jrontaminirano opremo nazačasno odJagaIi~ radioaktivnih
odpadnih snovi na od1agaliib,l Jazbec:,
rednovzdrtevanje povdine'od1agaliRa HMI Bodt, odvodnih kanalov za meteorne in izcedne
vode.' .

Poleg navedenih aktivnosti je bil:

opravljen tehnični pregled c:kenažnega tunela, drenažne zavese. portala in pristopne ceste do
tunela, pridobljeno uporabno dovoljenje,
izveden tehnični pregled objektov301, 302, 303 in 313 ter pndobljeno uporabno dovoljenje.

2.4.2 RADIOAKTIVNI ODPADKI
I

V letu 2000 je bilo na odlagaliJčejamskejaIovine Jazbec skupajodloženo46.~OO ton kontaminil"anega

materiala in ruševin.zidanih ~jektov ,i;. 'obrata ,Ja,pio~jo UranOVega kQnCenttata in zunanjih

površinter objektovo~mpridobi~ utaIlOW rud.« od tega:

6.900 ton s povprečno vseb~stjo12 gU:sOalt inskupnomaso 79 kgU:sOs iz obrata za proizvodnjo

uranovega koncentrata,
11.200 ton s povprečno vsebnostjo 36 g U,OaItin skt1pno maso 404 kg U,Oa iz območja drobilnice

ter 28.000ton S pOVprečno ~nostjo28 g thOr/t in skupno maso 788 kg U308 iz zelenih površin
platoja P-IO, obrat za pridobivanjeUI8l1ove rude,
28 komejneIjev tipa ROV (volumen 2 m'), napolnjenih s kontaminiranimi kovinskimi predmeti,

plastikoin pepelom iz območja obrataza proizvodnjo uranovega konccnbata,
7 kontejncIjev tipa ROV, napolnjenihs kootaminiranimi kovinskimi predmeti. plastikoin pepelom

iz območja drobilnice." KoutejneIjiso se odložili v začasno od1agaUIčc m.dioaktivnih odpadnih
snovi,ki se nahaja na ocllagamču Jazbec.

2.4.2.1 Stališče uprave RS zaJedrskOvamost

V poročilu rudnikažirovski ~se .0QleDja, daso bila opravljena vsa deJa in aktivnosti za pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvajanje opueanjaizkoriJčanja,· žal se iz tega'po~,ne vidi za katera
dovoljenja gre.

Čeprav se omenja, da SO bila opnlvljeU. vsa dela in alWVI19Sti2:a pridObitev ,llStreznib doVOljenj za
opustitev izkoriščanja, pa rudnik v letu 2000 k di dostavil URS1V: .

okoljskega porOČila v formatu, kotje bilo dogovoIjeno v skladu z dogovorom.mcdURS1Vin R.ŽV
z dne 18.06.1996, , ,

ter
študije seizmičnega.ri%ika območja RUžV, kot vhodni podatek omaksimalnem ~ku in
spektruza. looo..{etnoobdobje zadiDatnični praačt1n odlagaliŠČ in
študije maksimalnih padavin na področju RUŽVza JOOO l~ kotvhodniJ)I)4atek za ocenoerozije,
kot izhaja iz Odldoditve poprcjtnjepsoglasja URS1V k dopol.nilnem.U lokacijskemudovoljenjuza
končno ureditev pridobi'Va1nega prostoraRUŽVza odlagaliJči Borštib.J~.

. ' .:

TelUličnega pregleda objektov 301,302, 303 in 313 terdrenatnega tunela seje udeležila tudi Uprava
RS za jedrsko varnost. Pripombe uprave sobile(podancv zapisniku:l: dnc18; 10. 2000), da se pri
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izvajanju del po gradbenem dovoljenju !t. 351-01-099/96 z dne 9. 9iJ996~ ni ravnalo v skladu s
poprejšnjim soglasjem URSN št. 350-4195-9358 z dne 8.8.1995. V omeq;enem poprejšnjemsoglasju
se je namreč zahtevalo,da bo Uprava, RS za jedrsko varnost za dokonqnoodlagališče odpadnih snovi in
materialov izdala posebno soglasje v skladu s 1. odstavkom 8. člena ZIVIS-a. Tega soglasja uprava še
nii~.

V zvezi z drenažnimsistemom odIagali§ča hidrometalurške jalovineBo$. pa je URSN zaprosila
rudnik, da ji dostavi dokazila iz katerih bo razvidno, daSC)bil~"'Dje:ne ·zajlteve iz mnenja k
lokacijskidokumentaciji št 351-Q1I94·2-6344/GU z dne 9. 5; 1994. V teinmnenju uprava Izražadvom
upravičenosti izgradnje drenažnega tunela in je predlagala, da se preVeri smiselnost te odločitve in gre
v morebitni druge rešitve (premestitev HM! v jamo). URSNše ni prejela dokaza o upravičenosti

predlagane rešitve.

2.4.3 IZPUSTI RADIOAKTIVNOSTI V OKOWE

2.4.3.1 Vpliv na življenJsJro okolje

Nadzor vplivov Rudnika Žirovski vrh na okolje, lo je ruc:lni.b in tlbelt odlagališč radioaktivnih
odpadnih snovi BorAt in Jazbec je potekal po programu nadtora enltsiJ i:nimisij ki ga je potrdila
komisija zavarstvo pred sevanjiZIRSin poteka v tem obsegu-od lela 1992 dalje.

Vpliv rudnika na okOlje ssevaniem je ostal na nivoju iz predltodriilt let, saj z eno izjemo ni bilo
izvedenih fizičnih aktivnosti na virih, ki bi ta vpliv zmanjšale, Izjetnopredstav!ja trajna ureditev
zelenic na platoju P-I0 in zaprtje propusta pod jaloviščem jamske jalO\tineJazbec z zračno zadelko, ki
so zmanjšale pr:ispevek radona (zmanj~je je ocenjeno skupaj na l,2.IBqJletno oz. 116 skupnega
prispevka radona iZDižinskillvirov v letu 1999). vendar je vprašanje, ali je mogoče v okolju ob
upoštevanju pomembnega vpliva meteoroloških pogojev preko celega leta pričakovano zmanjšanje
z,anesljivo u;otovitiz meritvami (povprečna. letna koncentracija~ona po poročilu ZVD za (eto 2000
je 7,3 Bq/nr', kar je manj, kot je bila v letu 1999, ko je bila povp~ga I~" vrednost 7,8 Bq/nr'),
Zgorajanavedene aktivnostiv letu 2000 niso dodatnovplivale naokolje;

2.4.3.2 Tekoče emisije

Program nadzora tekočih emisij RZV je obsegal meritve urana inR~226 v. ~rzorcih vseh tekočih
izpustov RŽV, vključno z meteomimi vodami iz rudniških površln ter v vseh izpustili, ki prispevajo k
onesnaženju vodotokov.
Seznam merilnih in vzorčevalnih mest'za nadzor tekočih emisij rudnika se je poVečal za eno mesto, to
je za izvir ob spodnjem robu začasnega odlagališča jamske jalovine P-9. Skupnoštevilo vzorčevalnih

mest, na katerih se po programu redno izvajajovzorčenja. je b~lo, 18,od 'te88Jihje na rudniških izpustih
10, -

Program nadzora t~1) emisij je sestavljen iz enkratnega. mesečnegavzorčevanja vseh tekočih
izpustov sžv vključpoz meteomimi vodami z asfaltnih površin in.streh (praviloma prvo sredo v
mesecu) ter zb.i.raIVa. dnevnih vzorcev za mesečni kompozitumzavse izpuste, ki prispevajo k
onesnaženju vodotoko~ ter potoka .Todraščica neposredno pred iili'VQm v potok Brebovščico,

Vzorčevanje napo~emih mestih je potekalo vsak delovni dan od poltedeIjka do petka. Organizirano
je bilo tudi ob praznikih oziroma ob prekinitvidela za "eč kot dva dni.

v prvemkvarta1u leta 2000, deloma tudi še meseca aprila, se je v pQSU)pku trajne ureditve obrata za
proizvodnjo uranovega koncentrata dnevno izvajaladekontaminacija demontiranih in razrezanih delov
tehnološke: opreme, občasno pa pranje tal objektov oz. Platoja, nalcaterem je potekal razrez. Da bi
omejili količine nastale odpadne vode. se je uporabljala naprava 1,ll~;podvisokim pritiskom (150
bar). V postopku dekontaminacije Dasta1a voda se je zbirala-v lovibli:jami 313, kjer se je mešala z
meteorno vodo, zbrano. Ila delu povrtin plataja obrata. S tem je bilQ' doseženo razredčenje. odpadne
vode, ki se je občasno konttolliano izpldčala v potok Brebovičlco. V p,Mh ~tilt mesecih leta je bilo
iz lovilne jame izp~ 700m3 odpadnevode. povprečni pretok je bil <0,5 lis. povprečna vrednost
U30 a pa 14 mikro g/l.Skupnokoličina (masa) izpuščenegau30a je bila 0,01 kg ali 0,003 % izpusta
U30a iz rudnika. v letu 2000.
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Tabela 2.17: Nadzorradioaktivnosti v ,tekočih iZDUstih iz RŽV in vodotokih. ';

i Letnipretok Povprečaa Povprečna Meritve 13.12.00:
Vzorčevalne mesto (lOOOm3) koncentracija koncentracija Tren.konc. raztop.

raztopljenega raztopljenega , U30s Ra·226
U30 . (m&,m3

) Ra.226 (Bq/mJ ) (mgltnJ) (Bq/m3
)

Nadzor teko~ih imustov
Čistilnanaprava za iamskovodo 595 OS 254 73 278 68*
Potok Jazbec ood odlazališčern 301.5 399 38 280 30·
Skuona drenaža ialovišča HM1Bodt 71 642 332 601 374
Preliv zadrževalneza bazena Boršt 21 543 763
Drenaža :iadrževalnee.a bucna Borit 25 586 407
Drenažni tunel naia1~ Sodt 20 3 12

Rezultati meritev vodotokov
Borit DOtok 354 1.2 126
• IZ mesečnegakompoZ1tuma

Tabela 2.18: Skupnaletna emisiia U1Cain a!diwost .DO obiektih za leto 2000.
Količina U30s Emisije Aktivnost "'~' Aktivnost
(kg) delež(%) 1MBa) delež (O,,)

Jama 151 52 43 58
Jalovišče Jazbec 120 42 Il 15
Jalovišče Boršt 17 6 20 27
Skuoai R2V 2000 288 100 74· 100

V delovnih dneh in v primeru iztokaje službarednovzotteva1a izpust vode iz obm()Čja odlagal~ za
začasno odlaganje ROS na' jalovišču "Jazbec, v katerem so bile v letih 1999 in 2000 odložene
kontaminirane posode in kontejnerjf'tipa ROVi Z ,odpadnimi PIedmeti iz obrata za proizvodnjo
uranovega koncentrata. Odlagališče je prekrito z začasno prekrivko,'ki pa nipopoJnoma vodotesna.
Izpust predstavljajo meteorne injalovitčne vode.'ki. tečejo preko kontaminiranega od1ofnegamateriala.
se zbirajo v betonski lovilni posodi začasnegaodlagali~ in po cevovoduvodijo Vkanal Qb cesti P·IO
- Plato P·l, vendar so trenutni pretoki in skupne letne količine iztoka minimalne. Povprečna letna
koncentracije U30a v iztoku v kanalje bila 637 mikro &'l, povprečni pretok na izpustu je bil 0,01 lis,
izpuščena količina vode 100m3

• izpuščena količina U308 v izpustu paje ZnaJaIa 0,08 ,kg ali 0.03%
skupne emisije iz RŽV v letu 2000. ..
V letu 2000 ni bilo izvedenih aktivnosti. ki bi tmanjAle oz. povečale emisije U3Ca oz. ~~ iz
rudniških virov v okolje.. ,.. .. J

2.4.3.3 Plinaste emisije

Glavni viri zračnih emisij plina radonaRn-222iz virov nekdanjegaRŽVso:
• jamski podkopi in zračilni jdki, , .
• jalovišči jamske izkopnineJazbec'in hidrometa1udke jalovine Boršt,
• začasno skladišče uranove rudena platojunad drobilnico.

Emisijske vire radonadelimo glede na vplivnostm-koncenUacije radonav okolju ;uanižinslce virein na
. višinske vire. prvi leže pod mejo pdvprečne temperaturoe inverzije (nadmorski wina pod 500 m) in

mednje prištevamo: podkopap·tOiriP·ll v času naravneventilacijenJdnika tefjaiovi4če Jazbec.

a, Izl)Usti iz jame

Ustja zračnih jaškov in podkop P-IO.P-l, P·36 indelno tudiP-9 SO imela vgrajel\Czračne zapore. ki so
zmanjšale izpuste radona iz jame zaradi naravnega prezračevanja.vendar ga llisOl'repteči1e. na jašku
ZJ·8. Smer naravnega~ jame se je spreminjala, odvisno od ~je ~rature. pri
temperaturah zunanjega zraka nifJib od +6"C do ~C se je zrak v jami dvigoval, pri višjih
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temperaturah pa spu!čal. Meritve koncentracije radona in radonovill.~ potomcev ePAEC) ter
pretoka zraka so se izvajale eakrat mesečno. V tabeli 2.25 so prikazatU rimdtati največjih in najmanjših
koncenuacij Im-222 inPAEC v izpustili (l WL= 3700 Bq/m3

). KOnce.nuaeije radonovih potomcev so .
vedno nižje Odkonc:cnvacijsvojegapredhodnikaRn-222,ker sev odprtih sistemih ne more vzpostaviti
naravno ravnotežje. .

Tabela 2.19: R.c2ultatinajvcčjib in najmanjšihkoncentracij Rn-222 in J'8donovih kratkoživih potomcev
(PASe) v izpustih(l WL =3700 Bqlm3

) .
'.

Vir!Koncentraciia Meritev radoDlI ". Meritev Rn netomcev
Rn-222(Bo/mJ, ! PAEC (WU
Min. IMaks. ' .... , . Min. Maks.

PodkopP-IO 1281 14308 ,,',' 0;25 3,23
PodkopP-11 8452 11771 127 2.83
PodkooP-9 9343 19352 218 S 13
Zračnijakk VJ-612 751 9187 016 1,54
Zračni jalek ZJ-8 Ni bilo izmerienef;'Q pretoka
Zračni jakk s mP-12 515 1570 0,03 0,17
Zračnijalek S mPV 6224 2049$ .•.., ,

0~56 1,66

b. Izpust propulta jaloviščaJazbec

V propust pod jaloviJčemJazbec; ki služi za odvod drenažni1l in zal~ vod jalovišča, se je konec
leta 1999 vgradila zračna zapora, ki je preprečila naI3vnozračenje~ustu. omogoča pa neoviran
izpust tekoče vode. S tem je bil odstranjen pomemben vir~ v toplejšem delu leta ob robu dna
doline Brebovščice,

c, Letne emisije radona Ra-Ul iz posameznih objektov nr~ika'

.'
Ocene letnih emisij jz,posamcznih virov so pokazale. da je,bil velikostni red emisij Rn-222 iz vseh
virov v letu 1999 okrog 12 TBq.Prispevekposameznihobratov;ie prikazan v tabeli 2.27.

2.4.3 4 zakljuČDa ocena o vplivih Daokolje

Meritve radioaktivnosti v okolju so tudi osem let po ustavitvi rudaJ:iCiVa pok1zale. da je prenehanje
izkoriščanja uranove rude le delno zmanjšalo vpliv RŽV v okolju. Včjih sprememb tudi ni realno
pričakovati, dokler ne bodo dokončnosanirana vsa sedanjajaloviJča. o' " J

Tabela 2.20: Letne emisije radona 222Rn iz posameznih objektovrudnika

NIžinski vm - pod meJo temperaturne mvemJe 500 m nadmorskevitine.
Višinski viri - nad mejo temperaturne invcrzije500 m nadmo. vitine.

•
••

Vir .. Aktivnost (1'BQ)
Nižinski viri· • laloviiče Jazbec.olato P-10 1.70

Prwust pod ialoviščemJazbec .. ;.,;; nao
Pod,koo P-IOnaravno Drezračevanie ., ".':,' 005

. Podkoo P-Il. naravno orezračevanie 3,37
Višinski viri·· Ventilac:iislca OOStaIa. P-I naravno Drezračevanie' ..,;~: 0.21

VentiIaci.is1caDOStaia P-36, naravno 'O.. 0.97
'odkOD P-9namvno orezračevanie . ", ." l.SI
Zračilniidki naravno Drezračevanie 111
OdlalalliičeP-l 0,28
Odlaealiiče P-9 .;' 047
JaloviščeBorit (8()O/oorekrita zzornia etaža) 200

nzv skuoai 1999 1167.. . . .. '0
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2.4.4 PREJETE DOZEDELAVCEV

Služba za varstvo pred sevanji (SVS) R~ Žirovski VrlI je~o na~r9v~1~ delovišča v
nekdanjem obratu za pridobivanje uranove rude in v obratu za proizvodnjo uranovega koncentrata.
poleg tega pa je merilakontaminirallostodpadnU1 predmetov in .povdtn obj~9v v s~op~ razgradnih
del. .

Izpostavljenost delavcev ionizirajočim sevanjem je SVS ocenila na oSllO\'i podatkov merjenja
koncentracij radonovih potomc:cvin doze sevanja gama (TLO),;pri čemer je Qpoitevala čas

izpostavljenosti"posameznih delavcev naposamnnib delovnihmestih.lzračuJiletne efektivne doze, ki
so jo delavci RZV prejeli pripodzemnem ddu,.je narejen v SkJadus splomo've1javnOmetodologijo.
zaradi nizkih koncentracij radonovih kratkoživili potomcev in nizkih domih hitrostih, so bile
vrednosti pričakovano nizke.~ SOmenjavati četrtletno.

Odčitki TI..O SO bili obiQVno zel,,· nizki .~ .. pa celo pod. mejo.'detekcije.~čull.prejetib letnih
efektivnih doz (LED) je bil oarejenza 61 ~vcevatv. Vrednosti letnih,~tivnili .doz so bile

. pričakovano nizke. Na,ivUj;1je bila1.95 mSvoz.~~k yelj~mejne vredJiosti SO RiSv, povprečna
vrednost vseh obračunanihletoih delctivnihdoz pa manj kot 1mSv..

Tabela 2.21: Izpostavljenost delavcev $.io~zirajočim sevmVem(Pragledne tabele prejetih LEED
oz. LED za posamezne delavce za L 2000 še nismo prejelil)

. ;. ' :
B. Let St. delavcev Povprečje (mSv) Maks. vredn.(DiSv) Kolekt.doza(človek.Sv)

o
1989* 350 5.0 18.00 1.75

1996 55 0,9 2,64 0.05

1997 70 ., 1,3 3.40 0,09

1998 65 1,5 2.97 0.10

1999 60 .." 1.0 . 1,89 0,06

2000 61 < 1,0 t~~ 0,05

* V času obratovanja

Vir: LETNO POROtILOo izvajanju·.~pred sevanji in ovplivu RucfniU' Žirov$i vrh naokolje
za leto 2000,ažv, april. 2001. ...• . , ..,

2.4.5 INŠPEKCLJSKIPREGLEDI V Rtv "
J. '.'

V letu 2000 sta bila opravljenadva pregleda tnsicer: ogled odIagališČ.hidrol\lelBlurške}il1ovine Jazbec
in Boršt (uradni zaznamek)in pregledRžV (uradni ~tt1ek).' .

03.10.2000. je bil opravljen inšpekcijski pregled. odlaplišč l1idrometalurškeja1QVine (~Jazbec in
Boršt (uradni 23ZDaII1ek), lc;jer je bilc) ugotovljeno: . ,

•
•

•

•

v času ogleda je dežeMl1O. ..,... ....J ... .'. .......- .

na pomini odlaga.lii&HM1j~ ni vetjih povrti.D,. kjer bisezadrževala:veda,J~ stnnejši
del odIagali!ča kažetnake.~ opazno je manjle odnaiiDja materiala.~ poligonu s pokrivko
je opazno zasuyanjevode.VocIf,iz odll!~)i~se~. p,reko drWžnih$1Womet9\'in drenaže,
ki se preko kanalet odvaja v začldevalni bazen.S~meti,indreade del~. V kanaletah pri
iztoku iz skalometa~ ocbulien materi!ll·iz jalOVi§ea, .14..se preko kanaletnansportUa v
zadrževalnibazen.K8na1ete na, sewrne.Q\~ zabodqemrobu qdtapi Cča so~: padecje
ustrezen (ne prelivajo) in odvaj~ vodov potok (reguliran~). ki\C# ob zahodnemrobu
odlagališča,

zadrževalnibazen na Borštu je zaraščenz ločjem ln poln mulja. Zaradi padavin'bazen prelivaskozi
iztoka iz obeh prckatQ\'~ .... '... - '. . .' ... . .
vhod v drenažnirovodla~HMIBofltje ob~. Tehnični~~rovaje
predviden 18.10.2000.~iz rovasePo<i cesto izt~jo v potok,ki t40a ob ~emrobu
odlagališča HMJ BOrit; .
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• Vsi kontejneJji tipa"ROV" so odloženi na odlagališče rudniške ja1ovh\e iJl. rdečega blata Jazbec in
pokriti zjalovino.1zdelanje približno 13 III globokja~~'izkaterega bodo\' obliki pahljače
izvrtani horizontalni 60-100 Jn dolgi drenažni rovi.Na odlagališČl.\ ni večjihluž in znatnih znakov
erozije. V času ogleda na Odlagališču niso potekala nikakrŠria dela."

07.11.2000 je bil opravljeniztedni iMpelccijski pregledRudnikaŽirovstet:vtb in odlagališč
hidrometalurške jalovino]azbec in Boršt (uradno zaznamek),1<;jer je bilo ugotovljeno:

• izredni inApekcijski,oglcd je bil opravljenz namenom. dase preglcdul8njcjalovišč in odvzame
vzorce odcednevode. V dneh precl pregledom so bile obilaepa.daviltA(od 06.11.od 07:00 uredo
07.11.2000do07~ ureje bilona področju ŠkofjeLoke 71,6 mmorziromavPoJjaninadŠkofjo
Loko 71,S mm), '

• vodstvo Rudnikaurana Žirovski vrh ni dovolilo uradnega~ ogledaz internoodredbo
št. 512.000 z dne~7~ 11.2000, v kateri je meddrugim nav~no: "V k9JiJ'orse inšpektor ne bo
izkazal. dflje~~za inlpekcijskinadzor, lahkotellni~ vodja,~\tljeDima gospodama
omogoči samoogl~Ržv." Po navedbig. LogaJja bo URSN o ~j;~tviRtv obveščena po
uradni poti.Gledetla to, dabi dokazovanje pristojnosti~o~ •.čUa ()Ziroma bi moralo biti
rešeno na višjemnivoju.se je skupina URSN odločila,d8 opraviO~jalovišč in odvzem
vzorcevpo neuradni poti, ,

• vzorci vode so bili vzeti naVlaku v vsedalni bazen.na preliw iz vsedak1ega bazena ter v potoku
Toderščica,

• o stanjujalovi!ča,teCodcednU1 vodaje bilo opravljenihpribližno 25fot0gratskill posnetkov. Glede
na to, da ta danpreko dnevani ddevalo, je biloodccdnih:voda SOIUJ:DemO malo.

2.5 ZAČASNO SKLADIŠČE RAO V ZAVRATCU '

2.5.1 DOKONČNA SANACUA ZAČASNEGA SKLADIŠČA RAO V ZAVRATCU

Agencija RAO jepripnMla načrt in skupaj s podizvajalci izVOi:IIa'saha9ijo objekta. v kateremso'bili
skladilčeni radioaktivni odpadki. Tja so bili prepeljani v~. po nezgodi na Onkološkem
inštitutu leta 19tH, _pa so jih 1tQl\CCUl leta 1999 prepeljali v ~.$l.dadi~ radioaktivnib
,odpadkov" Brinju. Sanacijeje potekalav skladuz Uredbo o na&u. predl1tetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne sl~ ravnanja z radioaktivnimi odpadki.in Odl~pl o preoblikovanju javnega
podjega Agencijaza tadioaktivneodpadke p.o.,Hajdrihova 2, Ljubljana'v javni,SOSpodarski zavod.

Pri sanaciji je bilo u~evano načelo ALARA ter droga določila iz IAEA, Safety Standards
"Intemanonal Basic &ftty Standards /0,. Protecuon against 1~nizing1plfltaticAt, andfor the Saftty of
Radiation Sources" - Saf'ety Series No.lIs-r oziroma Direktive Sveta'96I2.9lEURATOM z dne 13.
lnaja 1996" ki določa t~~e1j~ varnostne standarde za varsntq.zdra"'.i~ ~~ in prebivalstva pred
nevarnostmi, ki izbaAjoiz ionizirajočega sevanja. Med pos(9pkom ~af;ije '$kJadišča v zavratcu ni
bilo ogroženo zdravje delavcev in prebivalstva, nitini prišlodoradioaktiVnega onesnaženja okolja.

Uprava RS za jedrsko varnost (URS1V) je v letih 1999- 2000 izdala~Pd~očb po uradnidolžnosti ali
na zahteve stranke v postopku- Agencije RAO, in sicer:
•. odločba z dne 14-7-1999 pod It. 392-Q3/98-3-1833011C v zadevi "Preselitev radioaktivnih

odpadkov iz~ Zavratecv republiško prehodnoskladilče l1ldioalttiynih odpadkov Brinje"
• odločba z dne 3-11::'1999 ~pod It. 1199-234S4/1C v zadevi"Pot.tditeV programa dela s postopki za

izvedbo končne sanacijezasilnegaskJadišča v zavratcu" " .'
• sklep z dne 30-11:"lW9 pod It. 392-Q3198-3-2361411C v zadevi.~jšanje rokadekontaminacije

začasnega SkJaditČa radioaktivnih odpadkovv Zavratcu". •
• sklep z dne' 31';'1..2000 pod, It. 392-0412000-3-24Z2211C <y',.zadevi "Podalj~e roka

dekontaminacljeza,časnes. sklacIib radioaktivnih odpadkovY ta~tcu"
• odločba z dne 16~2000 podIt. 392004/2000-4 -2541 UJC vzadm"Primernost opuščene karavle

v Zavratcu, kije slutila za SkladiIČe radioaktivnih odpadkov, za dn1gedejavnosti".

Dne 31-3·2000 sta bila,opravijena dva prevoza kontaminiranih gradbeDih ,materialov, nastalih zaradi
skladiščenja radioaktivnih odpadkov v začasnem s1dadllču 'zavratec, "v' Centralno skladišče
radioaktivnih odpadkov v ,Brinju. Skupno je bilo v petih prevozib prepeljani1t približno 16 m3 nizko
radioaktivnih odpadkov (skupaj 77 tovorkovs skupno maso- 11,5 t). Odpadki so bili prepeljani v 200-
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litrskih oziroma v nO-litrskih sodih. Netadioaktivni odpadki,. ki so bUiobravnavani kot komunalni
odpadki.so.bili pt'epf;ljani nak.om~deponijo.SkupnaPrOStOmina tehod.padla1v je bila - 37 mJ

•

ru.jt~~v.~ podaI4'vlogo,.;*!adu S47.členom
iidajo~~'·(J~OC.I'~U~~sleda.la Poročilo
ttuniIuldl':aSiIn. skladi ~fi!dioa '~ v Zavratcu. §t.

,izdllatlDsUttit "Jo'. ..... ...•. .'. .... .~. ~augotovitve, da
opazQib;lUlikm«i~~b~ v sk1adi!ču in

je ·ic. tega pOJočila\$ti ~. 4a.~ kontaminacija z ~
cSaje~ja~JVžcit6,~j_prvem~reg1edu na

osnovi rezultatov SVOje ..... . ' ~ dagre~oza~~jo s sr in ne za
kontaminacijo s 14C.Jcotje',nrmdotedatiJihpo~~·US.~mtori.jskaI3diOkemiČDa
analiza odvzetega vzorea matclria1a. iz sJcJadiCča. kijo je naročil& URSIV ~. odseku za kemijo okolja
IJS, je to domnevoPQttdlla..;ro ugoteWitcv bo potrebno upoItevati tudi pri. končni inventarizaciji
mdioaktivnib odpadkqv v~v~

,y , ,} ~

URSN je pri PresoJi.VI().:~'PR1f~ odstavka proučila tudi por«Wo IBE. d.d., svetovanje,
projektiranje in inžeiUriDgz;~mT~nl6n; delsanacije zasilnegaSId~ v Zovratcu. in poročilo

IJSPoročilo o meritvalt.ob SIlIiIzdji zasllJrfgasldodilča radioaktivnih odptr/kovv zavratcu.

URSN je vseskozi spremijla ~. in iz.vcdbodekontaminacije·{~jski zapisniki št,
24749IDK zdne 13..3..2000inIL 24859J:41 zdtte23..3"2000);URSNj~ v'~oji odločbi odločila, daso
karavla; ki se nabaja na pan:eli/1l88!1/1••sttslca občina Pol. in p~~vDjej.dekontaminirani do
take stopnje, da je pri.mema za. predajo Objekta za. druge dejavnosti - sp1olttO IabO.'De,jansko je bil sam
objekt predanv splošno rabo oziroma za. druge dejavnosti 25.junija 2000 ob priliki 1aajevne proslave'
KS Zavratec.

Slika 2.4S: Delavci pod.izvaja1ca meddekoDtaminacijo prostora. kjerso biIlšk1a.diJčeni sodi z. RAO
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S~ka 2.46: Pogled na ZJU1f!!Jjost karavle (napisi "radiooktivno" so bili pokqf'CII del odstranjeni)

2.5.2 INŠPEKCUSKl PREGLEDI

Dne 13.03.2000 je bil opravljen ogled 7JlČa$nega skladišča MOvza~ o kateremje sestavljen
uradni zaznamek in kjerje bilo ugotovljeno: . ,

• V času ogleda v sk1adiCču in okoliciniso potekale nobene aktivnosti'~ .~ bilo prisotnega nobenega
od izvajalcevsaliacije. V objektuin okolici nibilo opazitiposeb~ ,

• Glavni sk1adilčDi prQstor, kjer SO bili shranjeni sodi z ~odpadom, je prazen. V
predprostoroje odprt sod Z kontamiDiranimi odpadki (filtri,~"'" ~i pri opravljanju del
prepakiranja odpadkoV. Skladišče je prazno, v njem je le grad ,'asl!:ioder za dostop do
vi!jih delov ste~ PI'O$fOra in delo\ltla lesena klop,mčitemispJ . •... .: ,. 'folijo~ Stropna razpoka je
zaščitena s plastično folijo, ki z.addujepronicajočo vlago; N~je.onii1ac:ijski izpust.

• URSJVje izvedla v~ prostorumeritve hitrostidOz.e 'hi" '.' kontarninacije tal in
sten. Meritve so bile opravljene z merilno opremo URSJV: Re /,' meritev so na voljo na
URSJV. Najbolj kontaminirana mesta $ldadiŠČ3je radiolo§kq~,,apaELME 06.01.2000 in
o tem izdala poroCi10 17.02.2000. »Vroče točke« soo~e z'" 'mpdi1om in so dobro
vidne, taIna mref,a 1t14ri1nil\ lokacijni Vidna. Na ogledunf~ U rU1lnepravilnosti stanja.
Dela v času og1ed'a JeDiso bilazaključena in so se nadaljevala sredic 2000. '

:.»{{,

Dne 23.03.2000 je l>ilolQv!jel\og1edzačasnega skladišča MO v~,o~m je sestavljen
uradni Zllm1UIlek in kjerje bilo ugotovljeno:" ., .

• Glavni skladilčni prostor, kjer'so bili shranjeni sodi z radioaktivnim odpadom: prostorje prazen, v
njem je le gradbenikovinski oder zadostop do vi!jih delov sten prostora in delovna lesena klop.
Nameščen je ventilacijski izpust Stene so bile dekontaminirane s kemikalijo, do višine približno
dveh metrov so tudi mehanskoočiJčene. Talnibetonje od$tranjen po celotnemprostoruv debelini
5 cm, ob desni steni glede na vstopnavrata je bilo zaradi pronicanja tekočih odpadkov v globino
potrebno izkopa.tijamov dolžini približno 2,5 m in širini 0.75m, globinepribližno0,5 In.

• V času iMpekcijskega pregleda SO meritve hitrosti doze in povrfinske kontaminacije opravljali
predstavniki US in ARAO. pri te~ so našliše dve vroči točki, ki sta bili v času inšpekcijskega
pregleda odstranjeni pri tem so bili vzeti vzorci kontaminiranih tal za gamaspektrometrijsko
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analizo.
• URSN je izvedla vskladi!čnem prostoru meritve hitrosti doze in PO\~inske kontaminacije tal in

sten na naključno izbran1h~cstil}vProstoru(stel\ah, tleh) in na predhodno ugotovljenih mestih z
največjo konUi1,nioacijo.~ultatittieritev SQ na voljo 1,\8URSJV.

• Na osnovi opravljenih nie,ritev zuDanjega sevanja in PQvršinske kontamiDacije površin URSJV
lahko ugotavljtlr daje ~ji .~ijJJi sk1adi!čni prostor. ddcoDtaminiran v.pomenu zastavljenih
ravni zadopustnQkontaD1iilacijo čloyelcovegaokolja. To sopokazali t;ezultati meritev na stenah in
tleh prostora in analognoprimerjalne meritvev ostalem delu objekta in v njegovi bližnji okolici.
Dokončno mnen,je poob~e organizacije za meritve sevanj (IJS) je podkrepljeno še z rezultati
analiz odvzetih vzorcev tal s poviJano povrti.wcokontaminacijo,na gama sevalec in rezultati
kvalitativneanalizes tekočinskim scintiIacijskim spektrometroln.

2.6 INŠPEKCIJSKt~ADZOR

2.6.1 SODELOVANJE l.DRUGIMIINŠPEKClJAMI

URSN skuša na področju jedrskevarnostinadaljevati z dobroprakso sodelovanjaz drugimi
inšpekcijami V letu 2000 so inlpektorjiUpraveRS za jedrsko vamost sodelovaliz
naslednjimi inšpektonui:

• sodelovanjez Rcpubliik.iut elektroellClJetskim wpektotatom,
• sodelovanje z ~vstvel1UnWpe.ktotatom republikeSlovenije,
• sodelovanje z In!pektoratOl11 republikeSlovenije zavarstvo pred DaravzUmi in drugimi nesrečami,
• . sodelovanje z Ministrstvom za nOtIanj~.zadeve.

2.6.2 UGOTOVITVE INŠPEKCIJEURSJV

Inšpektorji za jedrsko in radiol~o vamost so v skladu s s svojimi pooblastili in odobrenim
dokumentom "Program dela in!pekcije za jedrsko in radiološko varnost v letu 2000" opravljali
impekcijski nadzor jedrskih objektov skozi vse leto. Podroben opis dejavnosti je podan v sklopu
posameznihjedrskih objektov(poglavja: 2.1.9, 2.2.4, 2.3.5, 2.4.5 in 2.5.2).

In§pekcija za jeclr:sk9 in radiql~o.~~~vlja, da pri navedenih inšpekcijskih pregledih ni
ugotovila večjih fpomanjlcljivOsti. > • ali . kditev. veljavnih predpisov, odstopanj OQ
zalltevanega/pričakQ\iail~ga -.nja ali drii8ili pomanjkljivosti, na osnovikaterih bi lahko sklepali,daje
bila v RS ogroženajedr$bali~19§ka VJnlost. ~

2.6.3 UGOT0V'l'FVE lN~tKCJJtZIRS

ZIRS nadzoruje jedrske ob~ Nuld~ ele.oKd~~), ~tut "1Of.ef Stefan" (IJS) z
reaktorjem TRIGAvJJ~uP$'i Ljublj~.Agel\Cijozatadioaktivne~dlce(AMO) s sk1adi~m
srednje in nizko radi9alctivnih Qdpadlt~vBriIVU pri LjUbljani.~.opis·d&tjavnosti je podan v
sklopu poglavja »Varstvop~ ~jivlklovnem okolju« (~vje: .4,1.1). '

Inšpekcija za varstvo pred~ji .ie'pr1 ~~jskih;~81edilt.ugOtovila le nekaj
nepravilnosti, ki pa mso ogrozi1edelavc:ev 2:aradi sevanja:v~obj~b in ZIRS ugotavlja,·daje v
osnovi zagotavljeno varstvo. ljudi pred sevanji.
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3.0 VARSTVO PRED SEVANJI V ŽIVLJENJSJQ:M OKOLJU

To poglavjevsebuje povzetek poročil o nadzoru radioaktivnostivokoljuv:Slo\'e~iji v preteklem letu. Kot prvo
je predstavljenradiacijskiopozorilnimonitoringSlovenije..ki omogoča talcdjlnje zaznavanjepovišanega sevanja
na področju države v pri~ da bi prillo do jedrske nesreče,sledijd ~~u poVzetki poročil pooblaščenih

organizacij o vplivih na oteolje zaradi globalne radioaktivne kontaminaCl~'okolja, zaradi obratovanja jedrskih
objektovv Sloveniji in povietki o nekaterihraziskavaho sevanjuvokolj~;ki SO bile opravljenev letu 2000.

3.1 RADIACIJSKI OPOZORILNI MONITORlNG

Kot pristojni upravni organ za zagotavljanje radiacijskega monitoringa siURSN te vrsto let zapored prizadeva
.za nemoteno obratovanje in stalno izpopolnjevanje radiacijskega opo~~sistema, ki je namenjentakojlnji
detekciji.povečanega ~jega sevanjav okolju na območju Slo~je·tar.icU moIebitnejedrske ali radiacijske
nesreče doma ali v tujini.

3.1.1 MERITVE ZUNANJEGA SEVANJA

V Slovenijije ob koncu lem2000 delovalo43 sond, ki kontinuimo merijobitrost doze zunanjega sevanja gama,
z avtomatskim zajemompodatkov v realnem času. Od leta 19% dalje. ko seje na URSN oblikoval CROSS
(hcntralni radiacijski QpOzorilni iistern ,Slovenije), se tu na enemmestU~intjo podatki o sprotnih meritvah iz
vseh obstoječih tovrstnill sistemov v Sloveniji, ki jih upravljajo. '~ednje . organizacije: NE Krško,
Hidrometeorololki taved RS, Uprava Republike Slovenije za jedrskO IwmOst, Termoelektrarna ŠOštanj,
Termoelektrarna Trbovlje. Termoelektrarna Brestanica in ElektroinJtitufMihtn Vidmar. URSN se je z
posameznimi izvajalci meritev dogovorila in v letu 2000 z nekaterimi že .sklenila ustrezne pogodbe za sprotni
prenos pri njih zbranih podatkov vsake pol ure. Na URSN je bila v ta namen zgrajena potrebna
komunikacijska in računalniška infrastruktura za prenos, analizo;~'inprikaz podatkov ter za njillovo
arhiviranje. Vsi podatki so predstavljenitudi na INTERNET-nih stranehURSN kot prikaz radiacijskesituacije
na karti Slovenije (slika 3.1) in v oblikitabele (tabela3.1). '

Slika 3.1: Merilna mesta zunanjega sevanja, označena z krogi različnih barv, ki ponazarjajo velikost hitrosti
doze sevanja gama v realnem času
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Tabela 3.1: Preglednica podatkov~ nivojih zunanjega sevanja v Sloveniji v realnem času
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Preglednica prikazuje poleg identifikacijske oznake merilnega mesta tudi lO-dnevno povprečje doznih hitrosti.
H-umo povprečje doznih hitrosti in maksimalno vrednost pre.išnjega dne. srednjo. maksimalno in zadnjo
polurno "rednost dozne hitrosti tekočega dne. geografske koordinate lokacije in ime lokacije.

V letu 2000 smo na URSJV pridobili novo .programsko opremo za sprotni nadzor zunanjega sevanja, ki
omogoča takojšnje evidentiranje izpadov posameznih merilnikov ter hitro analizo pogojev vkaterih posamezni
merilnik deluje. sproti obvešča o kakovosti prenosa in vsebine prenesenih pedatkov, V ta namen je pripravljena
razprcdclnica. ki ponazarja časovni potek prihoda podatkov na URSJV ter podatke o objektivni kontroli
delovanja merilnikov in je prikazaaa na sliki 3.2.
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Slika 3.2: Grafični prikazpoteka prenosa podatkov na URSN.

Uprava RS za jedrsko varnost je prist~jna za posredovanje podatkov omeritvah sevanja v mednarodno
izmenjavo in nosi odgo,:,orrtost za zgodnje obveščanje, zato morarazpoIagati z informacijami o opravljenih
QA/QC postopkih v po~!lleznih merilnih sistemih izvajalcevl,l1eritevi.n.o primerljivosti teh meritev v
evropskem prostoru. URSJV od leta 1998 dalje izvaja QNQC postopke naPQdatkUl iz merilne mreže CROSS
in redno mesečno pripravljadva dokumenta: Zbirno poročilo o QAJQC ai\a1uah podatkov in Zbirno poročilo o
meritvah avtomatskega radUicijskega monitoringa iz sistemov URSJV.NEK.,HMZ. TEŠ. TET. TEB in EIMV
ter pripravi urejeno inpteči~no mesečno bazo podatkov. V vseh me~nillin v letnem poročilu so podatki
analizirani in statistične> ovrednoteni. Obdelava zajema: dnevni potek meritlWzunanjega sevanja na določenem
merilnem mestu, analizo. napak., ki se pqjavijo pri meritvah. pri prenos'Upodatkov in pri formiranju baze
podatkov na URSJV. V poročilih so podatki o povprečnillch\evrul\; v~ostih.lrellutnih vrednostih in
ekstremnih vrednostih hitrosti. doze. statistični. porazdelitvi rezultatov ter razpoložljivosti podatkov na VRSN,
prikazani tabelarično ingra.fično. .

Tudi v letu 2000 je URSJV v celoti redno dnevno posredovalavs,epodatkei~CROSS·a v predpisanem formatu
v evropski sistem EURDEP v skupni evropski raziskovalni center v [spri Utalija)"'ki zbira podatke iz večine

evropskih nacionalnilllnr~.zazgodnjeojlozarjanje. URSJV je stem dobilJtudi možnost vpogleda v podatke
drugih evropskih držav. od konca leta 1999 posreduje URSJV v okvimratificirWtega bilateralnega sporazuma
podatke iz CROSS,.a v avstrijski .zbirni. center na Dunaju. odkoder pa tudi sama prejema podatke vsako uro iz
več kot tristotih postaj. V letu 2000 je URSJV začela redno posredovau~podatkov iz CROSS-a še v hrvaški
center v Zagrebu in v madžarski center v Budimpešti. .

\

-,
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Slika 3.3: Prikaz dnevnega bOda hitrosti dozesevanjagam3 in količine padaVin za celo leto 2000 na lokaciji
Nuklearne elektrarneKrškO.· .

3.1.2 AVTOMATSKO MERJENJE SPECIFlČNIHAKTIVNOSTI ZRAKA

Od avgusta leta 1998 deluje na lokaciji n,a lokaciji reaktorskega centra na Brinju avtomatski merilnik
radioaktivnosti aerosolov AMS~2 (izdelek BITI Technology. Avstrija), ki ga je VRSJV prejela voh-iru
projekta tehnične pomoči s strani MAAE. Povsem identično postai()je URSN postavila v maju 1999 tudi na
lokaciji NE Krško Merilnik kontinUimo pr=rpava zrak skozi filter in merikoncenuacije umetne alfa in beta
aktivnosti v zraku, koncentracije radionuklidov sevalcev gama, koncentracije radioaktivnega joda J-131 v zraku
v vseh njegovih kemijskih oblikah (delci, plin. ·organsko vezan jod) ter koncentracije· mdonovih in toronovih
kratkoživih potomcev, Enake Mprave imajo tupi il sosednji Avstriji ob vseh svojih mejnih področjih (tudi v
Beljaku in avstrijski Radgom-BadRadkersburg}:ln obj!:<lrski elektratniv Paksu na Madžarskem; Ob koncu lela
1<)99 je URSJV prejela kot darilo .. ed avstrijske vlade izboljšanoverzijoae.rosOlnega merilnika. z visoko
Iočljivosinim gama spektrometromAlV{S-01 inp postavila v Dt1lovem na Krškem polju_ Programska oprema.
ki so jo URSJV prav tako zagotovili Avstrijci. omogoca vpogled v trenutno stanje radioaktivnosti zraka na tej
lokaciji pa tudi v podatke o radioaklivnosti aerosolov iz vseh osmih avstrijskilttovrstnib. merilnikov.

V kolikor v zraku ni zaznati povečane radioaktivnosti. daje aerosol na merilna rstaja podatke o m~iah dctc.~cijc
meritve. Značilne meje detekcije za Cs-137 v zraku ZlUWIjo okrog 0,1 Bqm", za ]·1-31 okrog 0,01 Bqm·. Ze1

umetno alfa aktivnost 0,01 Bqm" in za umetne) beta aktivnost 0.1 Bqm". Naprava daje sprotne vrednosti za
koncentracije kratkoživih radonovih in toronovihmzpadnih produktov v zraku(tabela 3.2).
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Tabeia 3.2: Značilne vrednosti koncentracije radionuklidov (v Bqlm\ Ineljene ;Z avtomatskimi aerosolnimi
postajami v Reaktorskem centru na Brinju in na obeh lokacijah v Krškem: v NEK in na Drnovem,

UMETNA RADIOAKTIVNOST
Meja detekcije Alfa Beta ." r "Cs

rBQ/mJl rBQ/mJl ' [BQ/m)J fBQ/Ill'j
Ljubliana-Brinie reaktorski center 0.024 0.35 0.057 0.220
Krško-Vrbina lokaciiaNEK 0,039 0.19 .,0.085 0.290
Krško-Drnovo 0.030 0.14 0.066 0.001

NARAVNA RADIOAKTIVNOST
Izmerjena koncentracija ···Ru EEC -·'JRu E~C

[Bq/mJ] fBQ/mJl
Liubliana-Brinie reaktorskicenter 2.2 0,018'
Krško-Vrbina lokaciia NEK· 2.1 0.026
Krško-Drnovo 1,4 0,012 "

, .

3.1.3 AVTOMATSKI MERlLNIK KONCENTRACIJE RADONOVIRKRATKOŽIVIH POTOMCEV

V letu 1996 je Bavarska vlada zagotovila Sloveniji šest obnovljenih avtoinatskih merilnih postaj za redno
merjenje koncentracij radonovih kratkoživih potomcev v okolici nekdanjega Jl}dnil<c'l urana na Žirovskem vrhu.
V letu 1998 je URSN ob S()d~ovanju Rudnika Žirovski vrh uspela povezati eno od teh postaj v avtomatski
monitoring sevanja v okolju. Podatki s,e zbirajo v okviru lokalnega radiacijskega centra URSJV. odkoder se
posredujejo dalje v sistem CROSS. Radonska merilna postaja je postavljena v naselju Todraž. ki je najbližje
obstoječim emisijskim, virom radona. Rezultati m~enja radona so i~eni z ravnovesno ekvivalentno
koncentracijo radona (EEC)in podani v enotah Bqm' . Koncentracije radonovih potomcev se dnevno skoraj
periodično spreminjajo, maksimalne vrednosti v okolju pod Žirovskim'vnloul večinoma dosežejo od 20-40
Bq/nr'. V neposredni bližini odlagališč pa lahko vrednosti v času dolgotrajnih zimskih inverzij občasno
presegajo 100 Bq/m', '

3.1.4 MERITVE RADIOAKTIVNE DEPOZICUE

Pri jedrski nesreči uhajajo v.ozračje tudi radioaktivni delci, ki jih zračne t~nosijo lahko zelo daleč. tudi po
več tisoč kilometrov. Ti tadioaktivni delci se vzdolž svoje poti ,Usedajo na zemeljsko površino kot suha
depozicija ali pa jih spirajo iz ozračja padavine kot mokro depozieijo. Stem postane gornja plast zemlje in
vegetacija radioaktivna, kar se kaže tudi v povečanih vrednostih hitrosti doze. •
Da bi v CROSS-u razpolagalitudi z informacijo, kateri radionuklidi so po~zročili povečano sevanje iz tal. je
URSJV jeseni 'leta 1999 postavila za Bežigradom v Ljubljani avtomatski gania ~ktrottlcterza sprotno merjenje
radioaktivnega useda. Merilna naprava lahko detektira posamezneradionuklide sevalcev gama (Cs-137. J-131.
in dr) ob morebitni'jedrski nesreči. Programska oprema za sprotno evaluacijo podatkov iz spektra je dokončno

izdelana v prvi polovici leta,~OOO. Rezultati meritev se po vsakem nierilnemciklusu . ki traja šest ur. prenesejo
tudi na [NTERNETNE stnmi URSJV

Tabela 3.3: Rezultati meritev radioaktivne kontaminacije tal na lokaciji URSJV v Ljubljani ob suhem vremenu

Umetna radioaktivnost Obstoječa kon tam. Naravna radioaktivnost Hitrost doze
rkBqlmzl [kBQ/m21 IkBq/m2J gama IIlSv/h1

Radionuklid 1J 1
" IJ'Cs IIJ/Cs :lJ'Ph -'·Bi

Izmerjena ,
kornaminaciia - - 1,5 - - 0.075

V tabeli sta navedena le dva najmačilnejša fisijska produkta lJI1 in IJ7es. ki ju zaznamo ob jedrski eksploziji ali
nesreči. Obstoječa kontaminacija je podana ob predpostavki čiste površin~ke kontaminacije brez upoštevanja
globinske porazdelitve radionuklida v tleh. Naravna radioaktivnost je pl'Cdstavljena kot povprečna površinska
aktivnost svežega useda obeh radonovih potomcev :Hpb in :14 S i v zadnjem merilnem intervalu.
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za primerjavoje podana tudi povprečna vrec'JtK)st hitrostidozc'5e\'Bnja gama VČ8SU meritve na isti lokaciji z
merilnikomAlnor.

Pri tem navajamo meje detekcije za posamezne nuklide (labcia 3A). Te so tudi več kot s!o krat večje od
operativnih intervencijskihnivojev v primeru jedrskenesreče (Ze1

131 1 : sveža hrana 10 kBq/m-. kravic micko 2
kBq/m=, za 137Cs: : svežahrana 2 kBq/m2• kravje mleko 10 kBq/m= ). .

Tabela 3A: Meje detekcije. radioaktivnosti depozicijezaposamezne l1uldide

Umetna Obstoječa Naravna
radioaktivnost kontamiuacija radioaktivnost
rI<BQ/m21 rkBQ/m=l rkBQ/m21

Radionuklid '>lI I ''>'Cs ',>'es ~14Pb· -. I-HBi
Mejedetekcije 0,03 10,04 0.08 10.10

3.1.5 NOVOSTI V LETU lOOO

Glavne novosti na področju avtomatskega radiacijskega monitoringa v letu 2()()():
• vključitev 2-eh novih merilnih mest za zunanje sevanje v avtomatski radiacijski monitoring iz sistemov. ki

jih upravljajoTermoelektrarna Brestanica' ih Termoelektrarna Trbovlje,
• vključitev avtomatskega ineriIt1ika radioaktivnostl depozicije v sistem republiškega avtomatskega

monitoringa za nadzor radiološke situacije, .
• podpisani so dogovori v obliki pogodb o z posameznimi izvajalci meritev. ki na URSJV avtomatski

pošiljajo podatke o meritvahzunenjegaSC\'3nja skupaj z meritvami ekološ1,<ib in meteoroloških podatkov.
• vzpostavitev programskegasprplnegakontroliomja prihoda podatkov na U'RSJVter.njibove kakovosti.
• povečana je pogostost rednega,pošiljanja podatkov od prejšnjega dnevnega pošiljanja na vsake pol ure v

Avstrijona osnovibilateralnegasporazum".
• vzpostavitev rednega dnevnega pošiljanja podatkov na Hrvaško in Madžarsko na osnovi bilateralnega

sporazuma,
• avtomatsko dnevno pošiljanje podatkov o zunanjem sevanju v sistem EURDEP (European Union

RadiologicalData ExchangePlatform)namesto dosedanjega tedenskega pošiljanja,
• izpopolnjenprikaz podatkov radiacijskega opzorilnega monitoringa na spletnihstraneh VRSN.

Zbrane podatke iz vseh merilnikov sevanja tekoče opazujemo. analiziramo. arhiviramo in jih prikazujemo 1k1

INTERNET-u na naslovu:

Illtp:tt,\'W,\'.sigov.silursjvlMONITORING/sevanje.hunl

3.2 NADZOR SPLOŠNE RADIOAKTIVNE KONTAMINAClJE OKOLJA

Osnovni program meritev radioaktivne kontaminacije Življenjskega okolja Y RS je bil za leto 2000 določen

povsem v enakem obsegu kOL za pcetekla leta in je precej skladen sPravilnikom o mestih. metodah in rokih za
preiskave kontaminacijc z radicaktivnimi snovmi (UrJ.SFRJ.št. .w/86).

Program meritev je naročilo in firl3JlCiralo Ministrstvo za zdra"'sfVo~ izvajala pasta gapooblaščeniorganizaciji
Zavod za varstvo pri delu. d.d., Bohoričc\'a 218in Institut Jožef Stefan. Lj!lbljana. Jamova 39. oba iz Ljubljane.

3.2.1 PROGRAM

Program meritev splošne radioaktivne kontaminacije v okolju v skladu s Pravilnikom zajema sledeče elemente
okolja: površinske vode. zrak, tla.. pa<L'lvine. pitno vodo. hrano in krmila. Opombe se nanašajo na tisti del
nadzora. ki je s pravilnikompredpi~ vendarse ne izvaja.
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I Površinske vode»; PQl1etni enkratniodvzem vzorca SAVE.pri~bljani{Laze-Jcvnica). DRAVE pri
Mariboru. SAVlNJE pri Celju in SOČE pri Anhovem, V vzorcih se določa specifična aktivnost gama
sevalcev in H-3. (Opomba.' po pravilniku ZI se vzorčenje Ile opravlja enkratno polletno temve« se
analizirajo triillesečni zbirni vzorci: v programu Ili zajet nqcl;or radioaktivnosti mednarodne reke
Mure).

2. Zrak: kontinuirno prečrpavanje zraka skozi zračne filtre na lokacij~h v LJUBLJANI. na JEZERSKEM
in PREDl'v1EJl. Meri se vsebnost gama sevalcev v~st~vljellem.lncsečnem vzorcu dnevnih filtrov.
(Opomba: po pravilniku ZI se vzorčujejo in analizirajo trimesečni zbirni vzorci Ila lokacijah v
Mariboru in Gorenji vasi: li mesečnihzbirnih vzorcih iz Ljubljane se določa tudi koncentracija .~'r-90).

J. Tla - Zemljo: dvakrat letno se odvzamejo vzorci iz neobdelanih travnatih površin na lokacijah v
LJUBLJANI, KO~AR.IPU in MURSKI SOBOTI. Meri vsebnost gama sevalcev in Sr-90 v Ireh
globinskih plastelrzemlje (0-5cm. 5-tOcm in 10 -15 cm).

Tla: - Zunanje sevanje gama: Polletno se določajo doze zunanjega sevanja gama na 50 lokacijah na
prostem po Sloveniji s TL dozimetri v mreži 20k111 x 20km. KQntinuirno se meri hitrost doze v
LJUBLJANI, M.AlUBORU, NOVEM MESTU. CELJU. NOVI GORICI. PORTORODU. MURSKI
SOBOTI, na KREDARICI in LeSCAH.

4. Padavine: nepreKinjeno mesečno vzorčevanje tekočih in trdlI}: padavin v LJUBLJANI, NOveM
MESTU, BOVCU in MURSKI SOBOTI. Mesečno se določajo prostorninske in površinske specifične

aktivnosti gama sevalcev, radionuklid Sr-90 pa četrt!eU1o.· (Opomba: meritve koncentracij H·j il!
plutonija se ne izvajajo) ..

5. Pitna voda: dvakrat letn9 odvzem enkratnihvzorcev pit~e vodcii"'Mo\'6dov v LJUBLJANI. CELJU.
MARIBORU, KRANJU. ŠKOFJI LOKI in KOPRU. DolOča se specifična aktivnost gama sevalcev. Sr
90 in H-3. (Opomba: pravilnik prepisuje v mestihz nad·100.00 preb,,;alci mesečni nadzor)

6. Hrana: sezonsko vzorčenje hraneživalskega in rastlinskega iz\,o,mvLJtJBLJANI, NOVEM MESTU.
KOPRU, CELJU, MURSKI SOBOTI. MARlBORU in SLOVENI GRADCU. po potrebiseodvzamejo
vzorci tudi na drUgih lokacijah.

Mesečno se zbirajo vzorci mleka v LJUBLJANI. KOBARrDU,.:$OHINJSKI BISTRICI in MURSKI
SOBOTI. V vseh vzorcih hrane se določa vsebnost gama sevalcev in radionuklid 5r-90.

1. Živalska krma: dvakrat letnose odvzamejo vzorci trave na lokacijah ,. LNBLJANI. KOBARIDU in
MURSKI SOBOTI. Določa se vsebnost gama sevalcev in radionuklida .Sr-90 (Opombo: pravilnik
predpisuje bistveno obšimejs! obseg nadzora krmil. med drugi'" tudi tovarniško izdelana kri/fila.
koncentrate in silažo).

J.2.2 IZVAJALCI

Nadzorne meritve radioakti,'nosti v življenjskem okolju RcpublikcSlovenlježc vrsto let opravljata pooblaščeni
organizaciji zavod za varstvo pri delu d.d; in Institut Jožef Stefan, Izvajalca izvajata tudi program zagotovitve
in kontrole kvalitete meritev in sicer s primerjalnimi meritvamiistih vzorcev zraka in padavin znotraj programa
nadzora. poleg tega pa se oba izvajalca redno udeležujeta tudimcdnarodnih imcrkomparacijskih meritev v
organizaciji lAEA. Dodatne primerjalne meritve istih vzorcev sta izxajaIca opravila v sklopu programa
nadzornih meritev radioaktivnosti v okolici NE Krško.

3.2.3. REZULTATI MERITEV

a) Nadzor nad radioaktivnostjo v rekah v Sloveniji se ne izvaja-v sktaduspravilmkon» vzorčevanje vode ne
poteka z vsakodnevnim zbiranjem vzorcev v sestavljeni trimesečni vzorce..ampak le z enkratnim odvzemom
vsake pol leta. Nadaljnja pomanjkljivost izvajanega programaje. da se ne nadzoruje mednarodna reka Mura.
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čeprav kažejo avstrijska letna poročila. daje bila ta vodav preteklib.letib n&J"botikQntaminiraDa z radioaktivnim
J-131 iz avstrijskih bolnimic.

,
Rezultati meritev umetnihradionuldidOv v vseh 1tirih največjih rekahv Slov~ji kažejO; da SO koncentracije
Cs-D? merljive le še v sledeh. to je'maksimalno do 0.5 BqlanJ

'r' Savi. Savinjjin Soči in do 1.0 Bq/mJ v reki
Dravi. Ravni radionuklidaH·3v rečnivodi sovmirale med 1500001800 Bq/m3okarveč kot leto poprej.

Izmerjeni radionuklid J-131 v rekah kot posledica njegove uporabe v boInianičnih llUkleamib medicinskih
centrih (Ljubljana. Man"borinCelje).Koncenuacije so se gibale tudi do 21 Bq/m3 v Dravi. do 10 BqlmJ v Savi
in Savinji. Reka Soča ni onesnaženastem radionuldidom.

b) Meritve specifičnih aktivnosti radionuklidov.v zraku ne kažejo,~ih sprememb v primerjavi s preteIdiIni
(eti. Ravni Cs-137 so bile v velikostnem Ia7.RClu 3 mikroBqlm3

, O koncentIacijlth' Sr-90 ni podatkov.
Koncentracije dolgoživih oaravnih Jadionuldidovkot sta 'Be in Z1Qp{, sta bili v območjih 2.3-2.8 miliBq/mJ

oziroma 0.5 miliBqlm3 in SO tudi naravni iz preteklihlet

c) za koncentracije radionuldidaC&o137 v padavinah so izmerili izvajalciZVD2-S Bqlm3(oziIOma used 1-3
Bq/m2

) in za 5r-9O 0.l-o.3Bq1m3 (used okrogel;' Bqlm2
). vrednosti'sona nOVjU iz pretddega leta.Radioaktivni

stroncij-90 v padavinah v devetdesetih letih (letni prispevek večinoma 0.1-1 Bqlm%) je nižji od nivojev iz
začetka osemdesetih let (1-8 Bq/mz).Lctni used namvnep mdionuklidaberilija-7je bil v Ljubljani okrog 0.5 k
BqJm2

• radionuklida H-3 papo JUe'fitVah U82;7 kBqIm- (oziromajc bila njegovako1lallllJ8Cija v deževnici 2.0
kBq/mJ ) . .... ( ... •

d) Rezultati meritev vsebnosti umetllihradienWdidov(Cs-137. 51'090) v plaste1l zemlje kažejo zelo podobno
globinsko porazdelitev kot v 23dnjih letih, toje rahel premik proti ~iji1il plastem. Povprečna specifična

aktivnost Cs-137 v plasti odO-IS cm glooineje bila v Ljubljani lOkBqlm2
• (v letu 1999pmv tako 10 kBqJm2

, v
1998 14 kBq/m2 in v času čemobiJske nesreče okrog2S kBqIm~) v Murski Soboti pa le okoli 6 kBqIm2

•

Izmerjena vsebnost 8r-90 v flasti od O-IS drn je znatno nižja in jezna!ala okrog 220 Bqlm2 (černobilska
kontaminacija 1986:450 BqIm ). ()Jaog 30 %te vrednosti je bilo izmerjeno na vsehtRlh merjenih lokacijahv
prvi plasti (0-5 cm). Najboljje s Sr-90 kontaminirana zgornja plast (0-15 cm) v Kobaridu0.57 kBqIm2

• nato pa
v Murski Soboti (0.35 kBqlm').· . .. .

..
e) Meritve zunanjega sevanja gama kažejo. da je povprečna raven ZlUW1jep se"anja.,v Ljubljani, merjena v
letu 2000 s TL dozimetri • zndala 98nanoSv/b in je v primerjavi S preteklim lefomkar precej vilja (v letu 1999
92 nSvJil). Izvajalci ocenjujejos .da je prispevek černobilske konraminacije·~. ob1llOČjU Ljubljane še vedno
okrog O.J.4 mSvlleto ali 2,0 % gl«le na I8'Ien nara\ll1ega ozaelja (0.7mSvlleto).. Povprečna hitrost doze
zunanjega sevanja v Sloveniji v leth 2000.·merjena.skontinuirnimimonitotji (na t2 lokacijah) je znaša 123
nSv/h inje za okrog četrtino vi~jaod povpre!jilmeJjenega S Tl, dozimetri na istih lokacijah.. Izvajalcinavajajo
le merskevrednosti zunajegasevanja. za obe metodi in v.komentarju ne podajajoob~ožitve te razlike.

l) KoncentracijeradionuIdidaCs-I3'7v pitni vedi iz vodovoda v večjih mestihVSloveniji je bila u~otovljena v
sledeh, to je od 0.2-0.7 Bqlm3. KbncentIacija Sr-9O je bila uekaj vi!ja (v Kopni okiog 3 Bqlm ). Meritev
radioaktivnosti vode iz kapnic ni bilo zajetib 'Ii programu nadzora, čeprav se z njo.oskrbuje še opazni del
prebivalstva. tudi v neposredni bližini Ljubljue. Radionuklid H-3 v vodoyodniwdi nastopa v enakih
koncentracijab kot v rečnih vodab (okrog 1500Bqlm3 ).

g) Trend zniževanja specifičnih aktivnosti radionuklidov.8r-90 in Cs-l37 v hrani se je nadaljeval.
Srednjeavrednost Cs-l37 "1-Clenj~ in v sac1ju je bila na ravniO~~l-o.08 BqIkg. niedtem. ko so praviloma v
žitaricah, moki inlaubu ,Za ·sko1i envelimstni razredvilje vrednosti (~ječmenu, aidi in ovsu od 0.1-0.8
Bqlkg). Najvišjo vrednost ~ izmedliv slivah iz Dolenjske (Suhor): .:1 BqIkg.Vsebnost Sr-OO 'vvzorcih žitaric,
sadja in zelenjave je ostala.v enatih tnejah kot v preteklem letll.to je v POVPreČjU 0.2 BqIkg. Med hrano
živalskega izvora so izmerili v mesu v povprečju 0.2 Bqlkg. karje enakokotv letu p~j. .
Mleko iz osrednje Slovenije jevsebovalo v povptečju 0.3 BqJL Cs-I37 in 0.08 BqIL Sr-9O. medtem ko so v
mleku iz alpskega območja izmerili do 0.8 aci!LCs-137 in 0.15 Bq/LSr-90:VvzorCm sira je vsebnost obeh
dolgoživih fisijskibproduktOv ve6ja: ·Sr-90)Cbilo od 0.1-1.2 Bq/k& medtem Jeo Cs;137 okrog 1.1-1.2 Bqlkg.
Vrednosti za cezij so za en velikostni razred nitje kot v Janskem letu. vendar izvajalci o tem ne podajajo
evaluacijs1cega komentarja.
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V splošnemvelja. davelika variabilnost nizkih absolutnibvrednosti. takoZI Cs-137 kot Sr-90.ki so blizu meje
merljivosti,ne omogoča dobre statistične primerljivosti rezultatov.

Il) Meritvevsebnosti Cs-137in Sr-OO v travi so se gibale v velikOStnemra~ 1 Bqlkg sveže trave, Ravni Cs
LJ7 so bile v povprečjuO.9 BqJkg. kar je nekajkratnižje od vsebnostiza St-~(povp~je okrog S Bqlkg), kat je
povsem enako kot v pretek:l~m letu. precej večja kontaminacija traveizbaja od nara\'I\illradionuklidov.
Vsebnost dolgoživejšega radonovega potomcaPb-2l0 je bila - zaradiusedanja in spiranjaaerosolov iz ozračja 
v povprečju okrog 8 Bq!kg, kozmogenega berilija-7paokrog 30BqJkg.

3.2.4 . OCENA PREJETE DOZE SEVANJA

Na osnovi povprečnih specifitnihaktivnosti dolgoživih fi.sijskihradionukUdov v zraku. vodi in luani za leto
2000. povprečnega letnega vnosa in ob u~ju domih ptetvoIbcDih faktorjev po lAEA Basic Safety
Standards (1996) so izvajalci ocenili skupno letno pričakovanoefektivno·dozo· E~. Ocenjeni letni prispeYdc
obeh dolgoživib fisijlo1dh.radionuklidov k doti zaradi inba1acije je zanemarljiv v primeljavi z obsevnimi
obremenitvami po drugih prenosnih poteh in ZlUW1 nekaj nSv za 0s·137 iJlnekaj 10 nS,' za Sr-90. Letna doza
zaradi ingestije je znašala 3.,8 mikroSv na leto, od tega je odpad1Qna ·Sr-90uf čcU1ine in na Cs-lJ7 preostala
četrtina. Zunanje sevanje zaradi koiltaminacije tal s Cs-137 predstavljapooc:eni.iz.vajalcev največji prispevek k
dozi od globalne kontaminacije okolja. pri oceni letne doze od ZUDllIijega. sevanja so bili uporabljeni mClSki
podatki za merilno mesto v Ljubljani in zelo konservativna predpoatavka; daiposamezniki preživijo na prostem
30 % razpoložljivega časa. Efektivnadoza od zunanjega sevanja(pretežno odčernobilske nezgode) je bila v letu
2000 ocenjena na 54 milcrosievertov. Skupna efektivna doza na odraslega prebivalca Slovenije, ki jo je
povzročila splošna kontamil:taciia okoljas fisijskimi radionuldidi.je bilav~ 2000 ocenjenana 57.5 mikroSv,
kot je podano v spodnji,tabeli (Tabela 3.5). Na področjih z viljo~iJsko kontaminacijo (alpski predeli
severozahodne Slovenije) je prispevek Ic celokupni dozi zaradi ingestijCUlluetnib radionuklidov višji do 3
milcroSv/leto zaradi~e vsebnosti eS-I37in 8r-9O v mleku.

Tabela 3.5: Obsevna obtemenitev prebivalstva zaradi mdioaktivnekontaminacije okoljav Slovenijiv letu 2000

Prenesna pot Efektivna doza (v mikl'oS"lleto)

Inhalacija (Cs-137, Sr-OO) 0.02

Ingestija: hl'aria{Cs-137, Sr-9O) ;:3.8

deževnica (Cs-137, Sr,:,9O, Ljubljana.2 L dnevno) (0.05)·
pitna voda (1-131 vSavi , Dol/Ljublj.,2 L dnevno) (q.5)· •

Zunanje sevanje 53.?

Slmpaj v letu 2000 '(uokroženo) .S8pS"

• ocena URSN na osnovi rezultatov meritevZVDv letu 2000

3.2.5 Zaključki

Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskega okolja RS v letu 20<lq,jzva,1alci ugoravljajo, da so bile
specifične a1<tivnosti UmetDih radionuldidov v zraku, vodi in ~ '.'~odl% izvedenih koncentracij,
predpisanih v Pravilniku o.najVcčjih mejahkontamiDacije človekQVega okolja in o ddcontaminaciji (ud SFRJ,
št. 8/87).

Letne efektivne doze zaradiingcstije umetnih radionuklidov sopovs;em~ive S tistimi v sosednjihdržavah
(Avstrija. Svica5 mikroSv).~ ko je Ocena letne doze zaradi ~jenosti zunanjemusevanjugama za
Slovenijo verjetno pretiJanovisoka (54 mikroSv). .

Letno dozo od zunanjega sevanja bo v prihodnje nujno potrebno ocef\jevati· na drup.čnih, manj konservativnih
izhodiščih (bivanje 7.2 ur na prostemin zdčitni faktor Zgradb 0.1), da bomo primerljivi s sosednjimi državami.
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V letnih poročilih za AvstrijOQllVlQajo černobilsko zunanjo dozo okrog 15 lni1aoSv na .Jeto (pri bivanju 6 ur
dnevno na prostem in za!čitnem faktorju zgta~O.l), za Nemčijo 20 mikroSv in za Svic:opa od 10-500 mikroSv
letno (pri stalnem 24-urnem biVailju llllprostem).

Tabela 3.6: Srednje letne aktivnosti St-90 in Cs-137 (Bq.m·~) v plasti tal globinCO-S cm (travnata površina) za
obdobje ·1982 - 2000'

Liubliana
..

Kobarid Murska Sobota
leto Sr-90 Ca-IJ7 8r-90 es-J37 Sr-90 Cs-137

1982 126 ./ 222 69
1983 lS7'" 161 . 43··
1984 102 ··161 48

1985 107 -IS4 56·
1986 123 630 115

1987 115 ., 2SSOO 465 32250 90" 4850
L988 120 8600 395 S950 84 2750
1989 129 6800 384 15000 89, 3200
1990 130 12500 ·335 83SO 81 6200
1991 80 llQO(} 240'" 7750 13 4350
1992 82 9350 ,255 14000 71 5050
1993 94 10500 280 16500 . 54 4650

1994 77 1400' .230 10100 70 4550
1995 71 8000 210 10500 79 3950
1996 43 6200 145 9700 59 4000

1997 27 57S0' 67 6S00' 40 4400
1.998 29 4400 73 5700 23 3000
1999 41 38~ 7:J 5100 88 3000
2000 108 3500 220 $300 120 3000

'" sprememba mestavzorčenja
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Tabela 3.7: Srednjeletneaktivnosti Sr-90 in es-137 (Bq1L) v mlekU od. 1984-2000

Vsebnost Sr-90 Vsebnost Cs-131, ,

leto Ljubljana Kobarid Ljubljana Kobarid MurskaS.

1984 0,17 0,33 0,13 "C 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 3,5 4,3

1992 0,22 0,32 0,41 ' !4,O 4,1

1993 0,15 0,30 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 r 0,55 2,0
1998 0,10 0,15 0,10 '0,65 1.8,
1999 0,09 0,16 0,25 ,0,..55 1,7

"
2000 0,08 0,15 0,23 ,,' 0,23 1,1

Tabela 30 8: Letna dozazaradi tunanjega sevanja gamav Ljubljani (1988.;.2000)

LETO Skupna doza zunanjega' PrisP.~Cernobila
sevanja (mikroSv) (miltro$v)

1988 1080 360

1989 1131 280

1990 994 220

1991 966 190
o'

1992 975 190

1993 904 180

199~ 876 146
1995 872 15(1
1996 844 145

1997 851 146

1998 845 145

1999 839 140

2000 845 145

Vir. Radioaktivnost v življenjskem okoljuSlovenije za leto 2000, ZVD,št. ,1004101, Ljubljana, maj 2001.
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3.3 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOUU NE KRšKO

3.3.1 OBSEG

Reditisevalni nadzor Nuklearne elektrarne KrfICO vsebuje nadzor inventarja tekočih in plinastih emisij ob Izvoru
lel' neodvisen nadzor vnosa mdionuldidov v tide okolje (imisij). Nadzorovano področje okolja obsegav prvi
vrsti 12-kilometrsk.i pas okoli obj~ kjer p<pričalcovatinajrišje vrednosti itnisij in je mogoče potencialno
vnaprej zaznati spremembe. Pri reki Savi in podtalnicahpa je območje raz!iJjenoUidinadel R. Hrvaške, in sicer
od Jesenic na DolenjskemdoPodsuseda (sotočQarazdalja od objekta 30lan). KOt referentne točke, pomembne
za nezgodno pripravljenost, zlasti pd detdcciji zračnegll prenosa plinastihefl~tov in njihovega useda. SO v
poročilo vključeni tudi tudi nekateripodatkiizJDCri1nih mest v Republiki HrVaWna vc6jihrazdaljah (od 14 km
do 27 km) v smeri proti Zagrebu terlVnjegovUidi okolici(kontUwirRisprotDi nmriInikidomih hitrosti. pasivni
TL dozimetriv zahodnemlolmdo1žinc ~S km);ki;jih za poročilo posmdujejo izvajalci meritev iz Hrvaške.

Kontinuiran nadzor emisij opravljajO po uvedenihrutiIlskih postopkih zadolfeDe službe NEK ob dopolnilnih
primerjalnih meritvah~jih pooblaščenih organizacij (inta'kompamcije, paralelne meritve reprezentančnih

in drugih vzorcev); redni nadzOr imisij pa so opl3.Vil~ na osnovi upravno potrjenega letnega programazunanje
pooblaščene organizacije:1Dstitut"Jožef Stefan,,· in zavod za,varstvo pri deln!i2; LjUbljane ter na področju R
HrvaškeInstitut "Ruder BoJkovic"·zavod Z8.=isUaživanje mora i ctkoliJa in Institutza medicinskaistraživanja i
medicinu rada iz Z8greba.Jnstitut"RuderBollaMc" opravlja tudi nekatere vzporedne (podvojene) meritve na
Savi od Krškega do Jesenic,ki so clodane rCdniIn meritvam Instituta"JožefStefan".

3.3.3 REZULTATI NADZORNIHMERl'I'EV (.)

Prispevki splošne onesnažitve k.obremeoitri okolja,. ptedvsemz obema čemobilskima cezijevima izotopoma
(kot tudi učinki njune tehnološke.konc:enttaeije v lokalnih emisijskih· virih iDdustrije z masovno predelavo
onesnaženih surovin) so se, po dokaj naglem upadu v letu 1987,v .naslednjihsedmih. letih v povprečju rahlo
zniževali, pri poljščinah pa že leta 1990 praktično padli na predčemobilskoraven. V letu 1994 je ta potek
dosegel najnižjo vrednost. tako da zaznavamo v standardnem vzorcu poljščin iz krško-bremkega področja v
naslednjih dveh letih celo JP8Djši prilastek c:ezijcvih izotopov, medtemko v obdobjuod1997 do vključno 1999
znova opažamo rahel padec.:V letu 2000se je prisotnost cezija til poijlčinall ponovno 1iekoliko dvignila. Porast
zaznamo tudi pri taInem 'Wledu(prab, padavine) in pri dozi zunanjega sevanja· (sevanja v okolju). Celoletna
povprečna doza zunanjega sevanja v okolici NBK-asejc(zIasti vp1Vi P910viei leta) glede na predhodno leto
dvignila in dosegla raven iZ leta 1997.·Izrazi~1i dvigpovprečne letne dozev letu 2QOObeležimo tudi v ostalih
delih Slovenije.

Zmanjšanju prispevka tekoCihiztek"papimiceYu:lem k radioaktiwi obremCDilVi savske vode z wnetnimi (za
faktor 0,5) in naravnimi radionuklidi(za faktor0,25),kije bilo v letih 1992 in 1993 povtt0čeno z zmanj!anjem
proizvodnje, je v letu 1994 sledi1oponovno povcčanje, zlasti narawi11 radiouUldidov{Z8. faktor 2), ki se je z
manjšimi ali večjimi nihaIlji oIuaajalo v naslednjih letih na priblimo enakiMVDitako m naravne kot umetne
radionuklide. Izcejanje pepela jz:plpimičine·.toplame v Savo. ki vpliva ptldvsem na povečano prisotnost
naravnih radionuklidov iz premoga, se je vletu 2000nebistveno povečalo glede na preteklo leto - po drugi
strani pa v zadnjih treh letih ni bilo opaziti sprememb v stopqji onesnaževanja z umetnimi radionuklidi (5r-9O,
es-137), ki se v večji ali man~i merinahajajov:predelovanem lesu.T8ko kot vpredhodnih letih je, zaradi nižjih
koncentracij predvsem cezijevihradiou.u1clidcJy, ·.postai.lned dolgotivimi ,Wltetnimimdionuldidi pomemben
"predčcmobilski" stroncij. Prevladujočidele!k obremenitvi zumetnimi radionuklidi'paje prispeval k:ratkoživi
jod-l3l, ki ga zlasti od leta 1990prispevajobolni!nice.

Upoštevaje povečane koncentraeijetritija;kijih povzročajo eIektramiške·iztek.e, terjod-131, cezij in stroncij,
dobimo oceno. da bi bil prispevek NEK•• · k letni obremenitvi odraslega refel'eMnega človeka zaradi
potencialnega pitja. savske vode v BfCŽi(:8h; v letu 2000 manjši odO,7 mikroSvlleto.·· za referenČ11ega otroka
(1~2 let) pa manjši od 1,6.mikr8Sylleto. za slednje je to približno 8 % ocenjene celotne obremenitve z
naravnimi in umetnimi radionuklidLTa oceaaje približno enaka OCenaIIl za bR:ŽiŠkO Savo iz let 1998 in 1999,
upoštevaje uvedene spremembe pri-<loznib faktoIjib (."), pa je povelikostneni redu primerljiva tudi z ocenami
iz preteklih lel NekolikoDito Obmmenitevzaradi NEK~ (okoli 0,4 miktoSvlleto tJI Odraslega in okoli 1,1
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mikroSvfleto za ottoka).dob(mo tudi za Savo v Jesenicah naOolel\iSk,em.Na te podatke znatno vpliva
nezanesljiva ocena deleža kratkoživega joda-lJI, ki so ga v letu 2000, tako kot v preteklih letih. prispevale v
znatnem obsegu iztcke bolnišnic. Približno oceno za prispevke joda-lJI iz bolnišnic k obremenitvi
referenčnega otroka (1-2 let) lahkonaredimo iz meritev v Krškem.kjerjeitključen prispevek NEK-a. in ki <lnjo
dozo 1,1 mikroSvJleto. .

za oceno povečanja efekti\'l1e doze odraslega referenčnega člo~ Z1Jf8di.. uživanja savskih rib, dobimo ob
najbolj neugodni predpostavki (niaksima1ne izmerjenevrednosti·umetDih'rad.i.onuldidov ne glede na po~lo.

celotna riba) vrednost <1,3 "ikroSv/leto, za referenčnegaAotroka (60 % ingestije odraslega) pa
< 4,5 mikroSvlleto..V povprečju ribe.lciso do leta 1986 predstavljale lcritiQlo prenosno pot za emisije NEK;.a
preko prehrambene verige. v letu 2000 nimajo bistveno villje vsebnosti:_ja (predvsem černobilskega) od
ostale beljakovinske hr8ne; Občasno povečanje obremenitev (zlasti pri otrocih) povzroča tudi tu kratko!ivi
jod-Iš}, kije posledica koDtaminacije celotnegasavskegavodnegat.elesapie(iin za elektrarno.

Neodvisna modelna ocena efektivne doze potencialno najbolj. izposr.avljenega posameznika i~ referenčne
skupine brežiških prebivalcevza pričakovane prenosnepoti tekočih efluentov prekO Save,ki temelji namersko
ocenjenem mzredčitwnem fak:toIju v savi in inventarju letnih izpustov NEK-a (dopolnjena mesečna poročila

NEK-aza leto 2000). daje dcktivno do1000,6 mikroSvfleto za odrasle in 011 mikroSvileto za otroke.Ta ocena.
obremenitveje priblifno enaka kot v preteklih dvehletih (**).

Vodovod Brežice je v'Yseh;letih obratovanja NEK-a (od leta 1982).kazaldWkratvečjo povprečno koncentracijo
tritija kot vrtine vb~ polju inkrllki vodovod. Studija in aDIlize· narojene v letu 1985 so potrdile
domnevo, daje to povi!aqje. pripisati prispevkom NEK-a prekc)savslceVOde. V drugi polovici leta 1990 so
brežiški vodovod začeli pmdno(70 % porabe)napajatiiz nove g1oboke~1'tine:. kise zaenkratodlikujez vodo z
zelo nizko vsebnostjo tritija (stara voda) tako, da je ta povezava praktično odpadla Izmerjeni prispevek vseh
umetnih radionuldidov iz breži§kega vodovodak letniobremenitvi odnIslega prebivalcazaradipitja te vodeseje
po letu 1990 zniial na nekaj stotink J,1Svlleto (v letu 2000 okoli. ,o.010ntikroSv!leto za odrasle in
0,024 mikroSvfleto za otroke), pri čemer je postal prispevek NEK-. preko tritija iz starega črpaIača

zanemarljiv. Celotna obremenitev zara~ vsebnosti naravnih in wn~;ladionuk1idov je bila v brežiškem
vodovodu ocenjena na6 JQikroSvlleto za odrasle in 15 p.Svlleto za otroke (1-2 let). Nadzorne vrtine v
naplavinab samoborskega področja v letu 2000 niso pokazale zamavnega~va splošnega onesnaženja, niti se
v njih ne zama vplivaNEK-a (tritij).

Imisijske meritveaerosolov niso zaznatev času med rernontom (april,maj 2(00) povečaneprisotnosti cezija
ali katerih drugih kratkot.ivihsvetih izotopov. čeprav so venem ptjmeru bili takšni sledovidetektiranina ograji
NEK-a na lovilcu taJnegauseda (lcpljiviplošči) v koncentracijah, ki so ll8,sat1Iletn kraju praktično brez pomena
za obremenitev okolja. 0CeI= oare.iene napodlagi inventarja plinastihemistj.,(mesečnaporo ila NEK-aza leto
2000. dopolnjena z oceno plinastihem.wj tritija in ogljika-14 US) ter emisij partjkulntov (mesečna poročila
NEK-a za leto 2000. dopolnjena z dodatnimi ocenami emisij IJS) in mesečnih razredčitvenih faktorjev
(meteorološka poročila HMZ). so dale v letu 2000 kot najviljo obremenitev zaradi inhalacije
(0,17 mikroSvJleto) in zaradi .zunanjega sevanja iz potujočega -oblaka".(plwue) (0,04 mil<roSvfleto) vrednost
doze 0,2 mikroSvJleto'v~uSp. Stari grad (smer ENE, razdaJjaO.8 k1n).,G1ede na predhodno leto 1999je
zaokrožena ocenjena doza .nižja ·predWem 'Zaradi zmanjšanja inllala~ ··c;ioze. K dozi je .nekoliko bolj
prispevalo prvo polleije.Nadzorne meritve zračnega joda-lJI, opravijanckontinuirano na 6-ih krajihv okolici
NEK, niso zaznate joda-lJtnad nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletaillčitnični dozi zaradi vdihovanja <
0.4 mikroSv. .

Doza zaradi zunanjega MY&Dia.meriena s tennoluminescenčnimi doziuu:ltri skozi celo leto, aa57-tih krajih
okoli NEK-aje pokazala pOvpreČQo vrednost 793 mU{roSvlletotl<arjezadtroteno za 4% več kot leta 1999in
za 4% manj kot v letu 1998. (v katerem se je prav tako doza zviiala)tCrzaJ5% več kot pred černobilsko

onesnažitvijo. Nekaj manj kot 7% zvišanje povprečne letne doze so pokazale tudi meritve v ostalih krajih
Slovenije (50 laajev). kjer pa je Je vedno povprečje letnih doz (v vseh~h merjenja od 1991) po absolutni
vrednosti nekoliko višje. kot vkr&ko-brežiUcem področju. Doze merjene>DaiograjiNEK-a (9 dodatnih merilnih
mest) so se v prvem pollet,jQ povečale za 130/0, v letnempovprečju pa za okoti8% (okoli 40 p.SvJleto). Največje

povečanje doze na zahodniograji:NEK~a glede na povprečno vrednost zaOStajav letu 2000je znašalo 80 - 100
J,1Sv/leto inje bilo pric1oblje,uo v prvi polovici leta. Manjši del povečanjaje ..icer momo pripisati dvigu splošne
onesnaženosti, večji dcl pa je bil prehodnega značaja in je bil povzročen. prenosom in skladi§čenjem StarU\
uparjalnikov. Avtomatski kontioui....i merilniki doznib hitrosti (13 stalnih merilnih točk) z avtcnomnim
prikazom in zapisom ter hlaati s sprotno UKV in telefonsko povezavo merilnikov na zbirni računalnik v NEK-
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u. namenjeni predvsem nezgodneJhopozarjanju,so polcazalipodObne. vendar znatno manj izrazite rezultate
kot TL dozimetri zlasti glede krajevno značilnih velikosti letnih doz (karje v sldadu z različnima detekcijskima
karakteristikama obojih merilnikov); PoIcnalipa SO tudi (tako kot v preteldih letih) občasne nekajume
ekskurzije hitrosti doz (domaksimamo 160 % nad mesečnim povprečjem). ki jih pripisujemo spiranju naravnih
radioauklidov- radonovihpotomci:vizozračja Z dežjem in tudi njihovemu začetnemu zadrževanju v povrhnjem
omočenem sloju tal. Ti pOjavi so rednoopdCpi tudi vdrugihoddaljenih krajih v Sloveniji, kjer so postavljeni
taki merilniki (19 merilnikov Republiškega programa na hidrometeorolo!kih postajah) in praviloma niso
korelirani s zračnimi el1usijanli, temveč predvsem s padavinami.

Opravljene interkomparacijske meritve tekočih vzorcev in filtrov so pokazale pri obojestransko detektiranih
radionuklidih sprejemljivo ujemanje. Opravljena·.vzporedna merjenja somzmemo (alikvotno) sestavljenih
reprezentančnih vzorcev tekočih efluentov. NE1{-a in paralelne meritve zbirnih aerosolnib filtro,· iz
programa B ne kažejo razhajanj, ki bi pomembno spreminjala oceno letnih obremenitev zaradi plinastih in
tekočih emisij. V vseh primerih razhajanj so bile za oceno obremenitev stniselnouporabljene manj ugodne
vrednosti.· . .

(U) Za oceno doz so vPoročilu.odletal997 uporabljeni "novj"dozni ~orji (ret: {4], 1996), ki v glavnem
(glede na "stare" doznefakto~ iz leta 1932, ref. [2]) nekoliko zmanj§Uje~ ocene bremen za odrasle in
povečujejo le-te pri otrocih, zato se bili v ~jevanje obremenitev referenčne (kritične) skupine prebivalcev
vključeni. poleg odrasl.ib, tudi o~i od 1- '- let, za katere predvidevamo. da so od vseh starostnih podskupin
najbolj izpostavljeni. . . .'

Modelna ocena dozzaradi sav~prenOSIl.ihpoti (mod.ificiran.program LADTAP) je od leta 1999 prav tako
narejena z doznimi faktorji iz reference [4],

(***) Zakonsko postavljena vrednost mejne letne doze za posameznika iz., prebivalstva, ki ni poklicno
izpostavljen sevanju, je.l000 ntikl.:'J'Svneto(I000 .lIlikmsievertov na leto ='l1'Dilisievert na leto) efektivne doze.
Mejna vrednost velja za.skupne\prispevkevseh umetnihvirovSCV!Ulja, ~izjemomcdicinskih. in prispevke
modificiranihnaravnih virov sevanj.., z ~jeJIlQ radona v hišah,

Poleg navedene osnovne splo§ne, omejitV~ pa obstijajo tudi upravne omejitve, ki veljajo za normalno
obratovanje posameznih nuklearnihobjektov - takoimenovane avtorizirane mejne doze. ki so praviloma nižje
od primarnih. Po lokacijski odločbi Republmc.ega sekretariata za urbanizem (št. 3SO/F-15169 od 8.8.1974) je
mejna vrednost doze za preb~.1'!a robu, ožje varstvene cone NEK· (radij 5Q() m od osi reaktorja)
50 mikroSvIleto. Po odločbi Republiškega komiteja ..za varstvoolcolja in 4Jejanje prostora (št 3501F-6I88
DF/JVod 2.8.1988) in ob soglasju republi§kega sanitamega inšpektorata ~št. 531-41S3ln3-341P od 21.1.1988)
pa je omejitev letne doze (leiza~ tako pD.spwke reaktorjll. lco~ začasnega ~adi.radioaktivnih odpadkov)
na ograji NEK. 200 mikroSv/leto. PQodločbiRep~gaenergetskega WpektoralJ (31-<>4183-5 od6.2.1984)
pa obstajajo tudi droge iz;vedene otltejitve (npr.letna aktivno~ teko(!ih efluentov).
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. Tabela 3.9: ocena delnil!'obsevnih obremenitev posameznikov iz okolillJ;epprebivalsLVa po vseh prenosnih
poteh zaradi emisij Ne-Kdko v letu 2000.

PrcnOSlI4 pot Lema_vna doza (mikroSv)

.' odrasli.· otroci
Notranje obseVanje zaradiinhalacije
-Iritij. C-14, 1-131,partikulati 0.17 . 0.08

Notranjeobsevanje ZIUidi ingestije
-hrana <1.3 <4,5
-voda , <0,7 <:1,6

Zunanje obsevanje zaraaisubm.crzije in useda 6 6

Celotna obsevna Qbremenitev zaradi emisij NEK v letu 2000
..

8,2 12,2

Razlaga k tcbeli 3.9: Pregled virov in velikosti sevalnih obremenitev prebivalcev v okolici NE Krško za leto
2000: .-- .

(lli)Ocene so narejen~ .z.dOZnimi faktod~ ki jih je leta 1996 sprejela .tl1diEvropska skupnost (EU COWlCil
Directive 96129IEUROAroM of 13May 1996;OJNo. -lS9,29.6.1996;p.1.)

e') Obremenitev z umctnimiradionuk1idi (NEK, splošna kontammaclja) je podana z dozo, ki jo definiramokot
50-letno (za odrasle) oz. 70-letno (za otroke 1-2 let) predvideno e!ektiwJo dozo, obremenitve z naravnimi
radionuklidi pa z lebfot!ek!iwtodozo.

eli) za bivaliŠča s povprečb.o ravnovesno radonovo koncentracijo isBqlm'{oz. koncentracijo Rn-222 38 BqIm3

ob OMlOvesnem faktoJju 0,4) in faktoJju bivanja v bivališčih 0,8 ter-bivanja na prostem 0,2. Po predlogu
ICRP Publieation 65 iZ leta 1993 bi prejel enako letno dozo prebivalec. ki bi živel v okolju s povprečno

ravnovesno radonovo koncentIacijo22 Bq/m3
, oz. koncentracijo Rn·222 55 J3qim3

, pri čemer bi prebil SOOAJ
časa doma ih 200.!o č8ia,. na delu. Slednjevrednosti lconcentJa<:ij so bliže iZmcrjetlim v Sloveniji (M. Križman
et al., Proceedin~ Symposium on Radiation Protection inNcigbbOUtbJg Countries in Central Europe 
1995,Portorož, Slovenia, str.66,jan. 1996).

(4,) Poraba določena na podlagi podatkov Statističnega urada Slovenije o Porabi prebivalstva za leta 1993 do
1996 (Statistični letopis R Slovenije). za povprečno obremenitev z ttataVnimiudionuklidi so uporabljeni
podatki iz publikacijeUNSCEAR 1988Report (p.95),UnitedNations,New York 1988.

- J

e~ Podatki vzeti iz vladnega poročila ZRN za 1989. leto (Berichr 'd«Bundeseregierung uber Umwelt
radioaktivitit unc1 Strablenbclastungtur das Jahr 1987, Druc:k:sacl1e iL.J.A)142, 20.12.1989). Zelo približna
ocena za prebivalstvo'" Sloveniji nakazujepribližno toLikmo, aU viljo itpa$tavfjenost, zaradislabše opreme
obni~em številu~v. zaradi negotovosti ocene navajamo .~ relativno najnižjo oceno 300
l1likroSvlleto, ki jo -daje. NR.PB za prebivalce Britanije (Radiation.&pOSure.. of the UK Population - 1988
Review, N'RPB-R227)~

(6~ Podatki vzeti iz pOroČila: U.Mildavžič et aL, Lemedozezu.nanjep~njav Sloveniji, US OP-6696,
Marec 1993 in iz'publik8cije UNSCEAR1988Report (p.9S), UnitedNItiOOs, New York 1988.

('~ ocena je narejena Da Pbcuagi večletnih meritev (US) s termoll1lniai~ dozilnetri (TI.O) v okolici
NEK.-a in v ostalih krajih v Sloveniji ter TI..O meritev doz v biva1niltfttOStOrih v hišah v okolici NEK-a v
letu 1998. Predpostavljeno je podaIjlano bivanje na prostem S f8lctotjem bivanja na prostem 0,3 in v
bivališčih 0,7 ter nespremenjenepred-in počemobilske dozev hiAah.

Obremenitve so Ocenjene (1,) za odraslega posameznika oziroma otroka 1 - 2 let (številke v oklepajih) iz
referenčne skupine, ki prejema največje doze in konzwniIa izldjučno lokalbo pridelano hrano. Obremenitve pri
naravnih radionuldidih, kjer ni vrednosti v oklepajm, veljajo zgolj za odr8s1e. P0d8tki iz tabele, razvrščeni po
virih, so grafično predstavljeni tudi na diagramu. -
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Tabela 3.10: Pregled virov in ocena velikosti sevalnihobremenitevprebivalcev v okolici NE:Krlko za leto 2000

1. NOTRANJE OBSEVANJE
(posledica vnosa in prisotnosti radionuk1idOv v telesu ter njihovega sevalnega

učinka na telo) .

1.1. zaradi vnosa z dilW1jem (inhalacijo) iz naslednjih virov:
I. 1.l. naravna radioaktivnost

• Radon-2t2 in kratkotM potomc:i v zraku(·3)

l. L2. splošna kontaminacijaprašnih~ (aerosolov)
- tehnološkoin naravnonakopičem svinec-210
- resuspendirani umetni radionuk1idi .

1.1.3. zračna emisija NEKriko .'
- tritij, ogljijc-14, jod"l31, partikulati

deiDavsota z:a ia"alacijo .
1.2.zaradi vnosa s hranoin vodo (Utgestija) iz naslednjih virov (·4):

1300

3§ .
0,003·

1338

I (18)
(0,001)

(0,08)

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

c ... ' sdtevek
1.2.2.splošna kontaminacija(čemobil.~f:bplozije. tehnološkolcopičenje

umetnihta.dionuklidov)i
- brana
-voda

sdte\'ck
1.2.3. tekoče (Sava) in zračne (used) emisije NEKriko

- hrana
-voda

delna vsota za ingestijo

zaokrožena delna vsotaza Jlotranjeobsevanje

2. ZUNANJE OBSEVANJE
(posledica virov sevanja izven telesa v okolju ter rgihovega sevalnegaučinka na

telo)

2.1. zaradi medicinske diagnostike (*5)

2.2. zaradi naravnega sevanja (kozmičnega interestrialnega)(*6)
- kozmična nevtronska komponenta
- kozmično in terestrialnosevanje tu,TIlniz,K-40, kozs.nično sevanje)

180
140
40
360

5,2 (4,4)
0,06 (0,08)
5

< 1,3 <4,5
<0.7 <1,6
:t
367
1700

.

. 300 do 1500

60
770

2..1 zaradi čemobilskega useda v okolju(·7)

2.4. zaradi zračnih emisij NEKriko(tJahtrti plini in used) (·7)

zaokrožena delna vsota za zunanje obse"anje
celotna vsota za notranje in zunanje obsevan:k (zaokrqženo)

z viijimmedidnskbnp~om(1500 mikroSv/leto)
z nižjim medicinskim prispevkom (300 mikroSvlleto)

..

58

6

2400

4100
2900
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Slika3.4:Dome obremenitve odraslih prebivalcev iz referenčne skupine vokalici NEI<rikov letu2000

Okolica NEK - referenčna skupina (odrasli)

CELOTNO BREME· 2000 ZUNANJI OBSE~~vsi vid 2000

z...

Celot.. ohrorhllhitt.'\· - IlE (iJS\!lIetll)

II r-·,
I 1.'.;.))1'"'" ...
JrI.IITlIvno wvunjc M.xIioin. . spolnil konl. NHK

III i'A1IUln}l.J n'l1a~'\'~ • Notrunjc obsevun.J9

8.2

1350

"" .•..
NIIJ.;:

ZIllk+U:-lCd+og.ruju

INHALACIJA • vsi viri 2000 INGESTiJA· vsi viri .2000
lnees1ijll -111-; (,..s...ncto)

2.0

NEK
Saw+usOO

• K·40

s.r

NurllHIO ~VllnjC SplOJIllS konto

0.17....0.003

I lUl·222+p. = ~222 in kru,lkn!ivi pd.lmei

RJt,.222I-p Ph-2lu SpIoJnd;ont. NI''''

, (Um=tniizotcpi) ...uk

161lO

1200

Vir:Meritve radioaktivnosti v okolici Nuk1elln\e elektrarne Krika -Poročilo za leto 2000, IJS. št IJS-DP-8340,
Ljubljana marec 2001 ' .
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3.4 NADZOR RJU)IOA,KTIVNOSTI V OKOLICI REAKTORSKEGA
INFRASTRUKTURNEGA CENTRA NA BRINJU

Program nadzora radioaktivnosti okolice Reaktorskega centra na Brinju je v letu 2000 potekal v skladu s
Pravilnikom o načinu. obseguin.~ sistematičnih preiskavkonl8,Ulinacijezradioalaivnimisnovmi v okolici
jedrskih objektov, Ur.list SFRJ št51186. Program je potrdila URSN z odločbo štev. Stevilka: 391-01100-5
265461MK z ~e 10-11-2000.
Na lokaciji reaktorskega centra ()bn1tujeta raziskovalni reaktor TRIGA MARK 11 in prehodno skladišče nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov. Nadzorne meritve radioaktivnosti v nepos~ okolici Reaktorskega centra
opravlja Inštiliut Jožef Stefan.

3.4.1 OBSEG NADZORA

Meritve radioakuvnih emisij na izvoruzaradiocenvplivovobjekta:
• atmosfer$ki izpusti (aerosoU inpJininaizpuhu iz reaktorskebale)
• tekočinski izpusti (radioaktivniizotopiv izpustnih vodahOdseka za kemijo okolja. nadzor nekaterihdrugih

tekočin, ki se ne izpuščajo v ()kolje)

Meritve imisijskih vrednosti sevanja v okoljluara(!i nadzora vpliva objekta ali identifikacije vplivov od zunanjih
onesnaževalcev
• zrak: radioaktivnost aerosolovnakontrolnitočki
• tekočine: radioaktivnost padavin in.vod«J~,vodlljaka

• zunanje sevanje: spremljanjehitrosti do#,JTLP nadvehkontro1Dih točkah.
• radioaktivni izotopi v zemlji
• radioaktivni izotopi v savskemsedimeimi

Meteorološke podatke zag()tavlja avtomatska meteorološka postaja, ki je ,postavljena na kontrolni točki ob
zahodni ograji zemljišča reaktorskega centra Podatke je mogoče neposredno spremljati v komandni sobi
reaktorja.

3.4.2 REZULTATI MERITEV

V letu 2000 pri obratovanju reaktorja in dtugih z njim povezanih dejavnosti ni bilo kakih posebnosti, ki bi
izstopale v p~erjavi s prejšnjinJi leti. Tudi celotna proizved~energija(l42 MWh) je bila podobna kot v
~Idnjih letih.Temu so bili ustrezpi:tudi atmosferski i+pusti žlahtnepplina 4l Ar. ki SOV neposrednikorelaciji s
časom obratovanja reaktorja. Ei.lJjsija 41 Ar v letu 2000 je po oceni US,~ okrog 0,9 TBq. Meritve
zunanjega seVanja s TLdozitnetri na ventilacijskem izpW1u reaktorja so p()kazaIe povibne vrednosti hitrosti
doze: ena in pol-kratnik Qzadja~di 41Ar. V tekočinskili ~usti1uadioaktivn!>Sti' so bili ugotovljeniv letu 2000
naslednji radionuklidi ~a..60Coter cezijevaizotopa 134CS in137Cs v skupQiaktivnosti 10 MBq, ki so rezultat
dejavnosti Odseka za kemijo okolja. Skupnaaktivnosttekočinskih izpustovje bila 3-4 krat ,tišja kot v preteklem
le!u. Iz rezultatov meritev radioaktivnosti vrhnjih plasti travnategazemljišča je razvidno,dlirazen černobilskega

lJ'es ni kontaminacije z drugimiumetQimi tadionu1didi.To velja tudi za..mmente v reki Savi ob izpustnem
mestu. Rezultati radioaktivnosti VQde iz VQdp,Pka in radioaktivnosti padavin-aa lokaciji reaktorskegacentra so
bilipod detekcijsko mejo meritve zaposamezne radionukUde, ki pa v poročilu ni navedena..

3.....3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

za oceno dote je bila uporabljena enaka metodologija kot v preteklih letih: v izračunu sta upoštevani le dve
prenosni poti: zunanje sevanje oc:lizp~ga 41Ar in zauživanjekontaIninimDe vode: zaradimanjšihemisij kot
v preteklem letu so tudi ocenj~ doze na prebivaIsty() zelo nizke. za obratovanereaktorja in republiškega
skladišča NSRAO niso posebej določene avtorizirane mejne doze, ampakvelja sploa omejitev efektivne doze
za posameznike iz·prebivalstva.
Zunanja imerzijska doza zaradi.~ 41Ar v atmosfero je bila ocenjena na 0.024 mikroSv na leto. ob
konservativni predpostavki, da P95arneznikiiz prebivalstva zaut.ivajo vodo iz reke save. kamor se izlivajo
tekočinski izpusti, so izvajalci nadzora oceniliprejetodozo na okrog0,27 mikroSvna leto. Skupno prejeta doza
za posameznika iz prebivalstva torej ne presega 0,05% letne mejnevrednosti..
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3.5 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI CENTRALNEGA SKLADIŠČA
RAO BRINJU

Program nadzora radioaktivnosti okolice Centralnega skladišča za nizko in srednje radioaktivne odpadke na
Brinju je bil izdelan skladno s Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sis__tičnih preiska.... kontaminacije z
radioaktivnimi snovmi v okolicijedrskih objektov, Ur.listSFRJ št.511S6. Program nadzoraje potrdila URSN z
odločbo štev. 391-01/00-5-26S46IMK z dne 10-11-2000, vendar pa ga upravljalec skladišča, to je Agencija za
radioaktivne odpadke (AMO). ni v celoti zagotovila. Meritve sevanja sta opravljali pooblaščeni organizaciji
ZVDzavod za varstvo pri delu d.d. in Institut JožefStefan iz Ljubljane.

3.S.1 OBSEG NADZORA

Meritve radioaktivnih emisij Da.izvoru zaradi ocen vplivov objekta:
• atmosfeI$ki izpusti (radon in potomci iz sldadi~)

• tekočinski izpusti. (radioikti.vni izotopi v skupnilvizpustnih vodah iz skladišča in laboratorijev Odseka za
kemijo okolja)

• zunanje sevanje na zunanjihdelih sklacmča

Meritve imisijskih vrednostt#vanja v okoljuzaradinadzoravpliva objekta ali identifikacije vplivov od zunanjih
onesnaževalcev:
• tekočine: radioaktivnost vode iz vodnjaka
• zunanje sevanje: meritve hitrosti doze s TLD nadveh kontrolnihtOčkah.'"

• mdioaktivni izotopi v zemijina oŽjem območju skladišča v bližitiiizpuhov
• mdioaktivni izotopi v savskem sedimentu, nad in pod izpustom

Meritve vezanena vzdrževanjepripravJjenosti so obsegale:
• gamaspelctrometrijskomOljel\ie zemljišča okoliskladišča.

3.S.2 REZULTATI MERITEV

V letu 2000 izvajani program je pokazal, da je mogoče ločeno ocenjevati vplive na okolje in obsevne
'obremenitve posameznikov iz prebivalstva, katere izvirajo iz obratovanja skladišča' NSRAO.

Emisijske meritve. Ocel'\iene-emisija radonav okoljeso po oceni illmeritvahARAO~ša 70-80 Bq/s kar znese
letno od 2.2 do 2.5 GBqJleto, odvisno od tega., če je prisilna ventilacija v sk1adi!ču vklopljena ali izklopljena:
Koncentracije moona v,sk:ladilču znašajov letnempovprečju okrog6300 Bqlm).tekočinskih emisij iz skladišča
pri normalnem obratovanju ni. (Opomba: lISje v letu 2000 izmeril 3-4 klal ";!jo aktivnost tekočinskih iZpUSlOl'
iz reaktorskeg~ centra v reko Savo kot v preteklem letu). Zunanje sevanje.vratih skladišča je pokazalo v
povprečju 0.44 mikroSvlh in na obeh, izpuhih 0.14 oziroma 0.16 nUkroSvllrNaravno ozadje v okolici znaša
okrog 0.10 mikroSv/h.

Imisijske meritve. Koncentracije' radona v okolici 'skladišča so bile ocenjene na 'osnovi merjenja emisij in
Gaussovegadisperzijskega modela. Tla v okolici skladišča ne kažejo priS9f:tloSti dIUgih radionuklidov razen
černobilskega kontaminanta CI-137 in naravnib radionuklidov K-40. ter U-R4 inTlt razpadne vrste. Referenčne
meritve zunanjega sevanja na lokacijiv poročilu nisopodane.

3.S.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

Izvajalci nadzora so za kritično skupino posameznikov iz prebiva1stvazaskladi~ NSRAO na Brinju izbrali
varnostnika. ki se na svojihredoih obhodih zad1žuje tudi v okolici.dišča. ob zelo konzervativnih
pre<lpostavkab (65 ur letno. uarazdalji 10 m od objekta) so ocenili letno preje(Oefektivno dozo. Pri oceni doze
so upoštevali inbaIacijo radonovib potomcev in neposredno sevanjeiz sk!adilča.Zunanja imerzijska doza zaradi
izpuAčanja radonovih pototl1(;eV V atmosfero. ni bila ocenjena.Obsevnil'· obremenitev zaradi morebitnega
izpuAčanja radioaktivnihteIcoČin v reko Savo in posledično zauživanjarefne vode v oceni ni upoštevana.
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Posamezni domi prispevki v poročilu niso eksplicitno podani. za obratovanje, centralnegaskladi~ NSRAO
niso posebej določene avtorizirane mejne doze, ampakvelja splatna omejitev efektivnedoze za posameznike iz
prebivalstva Skupno prejeta dozaposamc:arika iz prebivalstva, 'CV8l1lostnllca) znala po oceni izvajalcev 7
mikroSvileto in torej ~ presega 0,7% splOSne letne mejne vrednosti. LeUla doza,. ograji zavarovanega
območja pa bipri enakem času zac:\rtJMlnja posameznika (okoliikegakmetOWk:a) UIIiaJa okrog 0.3 mikroSv.

3.5.4 ZAKLJUčKI

Nadzor nad radioaktivnostjo okoli= centralnegaSkJadjJČa nizkom srednje radioaktivnih odpadkov na Brinju ni
bil v celoti i~jan v skladu s programom po veljavni odločbi tJRSJV za nadzor,radioaktivnosti v okolici
reaktorskega centra. ARAO 1l3llaC ni v celoti prevzela svojih ebvcznostipotem.ko je ,prevzela, skladišče
NSRAOv upravljanje. Povsemna DOVO je bila iZVedeDa ocena obscvnc obremenit\·'e~izpuščanja radona iz
skladišča v okolje in zaradi dilektDega sevanja.,Prejeta doza, za" posameznika iz,PfCbi\'81stva na vplivnem
območju skladišča NSRAOje po r.j 0<:CRi vi!ja'kot doza naokG~ prebiwlca zaradiobrarovanja reaktorja

.
Vir: Nadzor r:adioaktivnosti centralnega sJdadjll'.a RAO v BriqjIl"..PoročUoza leto 2000, A1{AO, It. ARAO
T15U-3/3, marec 2001

3.6 NADZOR RADIO:AKTIVNOSTI V OKOLJu RUŽV

J.6.1 OBSEG PROGRAMA NADZORA

Redninadzornad radioaktivnostjo.~ok1ljb'~ 'urana na Ži,Jm'Skem vrhu poteka'iteprekinjeno že poldrugo
desetletje in je bil vzpostavljen oataeetkuposkusne proizvodtije uranovegakollCentnua (1985), nadaljuje pa se
tudi v sedanji fazi zapiraldih deF{1990-2000). Kot osnova za program nadzornih meritev so bila uporabljena
ameri§ka navOdila US NRC Reg.Guide 4.14 (1980),ki,podajajovse ključne elemente2:8 programsko shemo.pri
nadzoru so upoštevane vse Mome prenosrtepGtirazMrjanja radiontl1didov";, okolje'do človeka ter vsi mediji
življenjskega okolja: zmk (zračnide1ci;radon-222 mnjegovi kratkoživipotomci), voda (pominske vode,
podtalnica) ib. vodna biota (ribe)~ ',sec1itneIW7 ,kmetijski pridelki in .krma (seno), ZCltllja. ter ZWlaRje sevanje.
Program na@>mih meritev RUŽVje bil-v taSU rudaljenja (l985~1990) priJagojen tabatnim karakteristikam
rudnika in njegovega <*olja:pri nadzoroso bile lIpoJtevane ,lokacije' jn;mačUnOsti emisijskih virov ter
značilnosti živ1jenjskegaolcolja, na temfJOdročju. V progtamu badzora nad ladiOliktivnostjo po prenehanju
rudarjenja je prišlo do nekaterih~Sprememb. ',' Progtmnska iZhoditča in nadZomi program za sedanje obdobje
trajnega prerle1lanja izkoriJčanjautano~ rudeje sprejela Komisija za VaiStVO pred iQnizi:rajočimisevanji pri
Ministrstvu218 zdravstvov letu 1992. .

Program na~mih meritev obSega ,merjenja specifičnih aIctn--nosti dolgoživihnaravnib radionuklidov
uran-radijeve razpadne vrste v ZNkU, P<WrfinSkih vodah, seditpC11tih, vodnibieti" v Iuan.i in lami, v zemlji.
Nadalje vse,>uje progran\ tudi m.edtve t'lldona in:njegovih IaatIcoživih-;potomeev, v ozračju ter merjenje
zunanjega sevanja. MetSka ltmIfa v~ nad.zotovanem območju okolja RUŽ\! zajema mesta, kjer je
pričakovati najvišje onesnaževafge in največjo izpostavljenost' prebtvaJsh.-aseva1tju. tako da je nadzor
osredotočen ptedvsem na dolinske in naseljenepredele okolja RU~V.'pretdno do razdalje 3 km od rudlliških
virov sevanja. Meritve lldioaktM1Osti se za določitev referenčni vtednosti iZVajajo tudi na primerjaInih mestih,
kjer vplivov rudnika ni več mogoče zaznati.

Meritve po programunadzoraje ~letu 2000~al za.tod. zavarsh"O pri delu, d.d. iz Ljubljaneob sodelovanju
druge pooblaščene organi_je 'Jnstituta Jot.ef Stdan. Slednjije iz\'8jalmeritve radioaktivnosti voda.

3.6.2 REZULTATINADZORNIHMERlTEV

Med rednim obratovanjenJ je btI8 radioaktivnost v neposredni okc)1ici rudRika, opazrto vi.šja kot na oddaljenih
primerjalnih mestih, kjer vp1ivovrudoikaDimogoče zaznati. V sedanji fazi zapiranja rudnika so se zmanjšale
skupne emi$ije radona in tekočih iztek v okolje in so se zato tudi imisijske koncentracije radionuklldov v .
vzorcih posamemih medijevdelDO znižale.
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Zrak - Najboljje opazna razlika pri koncentracijah dolgoživih radionuklidovvtrdnih delcih v zraku. ki so takoj
po prenehanju rudarjenja upadle do referenčnih ravni. V najbližjih zaselkih.v TQdražu in Gorenji Dobravi. se je
koncentracijaurana zmaajlala na vrednosti0.006-0.019 mBq/m3

• Meritvekotwentraeijeradija kažejo previsoke
in nekonsistentnc vrednOSti (Da· obeh jaloviščih so izvajalci praviloma mnerili nižje koncentracije kot v
oddaljenihdolinskih naseljih; 'koncentracije na višinski lokacijiDebelo brdo Wjekot v dolini). Ne glede natb
pa je razvidno, da sedanje stanje na jaloViščih Boršt in Jazbec ne predstavlja pomembnejšega prispevka te
lokalnemuradioaktivnemuonesnažeVanju ozračja.

Na osnovi rezultatov za leto 2000 je bilo ocenjeno. da je povišanje konceDtracij radona v okolici rudnika (v
Gore~i Dobravi) 7.3Bqlnr nad naravni~ ozadjem v okviru izmel:jenih vminosti v zadnjem desetletju (7';'9
Bq/m). Povimnje kon<:eoaacij radona je bolj očitno v hladnem delu l~,ko so meteorološke razmere bolj
stabilne ter so zato temPCrIIlUItte inverzije znatno pogostejše in dolgotr.ijnejte. Kot so že pred desetletjem
potrdile nadzorne tDeritve,vp1ivajo na koncentracije radona v poseljeni,.dolini Brebovščice le nižinski viri
emisij. V sedanji fazi zapiranja to pomeni predvsem emisije iz OOlagaliRa jamske izkoplline na Jazbecu.
začasne deponije U-rude inpn:osaillhjalovinskili nasutij v Todražu. Ta ~tevpomembno vpliva na oceno
lzpostavljenosti prebivalstva. Iz meritev radonovih kratkoživih razpadnih proWJktov je razvidno, da dosežejo
maksimalne ravnovesncH=kvivalentne koncentracije radonav konkah tudi4a~m'3 in več. Na obehjaloviščih,
zlasti na odlagališču jamske izkopnine na Jazbec vrednosti preko 100 Bq.m:3 V dvodnevnem povprečju niso
redkost, še posebno ne v hladnem obdobjuleta. Čeprav izvajalciporočajo, da je bil v letu 2000 kanalski prepust
podjaloviščem Jazbec zatesnjen, niso opravili nobenihkontinuirnih meritev koncentracij, ki bi potrdile učinek

tega ukrepa Pričakovali bi opazno razlikopOletnega poteka koncentraeijoaiokacijb)pod transportnimtrakom«
pred tesnitvijo in po njej. .

Radioaktivnostpov~inskih voda v~reteklein letukaže nekatere značilnosti; koncentracije urana so v primerjavi
z letom prej podobne (1$7 Bqm"3 u) opazno paje povišanje~ v B~~ci (od 8.1 na 10.5 Bqm'") ter
višje koncentracije 2\\lpbv.T~ci(odlO Bqm' celo na 25.3.-3).I~i - tako kot v preteklemletu -ne
podajajo obrazložitve za.tako veliko spremembo koncentracij, niti.ne glePc opaznega naraščajočega trenda.
Merska napaka je v razredu,lOO,4 in ne morebiti razlog za tako povečanje. P9YPrečna letna koncentracijaurana
v Todraščici ostaja na preceJnižji ravni kot pred leti (1996: 128Bq1J13, 19~7; n Bqm", 1998: 37 Bqm", 1999:
4-0 Bqm", 2000: 38 Bqm-3). Glavni viri onesnaževanja voda, ki so Qsta1ipo.pRDehanju obratovanjarudnika, so
jamska voda,odcedne vode iz odlagališča jamske i:zkopnine na Jazbecu in ~ga1i§ča.hidrometalurške jalovine
na Borštu Slednja odteka neposredno v okolje, zaradičesar soko~traeije,~ v Todraščici pravilomavišje
kot v Brebovščici. Vsebnosti preiskovanih radionuklidov v sedi~tihše J;Illprej .ostajajo 24 krat nižje kot v
obratovalnem obdobju 1985-90. Zmanjšanivpliv na okolju pqpisujejoizvajalci provizorični zeruljinski.
prekrivki na ravnem zgOfJ\iem delu jalovi.§ča HM] .na Borštu NC$p9mo j~ ,~pazno povišanje radioaktivnosti
sedimentov v reki Sori po izlivu Brebovščice, še posebej v prveminzadnjemčetrtletju,tudi:za faktor 2 in več za
posamezni radionuklid.

v ribah so vsebnosti PQmembnih ndionuldidov (22~ in 21Opb) vonesnažeDJh vostorokih višje kot na referenčni
lokaciji. Vrednosti v kmetijskih pridelkihv splo$nem nizke in moetlo t1uktU,injjo iz leta" leto: včasih se komaj
razlikujejo od tistih na referenčnjh lokacijah. Glede nadzora kmt,e so~alci, Vzeli vzorec na izvoru (na
odlagališču) in' ne v okolju (to jev okolici vira). Podatka o vpliw-na okoije_torej niso pridobili. Vsekakor so
ponovno izmerili visoke ko~tracije radionuklidov v travioPbPrekritem<l~ odlagališč Jazbec in Boršt, ki so
skladne z vrednostmi iz preteklih let Vsebnosti:!URa in 21 b so za cel vqlikostnj. razred višje v primerjavi z
vzorcem iz referenčne lokacije. Rezultati iz p~jšnjih poročil pa kažejo, da $o vrednOsti za vzorce trave v okolici
do nekajkratvišje kot na referenčnih lokacijah.

Zunanje sevanje gama v'okolici OOlagalijč se po preneltanjuruda1jen~ spreminja v skladu z značajem

preureditvenih del na od1agalUčUl, kot so oblikovanje in utxjevaqje povrJQIe~išča, selitve materiala iz
drugih lokacij na skupno cxllilgalilče, delna p~krivanja površin, itd. Meritve sevanja gama v okolici odlagališč
jamske izkopnine (Jazbec, P-I, P-9) so pokazala. da jesevaqje v njihovi okolici precej manjše kot pri
odlagališču HMJ. Tuje mogOČe zaznati povečano sevanje tudi db ra2Xlaljel~1ll od roba odlagališča. Stanje na
odlagališčih pel in P-9 je fe od leta 1992 nespremenjeno in je tako ponekod v neposredni bližini odlagališč še
vedno mogoče najti vroče ~ke(poročilo IJS za leto1992)
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3.6.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA

Na področju, ki ga zajame precej enakomemi vpliv rudnika urana. živi okrog 300 prebivalcev. Večina odraslega
prebivalstva so kmetovalci aU pa so zaposleni dJ::ugod.izven vpliva rudr!ika.Pti ocem efektivne doze za
prebivalstvo zaradi emiSij RUŽV so upoštevane nas1ednjeprenosQ.c poti: ,

• inhalacija dolgoživih radiomJldidov
• inhalacija '''''Rn in njegovihkratkoživillpotomcev .
- ingestija (vnos z vodo in hrano in Vodo) po vodni in kopni prehrambeni poti
- zW1311je sevanje gama

Dozni pretvorbeni faktorji za ocet10 efektivne doze so privzeti po IAEAuBasic Safety Standards (1996), pri
čemer pa so izvajalci zadržali izračun efdctivne ekvivalentne doze za inbalacijo radona IDnjegovih kratkoživih
potomcev po publikaciji ICRPSO (1988). V končnem seštevku je upoštevana tudi doza zaradi potencialnega
zauživaaja vode iz kontaminiranega potoka Brebovščice; Ob tem kje potrebno povedati, da prebivalci ne
uporabljajo potokov ne kot vir pitne vode, niti za zalivanje, namakanje ali napajanje živine. V vsem obdobju
doslej so izvajalci ocenili najvišji prispevek zaradi zauživanja hrane, ki pa ga'argumentirajo zgolj z nižjo
kvaliteto nadzornih meritev.

Tabela 3.11: Efektivne doze za prebivalstvozaradi emisij RUŽV

Prenosna Podrobnejši opis, Letna efektivna doza 2000
POt

Pomembni radionuk1idi (mSv) ,

lnhalacija - aerosoli z dolgoživimi
radionuklidi U, :!26Ra, 210pb 0.019

• samo 222Ro 0.005
• Ro·kratkoživi DOtomci 0.235

Ingestija - pitna Voda (O,n~ 210pt,. ::JGnl) (0.027)
- ribe e~, 21Opb) 0.002
• kmetijski pridelki(~in :lIOpb) <0.07

Zunanje - imerzija in depozicijaRo-potomcev 0.002
Sevanje • depozicija dolgoživ. radionuklidov .

• direktno y sevanje iz odlagališč) 0.002

Skupna efektivna doza zaradivirov RUžV v letu 2000 (zaokroženo):
*

0.34 mSvlleto
"

Ocena je izdelana za tisti del odraslihposameznikovznotraj širše kritične skupine prebivalstva,ki prejema "letno
najvišje dodatne doze. To so prebivalci iz naselja Gorenja Dobrava, ki leži 1.3 km severno od nekdanjih
zunanjih obratov RUŽV (porečilo IJS 1990). Ti prejmejo največji prispevek zaradi inhaIacije radonovih
kratkoživih potomcev.

3.6.4 ZAKLJUČKI

Meritve radioaktivnosti so tudi v desetem'letu po prenehanju izkoriščanja 'uranove rude na Žirovskem vrhu
pokazale, da je ustavitev ruda1jenja le delno zmanjbla vpliv na okolje. Večjih sprememb tudi ni realno
pričakovali, dokler ne bodo dokončno urejena vsa sedanjajalovišča. Koncentracije. radona v poseljenem okolju
rudnika ostajajo precej enake kot v obdobju obratovanja,kljub temu da so'emisije radona precej ni!i~ kot v času

obratovama V zadnjem letu se radioaktivnost~inskih vod glede na leto poprej celo povečala (~, :lIOpb).

Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti nekdanjega rudnika urana (0.34 mSv) v letu
2000 je blizu vrednostim v zadnjih letih'obratovanja RUŽV. Najpomembnejšivir radioaktivnegaonesnaževanja
v okolju RUŽV še vedno ostaja radon 222RD s svojimi kratkoživimi potomci. ki prispevajo vsaj okrog 3/4
dodatne izpostavljenoSti. Na vse ostale prenosne poti. kot so inhalacija dolgoživih radionuklidov, vodna in

, .
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kopna prehrambena pot ter zunanje obsevanje,. odpade preostali deleždodatlU!l obremenitve ali manj kot 0.10
mSvna leto.

Prejeta efektivna doza za.odrasleprebivalce predstavlja eno tretjino primarne ~jne.v~sti 1 mSvna leto za
celotno življenjsko obdobje, kot jo predpisujejo nekdanji zvezni pravilnik Oglejah doi (UL 87) in tudi
najnovejša mednarodna priporočila ICRP 60 (1991) in mednarodni temeljni varstveni standardi (IAEA, EU,
1996). V primeJjavi s celokupno obsevno obmnenitvijo prebiValstva predstavljajo posledice nekdanjega
rudarjenja uranove rode na RUŽV še vedno okoli 6 % od povprečne obsevne· obremertit"e zaradi naravnega
sevanja v tem okolju (okrog 5.5 mSv na leto).

Vir: LETNO POROeILO o ~1ljanjU varstva pred sevanji in o vpliw RudoilalŽirovski vrh na okolje za leto
2000. RžV. april. 2001.
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4 VARSTVO PRED SEVANJI V DELOVNEM OKPLJU

4.1 POROČILO ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS

.4.\.l INŠPEKCIJSKI NADZOR JEDRSKIH OBJEKTOV

Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) 1'18dzoruje jedrske objekte ·Nuklearno elektramoKrško (NEK). Institut "Jožef
Stefan" (IJS) z reaktorjem TRIGA v BrinjU pri'Ljubljani,ter Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) s skladiščem

srednje in nizklll radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani. V NEK je (zdravstveni inšpektor opravil 13
inšpekcijskih in 4 tehnične preglede.Dva iNpekcijska pregleda stabila izvršena v sodelovanjuz UpravoRS zajedrsko
varnost (URSJV). V IJS je zdravstveni inšpektor opravil 4 inšpekcijske preglede(trikrat v Brinju in enkrat na Jamovi
ulici 39). pri ARAO pa 2 inlpekcijskapregleda(enega v Z3vratcuin,enep v Brinju). Glavni namen pregledovje bil
ugotovitistanje pri zagotavljanju'V3fSm delavcevpredn~ostjo virov ionizirajoeihseY8I\i.

Pregledi v NEK so obravnavali naslednja področja: projekte in plane menjave uparjalnikov, izobraževanje iz varstva
pred sevanji, objekt za skla<mčenje starih uparjalniko~ in za dekontaminacijo, simulator za urjenje operaterjev, uvoz
jedrskega goriva. poročila o prejetih"sevaltlihdozah delavcev, komunalno 6istilno napravo, priprave na remont,
evidenco radioaktivnih virov, nove osebnedozimetre, postajozav.zortenje reke Save pri Brežicah, transformator TP 4,
parkirišče, plato objekta za ddcontaminacijo, delavnico za ventile, pot* del med remoll1om, uporabo natrija-24 pri
preizkusih uparjalnikov, vzroke za previsoke doze med rcmontomgfede na plane,potoči!a»ALARA«, povišane doze
v aprilu pri vhodu v NEK. in pri b1'8dilnihstolpih, radiolo!ko poročilo o reD1Ontu,tcmelj transfonnatorja GT 3,
radioaktivne odpadke ter reorganizacijo tehl1ičlillt operativ za radiolo§kozaJčitomza kemijo.

Nadzor v NEK je bil pogosteje izvajan med remontom v obdobju,april - junij; Z vidika varstva pred sevanji je
zdravstveni inšpektor predvsem proti koncu remonta dvakrat ugotovilprevisoke kolektivnedoze glede na plane, zaradi
česar sta URSN in ZIRS,~tevala,posebno' radiološko poročilo, ki je bilo obfaVtUlvano'na skupni inšpekciji zadnji
leden septembra. Opravljeni$() bili tudi §titje tehnični pregledi- zgradbe za upaljalnik, postaje v Brežicah,
transfonnatorja TP 4, parlciriJča, platoja objekta za dekontaminacijo~ deiavnice za ventile, temelja za transformator
GT 3. čistilne naprave ter izdanih dvanajst soglaSij k odločbam Ministrstvazaokolje in prostor za gradnjo ali uporabo
objektov.

Pregledi v IJS - Reaktorskem infrastrukturnem centru (Brinje) so obravnavali sanacijo vročih celic, shranjevaqje
radioaktivnih odpadkov, proizvodrtjci natrija-24m NEK. pravilnik o varstvu predsevanji in proizvodnjo radioaktivnih
elementov iz aJ1lericija-241 za ionitacijske javljalnike požara. Dvakrat so bile ugotovljene pomanjkljivosti - novo
nastali radioaktivni odpadki so shranjeni na neprimernih mestih v reaktorski haliali pri.vročihcelicah, ker jih ARAO
ni prevzela v skladišče na isti lokaciji. En pregled v IJS (Jamova39) paje obravnavalzdrJvni~ka spričevala, poročila o
pregledih in evidenci radioaktivnih virov ter poročilo o sanaciji zasilnega skladišča radioaktivnih odpadkov v
Zavratcu.

Pri ARAOsta bila 'opravljena dva pregleda. Sanacija zasiJnega skladišča v zavrateuje bila spomladi leta 2000 Uspešno
končana in zdravstveni inšpektor ni ugotovil pomanjkljivosti. Pregled v MAO - republiškem skladišču nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov v Brinju pa je ponovnepokazal, da prejšnji upravljavec skladišča IJS stanja ni
vzdrževal skladno s predpisi. Ugotovljene so' bile razpoke. zamakanje, luščenje krovne plasti betona, neuporabnost
transportne naprave, premajhno prezračevanje glede na projektne zahteve, nepopolna evidenca radioaktivnih virov>
nenatančna lokacija, aktivnosti, dimenzije, oznake. Zavod za varstvo pri delu (ZVD) in ARAO sta pri inventuri
seznam uskladiščenih virov sicer 40p0lni1a, ,vendar mora biti izveden še načn SlPUlcije in posodobitve skladišča

vključno z novimi meljeI\ii, sortiranjem in pakiranjem. Inšpektorju nisobili predloženi nekateri dokumenti - postopki
dela z viri sevanj, naloge $lužbeza varstvo pred sevanji, ravnanje v primeru nezgod in planiranje »ALARA«, zato je
bila izdana ureditvena odlotba,na katero pa seje ARAOpritožila. PostopeknadaljujeMinistrstvo za zdravje (MZ).

4.1.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V RUDNIKIH IN V DRUGIH OBJEKTIH Z VIRI RADONA

ZIRS skupa] s pooblaščenimi organizacijami redno nadzoruje Rudnik Žirovski vrh v zapiranju (RŽV), občasno pa
Rudnik svinca ln cinka Mežica v zapiranju (RSCM), Postojnsko jamo ter druge objekte s povišano vsebnostjo radona
in l1iegovih razpadnih produktov.
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•
•

v RŽV so bili opravljenitrije·"iaipekcijski pregledi in en tehnični. pregled,~ zve2i z dozimetrijo zunanjega in
notranjega sevanja, nadzorom radioaktivnosti okolja. sanacijo predelovalnega obrata in rušenjem objektov, sanacijo
drenažnega tunela pod Borštom in drugimi deli ter pranjem kontaminiranih oblek. Ugotovljena je bila pomanjkljivost
- program nadzora delovnega okolja. izpusto";' in vplivov na okolje" okvirui2:VCdbe aktivnosti trajnega prenehanja
pridobivanja uranovega koncentrata-ni pravočasno pridobil formalnega soglasja ZIRS. V nzv razen izhajanja radona
iz jalovišč ni večjih problemov zaradi sevanja.

. V RSCM končujejo z zapiralnimi deli, vendar še upoštevajo zahteve, oprede~cv odločbi ZIRS-a iz leta 1995. Iz
poročila za leto 1999 je razvidno, da so delavci RSCM prejeli dozo sevanja. ki Jeznalala v povprečju okrog 5 tnSv
letno in največ do 22 mSv po ~logiji priporočila lCRP 32. Štirje deJavciso.prejeli dozo nad IS mSv. Meri~je
izvajal sžv v sodelovanju z ZYn. . . o '0

Postojnska jama je nadzorovaua zaradi obremenjenosti vodnikov in drugihjamskih,4elllvcev z radonovimi potomci v
zraku. Meritve sevanja je. izvajal· US, 'zdravstvene preglede pa ZYn. Seva1~\qbfCmenitve v letu 1999 so bile v
povprečju okrog 6 mSv letno in največ do 20 mSv po metodologiji priporočila ICRP 32. Sest delavcev je prejelo dozo
~~~ -

Dodatni ukrepi' so bili potrebni tudi za Slovenske železnice. Vpi~ p~h6ddelka za potniški promet v
objektu na Kurilniški 3, Ljubljana je USizqJeril vsebnosti radona med·700 in. 3300 acvm3

. Na podlagi ugotovitev
inšpekcije je bila izdana ureditvenaodločba(določitev sevalnih obrem.enjcmosti~lea#h, prezračevanje, ugotovitev
"iro" radona, zdravniški pregledi, sanacija, kontrolne meritve). Zdravstvene,p"'ede je opravil I~tut za medicino
dela. prometa in športa, sevalne obremenitve pa je določil IJS. Doze v letu 1999.o1bil~za28 zaposlenih v povprečju
okrog 1~ mSv letno in največ do 26 mSv po metodologiji priporočila JCRP 32.~jt delavcev je prejelo dozo nad
15 mSv. Ukrepi iz odločbe so bili izvedeni, kontrolne meritve so nazadI\iepovsocl (razen v arhivu) pokazale vrednosti
pod 200 Bqlm3• . .

V zvezi s problematiko radona v iolah· in vrtcih je IJS pozimi 1999/2000 nadaljf;val z meritvami radona v najbolj
. kritičnih objektih. kjer so trenutne vsebnosti radona v prejšnjem obdobjumeritlv(199Q-1998) presegle 600 Bq/m3

•

ZIRS je financiral programmerltev radona v 12 šolah in 15 vrtcih. Izidi merjoAj$O veCinoma potrdili prvotne izide.
Povprečne vrednosti so bile celo višje od 1000 Bqlm3 v petih vrtcih in eni šolL za ravnatelje teh objektov smo junija
2000 v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na Brinju skupaj z US ponovno organizirali posvetovanje in jih
seznanili s problemom radona ter predlagali ukrepe za zmanjšanje obsevanja otrok in odraslih. V letu 2000 je
zdravstveni inšpektor opravil is inšpekcij v objektih s povišano vsebnosQo radona. izdal 11 ureditvenih odločb (VVZ
Mladi rod Ljubljana, Vrtec Ribnica, OŠ. Koroška Bela, OŠ Velika Doli.Da. VVZ Cuknica, OŠ Velike Lašče, Vrtec
Ivančna Gorica, Vrtec Novo mesto. OŠ Radovljica, OŠ S. Jenko Kranj, ·OŠ· &tieoa) in en sklep o dovolitvi izvršbe
odločbe (OŠ Škofja Loka-Podlubnik). ' .

4.1.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V ZDRAVSTVU

4.1.3.[ Ugotovitev dejanskega stanja

V letu 2000 je ZIRS največ .prizadevanja posvetil ugotavljanju dejanskega stanja na })OdrOčju uporabe različnih virov
ionizirajočega sevanja v ~vstvu. Pri tem je bil največji poudarek namenjem: .

• . vzpostavitvi evidence o rentgenskih napravah in o periodičnih letnihpre~'dcakpvosti le teh,
predpisu postopkov za izvajanje varstva pnld ionizirajočimisevanji vS!dopU·dobre delovne prakse in
problematiki pri nakupih aparatov in pridobitvijo uporabnih dovoljenj.

V evidenci ZIRS je bilo konec leta 2000 v zdravstvu in veterini v uporabi 684 rentgenskih naprav. Delitev naprav
glede njihove namembnosti je'predstavljena v tabeli 4.1.
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Tabela 4.1: Število rentgenskih uprav v zdravstWin'Yeteriniglede njihoveD.llIneIl1bnost.i.

NAMEMBNOST stanie 1999 nem lodoisani stanje 2000
ZOBNI 330 24 14 340
DIAGNOSnČNI 211 S 21 258 ..

TERAPIJSKI 4 O O 4
SIMULATOR 2 O O 2
MAMOGRAFSKI 29 O O 29
RAČUNALNIŠKI .t '

TOMOGRAFCf IS 1 1 IS
DENSITOMETRI 13 2 O 15
VETERINARSKl 20 1 O 21
SKUPAJ 685 J5 36 684

V zasebnih zdravstvenih ust,anovah~239)je v upOrabi 282 aparatov. v javnem zdmvstvcnih zavodih (103) pa
uporabljajo 402 rentgenska~.NatančnejJa razdelitev rentgenskih apa.ratov. glede~ je predstavljena v
tabeli 4.2. '

Tabela 4.2: Število rentgenskih napravv zdamtvu in veterini glede lastništva.

zasebne. javni
NAMEMBNOST ambulante bobWniee zdra"t'StWnl zavodi skuDai
ZOBNI 232 4 104 340
DIAGNOSTIČNI 21 184 53 258 .
TERAPEVTSKI O 4 O 4
SIMULATOR O 2 O 2
MAMOGRAFSKI 10 14 S 29
RACUNALNIŠKI
TOMOGRAFCT 2 13 O IS
DENSITOMETRl 10 S .. O , 15
VETERINARSKI 7 O .·.·14 21
SKUPAJ 282 ... 226 116 684

V letu 2000 je ZIRS izdal 54 uporabnih dovoljenj za delo z rentgenskimi aparati, tako za nove aparate, kot tudi za
aparate pri katerih je prišlo do pomcmbnejtih popravil ali spremembmesta namestitve.

ZVD je poslal 684 poročil o i7;vcdcnih pregledih aparatov. Iz prejetih poročil je razvidno, da 25 (3,7%) aparatov ni
bilo pregledanih, 118 (17.2 %) apuatov ni usuezalo kriterijem kvalitete. za 38 (5,6 %)aparatovje predlagana odprava
pomanjkljivosti do naslednjega letnega. pregleda. 503 (73,5 %) aparatov" pa je .brezhibnih, ali imajo manjše
pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na kvaliteto dela.

Opravljenih je bilo 35 i~cijsldh pregledOv. Na osnovittgotoviteV iMpekcijskih pregledov so bile izdane štiri
odločbe o prepovedi uporabe rentgenskega aparata (Ginekolaška~ Kliničniin§titut za radiologijo, Splošna
bolnišnica Celje (2) in.4ve urec1itveniodlo&ri (Onkolol1d- inItit\lt. za~p~izkusa znanja iz varstva pred
ionizirajočimi sevanji in Kliničnemu oddelku za anesteziologijo bl intenzivno terapijo operativnih strok Ke, za
dostavodokumentacije v zveziz delom z viriionizirajočih sevanj) •

4.1.3.2 Oddelki in laboratoriji za nuklearuo medicino

Sedem klinik oziroma boInilnic v Sloveniji uporablja odprte vire sevanj (radiofarmacevtike) za diagnostiko in terapijo.
To so Klinični center Ljubljana.1Oin.ual za.nuklearno medicino (KNM), 00k01oškiinštitut ter splošne bolnUnice v
Celju, Mariboru, Slovenj GI'adcu, Sempeuu pri Gorici in Izoli.. V letu 2QOO je. zdravstveni inšpektor opravil 2
impekcijL .

V Onkološkem in!titutu so poleg odprtih viroV sevanj POd nadzorom še zaprti viri voddellcili za teleradioterapijo in
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bralliradi.otefclpijo. V KNMje,~ inlpektor opravil en pregled..pri~ razen nekaterih neveljaVnih
7..dravniškib spričeval, ni ugotovil posebnih pomanjkljivosti. še vedno pa ni zgrajen poseben zaprt sistem za
Zlldrt.Cvanje tekočih radioaktivni1i odplak.čeprav je bila izdanaodločba teleta 1995.,

v Celju, Mariboru. in Sempetm pri Gorici ZVD na svojih pregledih ni UgotQvUvečjih pomanjkljivosti. Nepravilnosti
je odkril v Izoli (kontaminacija) in Slovenj Gradcu (kontaminacija, neuSposolSljenost delavke). Inšpekcijski pregl~je
bil opravljen le v Celju, kjerw bi1c.m8njšc pomanjkljivosti (neveljaV1'lekalibtaeijt merilnikov sevanja, neoptirna.lflo
urejena kontrolna točka s sanitamim vozlom., slabe klimatske naprave, stann~gama« kamera. postopki za prih;ier
nezgod niso bili nameščeni na Vidnihmestih).

4.1.3.3 Organizacija sistemaodgovol1lib oseb

Pravne osebe, ki uporabljajo vire ionizil'lijočih sevanj, morajo imeti strokovno osebo, ki je odgovorna za izvajanje
varstva pred ionizirajočimi sevanji (drugi odstavek 23. člena zakona O varstw Pte<l ionizirajočimi sevanji in o
posebnih varnostnih-ukrepih pri. uporabi jedrske energije ZVISJE, Ur.l.621S4). Sttokovna izobrazba oseb, ki smejo
delati v službah varstva pred' ionizir;tjočimi sevanji, je določena ~ 7. čl~~vibUka O strokovni izobrazbi:
zdravstvenfh pogojih in zdravstvenihprcgledih,oseb, ki smejo delati z viri ibn1zfrajOčih sevanj ZS (Ur. 1. SFRJ
.J(/86).

Na podlagi pogovora predstavnikov zdravstvenih ustanov in ZIRS so bile ()predetj~tie odgovornosti za izvajanje nalog
iz področja varstva pred ionizitajočimi sevanji. Kratka navodilaza uspešno izvajaaje nalog soopredeljena.v naslednjih
poglavjih: zakonodaja, pridobitev dovoljenj,ztfravstveni .pregledi, i~obra~~ in usposabljanje, dozirnetrija,
preverjanje kakovosti virov ionizirajoeega sevanja, delo, izpostavljenost pret• .ovancev zaradi uporabe. virov
ionizirajočega sevanja, prcnehlQljeuporabc vira ionizirajočega sevanja. . .

.t.l.3.~ Sevalna obremenjenost prebivalcev zaradi medicinske UI)orabe virovsevanja

Dejavnost Evropske komisije na področju varstva pred jonizirajočimi sevanji. temelji na vsebini pogodbe »Euratom
Treaty«, .ki narekuje vzpostavitev temeljnih varnostnih standardov ~njeuib~tipred škodljivimi vpli\oi
ionizirajočega sevanja. zaradi. svojevrstnosti $vstvenega varstva posam~oY, izpostavljenih ionizirajočemu

sevanju pri medicinski llPOrabi, SO varnostni·~ tega področja opredeljeniyposebnidirektivi 97/431Euratom.
imenovani tudi »Medical ExposureDireCtive (MED)« in povzemajo navodilapubl~je Intemationo! Commission on
RodiologicalProtection (1CR!'J 73.

Diagnostična radiologija namreč prlspCVa daleč največji delež k oQ$OWUlosth..paoi,va1stva zaradi umetnih virov
ionizifč\iočih sevanj. Okrog IS % celotne doze. ki jo prejme povprečni Evropejc;c; jetpOsledica medicinske uporabe
ionizirajočega sevanja. Če izvza.memo. naravnevire sevanja, na radiološko diagnostikoodpadeskoraj 90 % kolektivne
doze.

ZIRS je zato v letu 2000 financiral pilotni projekt, katerega namen je zajeti različne radiološke preiskave.
Raziskovalna naloga z naslovom »Obsevanost pacientov zaradi klasičnih rentgenskih preiskavv Splošni bolnišniciv
SloveJijGradcu«, ki jo je izve<WZVD, predstavlja preizkus za izvedbp podob~ meritev v ostalih radioloških
oddelkill·v Sloveniji.. S tem želi ZJ:aS prispevati· k vzpostavitvi enotnih meril'. za ~je\l8nje kakovosti r;ldioloških
preiskav, kamor soc1i tudi določitev diagnostičnihRferenčnih nivojev nadržavnba~li.Diagnostični referenčni nivoji
so eno izmed meril za objektivno prUne1javo diagnostik in odražajo stanjov ·dt'favi.ter omogočajo razvoj postopkov
optimizacije. Dejavnost ZIRS v svoji vsebini presega zgolj fonnalno prilagajanjezakonodaji Evropske skupnosti in je
v prvi vrsti namenjena izboljša&\iu kakovosti radioloWll storitevv Sloveniji, za dobro vseh preiskovancev in bolnikov.

·U...J INŠPEKCiJSKI NADZOR V GOSPODARSTVU

..J.l.4.1 Rentgenske naprave, e~ronskimikn)lkopi in pospeševalniki

V preteklem letu je bil nadzor nad uporabo rentgenskih aparatov okrepljen, ka'r je omogočal Centralni register
industrijskih ren/genov, ki nastaja od leta 1998na ZIRSin v katerem se nahajajo podatkio pregledih in uporabi tistih
aparatov. ki jih uporablja industrija· (103). Register omogoča sledenjefivljenjskc·'dobe ·posameznega aparata od
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njegove prve uporabe do odjave. vanj SO VIdene tako tehniene karakteristike .kot tudi naziv odgovorne osebe in
komentarji poobla§čenih institucij ob pteg1edu aparata. V Sloveniji za preglede.tel1 aparatov, ki so periodični vsako
leto oziroma po vsakem posegu vanj. Id·bi spremenilvarnostne raZnteR. slabita dve POObJdČeni instituciji - IJS in
ZVD. pri čemer približno 90 % .. vseh pregledovopravt slednja. ZIRS je prejel 96 poročil o pregledih aparatov. 2
aparata nista bila pregledana in sta v pos~opku pridobivanja uporab~ dovoljenja. za ~ aparatov pa je potrebno
preveriti, ali jih institucije še uporabljaj<l. V približno 200.450 bile že na pregledih ugotovljene nepravilnosti kot so:
uporaba aparata brez uporabnega dovoljenja. pomanjkljiva izobrazba osebja v :tvezi ZV81'$lVom pred sevanji, bodisi
odgovorne osebe ali delavcev 2: virom iil podobno. Zdravstvena inšpelctonca je Clpravila 12 inšpekcijskih pregledov,
povezanih z industrijskimi rentgeni. .Na pregledih je bilo tudi ugotovljeno, da sev posameznih podjetjih nahajajo
aparati, ki sicer niso v uporabi,· njihOv status pa. ZIRS v preteklosti Di bil j!lVljen, zato je tudi število aparatov
Centralnem registru industrijskih I'entgenovpraVUoma vee.ie od šteVila aparatov, ki so redno letno pregledani. V
.skladus slovenskozakonodajo mora uporabnikv roku 15dni po prenehanjuuporabeaparata o tem obvestiti organ. ki
je izdal uporabno dovoljenje. Nadaljuje je bilo na pregledih ugotovljeno, da je čas medvlogo za izdajo uporabnega
dovoljenja in nabavo aparata večkrat v posameznihpodjetjih nekaj let, v tem času pa pod.je\ja, ki so aparate uvozila.
uporabljajo brez ustreznih :Wčitnihukrepov. Izdanih je bilosedemureditvenih odl9Čbin devetuporabnihdovoljeI\i.

Y Sloveniji se poleg omenjenihvirov nahajata tudi 2 pospeševalnika in sicer oba na US, pri čemer IJS uporablja le
enega (Tandemski pospe§evalnik z U> 2 MV) ter približno 10 elektronskih mikroskopov, Id so v uporabipredvsem v
znanstvenih institucijah.

4.1.4.2 Zal>rti viri sevanj

ZIRS nadzoruje tudi uporabnike zaprtih virov sevanj v industrijskih objektih in drugje. !'laposebnemseznamu z dne
26.1.2000je navedenih skupno 96 deIovnihorpzacij ali enot v gospodarstW;kjerso imeli567 zaprtih virovsevanj
za nadzor delovnih procesov in 19' drugih organizacij aIilaboratorijev, ki so imeli predvsem vire z nizko
radioaktivnostio za izobraževanje, raziskave ali preizkušanje merilnikov. Ločeno SO evidentirani ionizirajoči

jaVljalniki požara.

za industrijsko radiogratijo z iridije~ selenom," kobaltom ali ceZijem je bilo Cvldentir8nih skupno 93 virov v Il
organizacijah. Številovirov v evi~nCi je zdaj okrog dvakrat večje kot prej,~so kontejnerji ali naprave,ki vsebujejo
osiromašeni uran za zaščito pred~jem in radiografski viri ločeni. StreloVodi z evropijem ali kobaltom so bili
postavljeni na 13 objektih 9 organizacij. Merilnike debeline ali gostotepri predeJa'\fi proizvodov ali stikal pri žičnicah
s LI4 zaprtimi viri, ki vsebujejo americij, sti'oncii,eurij, železo. kobalt, cezij, talij, prometij ali kripton, je imelo 31
organizacij. Evidentiranih je 145 merilnikov vlažnosti in gostote materialovJU(eestnih in geolo§kih deloviščih, ki
vsebujejo cezij kot vir žarkovgama terzlitino americija in berilija kotvir nevtronov v 22 organizacijah. V uporabije
bilo 193 merilnikov nivoJev; tekočin; talin, sipkih in drugih snovi~ kjCr upotabljajo kobalt, cezij ali americij, v 23
organizacijah. Evidentiranihje še 9 radioaktivnih virovzauporabo v drugeruunene. .

zaprte vire z nizko radioaktivnosgo uporabljajo še pri izobraževalljudijakov.v Gimnaziji Bežigrad ter študentov na
Fakulteti za fiziko in na Medicinskifaku1teti .. Inštitutu za biofiziko; pri raziSkovalneindelu na Biotehniški. fakulteti
(katedre za lesarstvo, kmetijsko metioracijo in mehanizacijo) tet za. umeritve au pre~je merilnikov v ZVD, US
(odseki za nizke in srednje energije, Osnovne d~ce, sekundarne standarde, izobraževalni center za jedrsko tehnologijo
in služba za varstvo pred sevanji), I:Mtitutu zameta1urgijo, FaIaitteti za geotehnOlogijo, URSN in Carinski upravi RS.
Ministrstvoza obrambo uporabljatritij na si$temihza nočno ciljanje,Hermes Plus pa nikelj v ionizacijskih celicah za
masne spektrometre. Novi Mikrohit 'ima dovoljenje zauporabo majime aktivnosti tritija. Expo Ljubljana uporablja
natrij za preizkušanje kamer "gama" pri nuklearni medicini. V letu 2000 je bil opravljen en in§pekcijski pregled v
MORS Todraž, kjer je bila ugotovljena nepravilnost, ker so delavci popraVljali polkodovane vire brez ustreznih
navodil in zaščitnih sredstev. zaradi tega ni bilo izdanosoglasjeh gradbenc;mudovoljenju za delavnice.

Y industrijskih objektih SO bili leta ~OOO opravljeni ltirje in!pekcijski pregledi v zvezi' z uporabo in shranjevanjem
radioaktivnih snovi. Pregled·v VIPAP Kdkoje bil potreben, ker so .morali zamenjati !eSt virov zaradi nezanesljivega
delovanja merilnikov nivoja Izdani je bila odlOčba za odstranitev in odvoz tldioa1ctMtih strelovodov v skladišče v
Brinju ter dovoljenjeza nabavo in 'uporabo novih virov.Podobnipregledi v~ih LitostrojEl, ,Novoles in Pf1eiderer
Novoterm so sicerpo~ da so njihovi neuporabni.viri varno shranjeni, vc:ndar je bila Litostroju na njihoVO željQ
izdana odločba za odstranitev in <ldvoz radioaktivnihneuporabnih radiografskihvirovv skladišče v Brinju, Novolesu
P~I predlog,da pooblaščena organizaCija pregleda vir in izda poročilo o meritvisevanja.
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.območni zdravstveni iNpelctorji SOoPmili 48 pregledov tistih podjetij.ki'jih poob~ne organizacije niso ali paje
bilaevi<lenca shranjenih virov nepopolna,· IOjub. ugotovijenim nepravilnostim v večini objektov je bila v letu 20A0
izdana Je odločba Biotehniški fakulteti za odstranitev in odvoz radioaktivnih neuporabnih virov v skladišče v Brinju.
V letu 200 1 potekajo tudi drugi upravni postopkiza ureditev stanja.

Evidenco ionizirajočih javljalnikov·~ (UP) vodi ZlRS na podlagi poročil pooblaičenih organizacij, ki opravljajo
redne letne preglede. To so ZVD. In!titut za varstvo pri delu Maribor (IVO) in Varnost. Maribor. Varnost Maribor
nadzoruje 4048 virov (35 poročil).IVD 50S (S tinn) in ZVD 23.488 (351 poročU). Ionizacijskejavljalnike požara z
americijem menjajo in shranj'ujejolskra SistemiLjubljana (evidentiranih je 133I!wsov). Iskra Prins Ljubljana (okrog
1300kosov) in ZaIja Kamnik (180 kosov). doklerjih ne oddajo v skladišče nizkoi~lsredt\je radioaktivnih odpadkov v
Brinju. V Rtv i~o evidentiranih 181 javljalnikov, v Tennoelektrami ~jih je:23. 'v skladišču Brinje pa je .
evidentiranih 18.264 javijalnikov oziroma \tirov. Skupaj je torej v Sloveni~ trenutno evidentiranih 49.320
ionizacijskihjavlja1nikovpožara..

4.1.4.3 Prevozi radioaktivnih snovi

Evidencecestnih prevoznikov,ki SOleta 2000 izpolnjevalipogoje za prevoz radioaktivnih sp.ovi. ZIRS več ne vodi, ker
z veljavnostjo novega zakona o prevozu nevarnegablaga (UrJ. RS, št. 79/99) prevoznikomni potrebno več zaprositi
za dovoljenje, če izpolnjujejo pogoje ADR. Poleg tega je za izdajo dovoljenj pristojna URSN v soglasju z MZ, le za
radiofannacevtike je še pristojno MZ.

Prekodržavne meje so organizirala prevoze radioaktiVJtih snovi različna uvozno/izvozna podjetja,od katerih sta bila v
radiofannaciji najpomembnejAa .BiomedisMaribor in Karanta Ljubljana. Drugi (Genos. Iris, IJS, Lek. NEK. IMP
Ljubljana,Editrade, itn.) so pridobili posamična dpvoljenja za prevoz.P~tJ#zitna prevoznika sta bila Siovit
iz Varaždina in Jasika iz zagreb., ki stavsak teden preko Sežanein Staroda alip~ Šentilja in Gruškovja prevažala
radiofarmacevtikev hrvaške bolnilnic:e.

V letu 2000 je ZIRS izdal 7C) dovoljenj za prevoz radiofa.nnacevtikov (63 za uvoz. 6 za tranzit in 1 za izvoz) ter 83
soglasij k dovoljenjem za prev0f:dt!lgih radioaktivnih snovi, ki jih je izdafaOR$N(S8za uvoz. 3 za tranzit, 2 za
izvoz in 20 za prevozV Sloveniji). prevozniki SOglede na pogoje vdovoljenjih jayijlUposamezne prevoze najmanj 48
ur pred začetkom na ZIRS, na URSN ter na MNZ·ali Policijo. Evj,dence spot~il kažejo, da je bilo v letu 2000
prijavljenih skupno 393po~ enosmernih prevozov skozi mejne prehodc:(2S5 za uvoz, 6 za izvoz in 102 za
tranzit). v notranjosti države P~ je,bilo prijavljenih 307 dvosmernih PrevQzov(t1a Aelovišča in nazaj v podjetja). V
statistične podatke niso zajeti prevozivečine cestnibpodjetij, ki prevozovsond niso prYavljali ZIRS-u.

Še vedno ni dovoljen prevoz radioaktivnih snovi po železnici, ker niso i~tnjeIupredpisani pogoji (merilni
instrumenti, usposobljenost, zdravstvenipregledi).Prevozi z letali so omejeni gledena'i.nednarodne:zahteve o prevozu
nevarnih snovi. Letališče Brnik izpolnjujepogoje. .

J

V letu 2000 je zdravstveni in!pCktor opravil na mejnem prehodu Sežana 3 ~ijske preglede, ki so obravnavali
prevoze. Pri zadnjem pregledu je bilapmllaganazavmitev tovora :zaraqip~ racijoaktivnosti. Prevoznik .0.
Fekete (Black Family, Madžarska) je' namreč preVažal ruda s cirkonijevim s~t9lD. ki je bogata z naravnimi
radioaktivnimi izotopiuranom;.~ in torijem. Po pridobitvi ustreznih 'POdatkov o aktivnosti je bilo ugotovljeno,
da koncentracija ne presega 70 Bqlglnni potrebnoposebnodovoljenje.' '. ..

Ta snov sicer lahko ogroža delavcev industriji kot vir ionizirajočegaSevanja.· UPombljlijo jo za izdelavo glazur na
keramiki, NahajaJiIča cirkonijevep silikata so v Avstraliji in južni Afriki, v SIO~jo pa prihaja kot droben pesek,
namenjen takoj~rUi uporabi. Izdelovalci tep izdelka praviloma sicer niso POdaJ8U V spremni uvozni dokumentaciji
podatkovo vsebnosti radioizotopov. Predstavlrik podjetja Impol iz SlovenskeBistrlceje namreč 29.3.2000 ugotovil z
ročnim merilnikom domih hitrosti. da se na tovornjaku. s tovorom za EmO I<el\lija {to.o.nabaja material s povišano
vrednostjo radioizotopov. Analiza.lci jojc opravil US, je pokazala. da gre. Z3izotop K-40, hkrati pa je bilo
ugotovljeno, da sev podjetju Emo Kemija d.c,c naWija cirkonijev silikat. ki ga J>OCtjet,jeuvaža iz Italije. Opravljen je
bil inšpekcijski pregled marca 2000. JUl. podlagi katerega je US izdelal predlog Ocene doznih obremenitev. Po
odobritvi programa s strani ZIRSje potekala~ delovnih mest v~ noveMbru 2000, inšpekcijski pregled pa
je bil ponovljen novembra 2000. Rezultatianaliz te nisobili posredovaniZIRS. .
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4.1.4.4 Radiokemijski in drugi laboratoriji

ZIRS nadzoruje tudi delo 'v drugihlaboratorijill z odprtimi viri. kjer so večinoma. radioaktivnosti okrog tisočkrat

manjše kakor v bolnišničnih oddelkih. Skupaj je evidentiranil1 2l laboratorijev. V letu 2000 ni bil opravljen noben
inšpekcijski pregled v takšnih laboratorijih. JEDkrat letno jih pregleda pooblaščena organizacija (IJS ali ZVD). ki je
ponekodugotavljala manjše pomanjkljivosti.

4.1.5 RADIOAKTIVNOST V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU

Program meritev radioaktivne konraminacije. ki ga. financira Ministrstvo, za zdravje. je namenjen zgodnjemu
odkrivanju kontaminacije okolja. Uveden je bil po čemobilski nema in ga sestavljajo nadzorne meritve, ki imajo
značaj takojšnje kontrole stopnje radioaktivne kontaminacije ter ~e dnevnih itl mesečnih prejetih doz zaradi
zunanjega sevanja gama. Kontrola radioaktivnosti hrane rastlinskega in živalskega izvora. kot osnova za izračun

prejetih doz zaradi ingestije, služi za spremlj~je dolgoročnih trendov kontaminacije okolja zaradi umetnih virov.
Program obseganaslednje meritve:
• reke - odvzem dveh vzorcev letno v Savi pri Ljubljani (Laze -Jevnica), Dravi pri Mariboru, Soči pod Anhovim in

Savinji pri Celju,
• zrak - dnevno vzorčenje zrakav Ljubljani.na Predmeji in na Jezerskem,
• zemlja - vzorci tal, zbrani dvakrat letno (maj in oktoiJer) v treh globinah O-Sem. 5-10 cm in 10-15 cm na

travnatih površinah nalokacijah Ljubljana,. Kobarid in MurskaSobota. .
• padavine - vzorci trdnih in tekočih padavin so se zbirali kontinuirano v Ljubljani. Kobaridu. Murski Soboti in

Novem mestu.
• pitna voda • polletne izotopske analize gama sevalcev, specifične analize Sr-96 in H-3 so bile opravljene v

Ljubljani, Celju Manooru, Kopru, Škofji·loki in I<rnnju,
• hrana - program koncentracij aktivnosti V vzorcih brane živalskega ili rastlinskega izvora obsega analizo 

vsebnostigama sevalcev in Sr-9O na lokacijahLjubljana. Novo mesto, Koper, Celje, Murska Sobota in Maribor za
hrano rastlinskega izvora in na lokacijahLjubljana. Murska Sobota,Novo mesto, Koper, Slovenj Gradec in Celje
za hrano živalskega izvora,

• mleko - vzorčevano na lokacijahLjubljana.BohinjskaBistrica. Kobarid in Murska Sobotain
• krmila - meritve trave, sena knnil, gnojil in fosfatov, predvsemna podroejib,kjer se kontrolira mleko.

Na osnovi povprečne vrednosti speCifičnih aktivnosti dolgoživihflSijskih radionuklidov v zraku, vodi- in'hrani za leto
2000. povprečnem letnem vnosu in ob upoštevanju doznill pretvoI'benih faktorjev (Basic Safety Standards), je bila
ocenjena pričakovana efektivna doza. Ocenjenje bil prispevek Cs-I37 (nekaj nSv) in Sr-90 (nekaj 10 nSv) k dozi
zaradi inhalacije fisijskih radionuklidov.V primerjaviz obsevnimi obremenitvamipo drQ.gih prenosnih poteh(ingestija
in zunanje sevanje) je prispevek zaradi inlla1acije zanemarljiv. Doza zaradi ingestijeje namreč ocenjena na 3,8 JlSV
letno (od tega Sr-OO 71% in Cs-137 29 %).ZUnanje sevanje zaradi kontaminacije~ s Cs-137 predstavlja največji
prispevekk dozi od globalne kontaminacijeokolja. Efektivnadozazaradi zunanjega..obSevanjajebila v preteklemletu
ocenjena na 53,7 JlSv. Skupna doza odraslega prebivalca, ki jo je povzročila Splošna k6t1tarninacija okolja s fisijskimi
radionuklidi je bila v letu 200()ocenjena na 57,S J1$v. Do.\.goročni ~ t<atejo, da je stanje radioaktivne
kontaminaeije okolja že na nivoju pred černobilsko nesrečo. Izjen1aje le zunanje sevanje galna zaradi prisotnosti Cs
137 v tleh. Na podlagi meritev radioaktivnosti življenjskegaokolja Republila: Slovenije v letu 2000, ZVD zavod za
varstvo pri delu d.d. in Institut Jožef Stefan ugotavljata, da so specifične aktivuosti umetnih radionuklidovv hrani in
zraku izpod 1 % mejnih vrednosti,-predpisanih v Pravilniku o največjih mejah kontaminacije človekovega okolja in o
dekontaminaciji,

.J.1.6 DOZIMETRIJA DELAVCEV V SLOVENIJI

V Državnem programu RS za preVzem pravnega reda EU do koncaleta 2002 , ki ga je RS izdala v maju 1999,je pod
poglavjemKakovost Življenja in okolja, Okolje. navedeno. dabo Slovenija na novouvedlaenoten računalniški sistem
za vodenja evidenc prejetih doz.V$Idadu z omenjenim državnim programomter v skladu s predvidenim polnjenjem
Centralnega državnega dozimetriOnega registra. ki je začel nastajati v apti1U 1999,je ZIRS v letu 2000 začel s
polnjenjem omenjenega registra. Register naj bi vseboval tekoče doze od 1.1.2000 in sicer tako zunanjih kot
notranjih delavcev v Sloveniji, pravtako pa tudi nOUlnje in zunanje dozeterkamulativne doze do 1.1.2000. Na
področju nadzora nad dozimetrijo deIavctv in nastankom Centralnega državnega dozimetričnega registra, je
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zdravstvena in!pektorica opravila 24i~cij in sicer la na IJS (vkljueno ~:~rom nad Laboratorijem s '
sekundamimi standardi), 6 naZVD, 4 v NEK, 2 v sžv. I v Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o. ter I v
RSCM.Na omenjenih inšpekcijah so bila obravnavana tehnična in strokovnaYPiUanja,povezanaz registracijo
delavcev v notrarije evidencedoZimetričriih servisov, problematiko ideJlti,fikacij~;zunanJib delavcev v Sloveniji,
zagotavljanja kvalitete v dozime~h servisih. ter pošiljanje podatkov vZ~. V nadaljevanju podajamo
preliminarne rezultate analize efektivnih doz za leto 2000. Podatki pokažejo, daj~v tem letu z viri sevanja delalo v .
Sloveniji 4526 oseb, izmed katerih je približno IS % zunanjih delavcev, to SO tisti delavci. ki niso stalno zaposleni v
posameznih podjetjih. V skladu z veljavno zakonodajo je zaščita zunanjih delavcev enaka zaščiti redno zaposlenih
(Pravilnik o mejah. ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so. izpostavljeni pR:biV8lstVo in tisti, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj, o merjenju stop!\ie izpostavljenosti ionizirajočim sevaJljem oSl:b, ki delajo z viri teh sevanj in o
preskuW1ju kontaminacije delovne_okolja (Ur." SFRJ 31189, 63/89». Tabela 't3 prikazuje število delavcev, ki SO
zajeti v osebno dozimetrijo v PQS8TDeZnih letih od leta 1994 dalje. Nacalč8nje$tcMladelavcev po letu 1994 je
posledica predvsem boljšega uadzora nad uP,Orabo virov sevanja in ne povečan.ie4ejavnosti, povezanih z viri
ionizirajočega$WaDja. Tabela 4.4-: prikazuje razporeditev števila delavcev, ki 4elajozviri sevanj, glede na posamezne
dejavnosti v letu 2000.

Tabela 4.3: Število registrircmih delavcev z viri SC;VaI\j po letih

Leto Stevilo re . ih delavcev z viri
1994 .. 2600
1995 3490
1996 378&
1997· 4365
1998 4305
1999 4693
2000 4$126

Tabela 4.4: Število delavcev glede na posamezne dejavnosti v letu 2000.

Deiavnost Delež delavcev r%l
medicina 51.0

delovanie reaktoria 24.7
industriia 7.8
rudniki 5.1

delovna mesta S povišano vrednostjo 4.6
Rn 222 (izvzeti SO rudniki) .

veterina 0.9
ostalo 5.9

Celotna kolektivna efektivna doza znaša 4.50 mansv, Približno 24 % te doze je pOslediCa inhalacije Rn -222 na.
delovnemmestu. pri čemer so vsi izračuni, povezaniz inhilacijo Rn - 222 narejeni po metodologiji ICRP 65. Tabela
-1-.5 prikaZUje deleže kolektivnih dozmh obrelucnitev glede na posamezne dejm'nost!' ter povprečno efektivno dozo
glede na posamezno dejavnost.

Tabela 4.5: Deleži kolektivnih doznib obremenitev in povprečnih efektivnlh doz glede na posamezne dejavnosti

Dejavnost Delež kolektivne doze Povprečna doza
r%l rmSvl

medicina 16.1 0.31
delovanie reaktoria 57.8 2.29

. industriia 1.9 0,42
I rudniki 6.2 .' ... 1.19
delovna mesta s povišano vrednostjo 17.3 3.69

Rn 222 (izvzeti so rudniki)
veterina 0.2 0.21
ostalo 0.5 0.08
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Glede na zakonske omejitve doz (Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kat=mu so izpostavljeni
prebivalstvo in tisti. ki deSajo'zvirl'IoDizirajoeih sevanj, O merjeqju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
oseb. ki delajo z viri teh sevanj in o preskuAanju kontaminacije delovnega okolja (Ur. l. SFRJ 31189, 63189». noben
delavec ni prejel doze nad SOmSv. En delavecje prejelefektivna dozO na 30 mSv. ki je ni bilo mogoče pojasniti z
nepravilno uporabo dozimetra, .De1avfJC je bil zap&lenv industriji. Dozo.vintervalu med 20 mSv in 30 mSv je prejelo
5 oseb. in sicer 4 v NEK in 1 v industriji, 45 oseb je prejelo dozo v inten'31umed 10 in 20 mS\' in 172 delavcev v
intervalu med 5 in 10 mSv.

Glede na dozne omejitve v Council Directive 96n9lEuratom je torej 6 oseb prejelo letno efektivna dozo nad 20 mSv.
Podatki o kožnih dozah in dotah· ekstremitet nisosiStcmatiČt1o vodeni,Centt8ltU državni dozimetrični register pa je
mogoče enostavno nadgraditi tudi z vnosom omenjenih podatkov. Presoja strokovne in tehnične usposobljenosti
institucij, ki izvajajo osebnodozimetrijodelavcev z viri ionizirajočihsevanjv Sloveniji

4.1.7 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Izobrazba delavcev, ki delajo zviri ionizirajočih sevanj,večinoma ustreza Datinizastarelim predpisom. Usposabljanje,
izpopolnjevanje in preverjanje zna1lja opravljata pooblalčeni organizaciji (US. in ZVD). Pri izboljW1ju razmer na
področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in varnostivirov je ustrezno usposabljanje in izobraževanje Odločilnega

pomena. že koncem letu 1999je ZIRSzačel zeYidentiraJijem irtpregledomobStoječih usposabljanj, ki podajajo znanja
iz varstva pred sevanji. V ta sklop spadajododiplomski in podiplomski programi na Medicinski fakulteti, VISOki šoli
7.3 zdravstvo in Fakulteti za matematiJc() in fiziko- oddelku za fiZikO. Prav takoje v ta okvir vključeno specialistično

usposabljanjein izobraževanjev sklopu SU'Okovnih izpitov. za nekatera področja SO pripniV1jeni predlogi.ki bi jih bilo .
po našem mnenju potrebno dodati ObStOjeČi vsebini in jih \1ključiti v iZObtaŽeValnO programe.

·U.8 ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Z viri ionizirajočih sevanj smejodelati osebe. ~izpolnjujejo zd1'avstVe11e pogojc,predpisane S Pravilnikomo strokovni
izobrazbi.zdravstvenih pogojih. in zdravstveni11: pregledihoseb,ki smejo
delati z viri ionizirajočih sevanj (Ur.lSFRJ 40186). zdravstveni p~glc=d vsebuj(l,preglec1 pri specia1istu medicinedela,
prometa in športa, llematolo§ko biokemično. analizo krvi in p~vo·urina,. .EKO, pregled očesne leče. ter kjer to
določa pravilnik določitev deleža strukturnih kromosomskih aberacij; P!iobla§čene zdravstvene ustanove. ki preglede
izvajajo,SOnaslednje:

I· ZVD zavod za varstvo pri delu elel, Center za medicino dela
II - Klinični center Ljubljana, KliničniWtitut za medicino dela,prometain športa, Centerza

zdravstvenovarstvo pred viri IS
TIl - Zdravstveni dom Krško
IV - OZG OE Zdravstveni dom SkofjaLoka
V - Aristotel d.o.o.• Zdravstvenoin poslovno svetovanje

Tabeli 4.6: Pogostostopravljenih zdrclvslvenihpregledov v letu 2000.

Področje dela 1 il In IV V 1:

1: M 2;, ~. M', Ž E M 2 1: M Z 1: M 2;

delavci v 1474 586 888 '32 11 21 150
zdravstvu
delavci v 632 592 40 67 58 9 388 382 6 270 270 O 135
industriii
delavci v 72 ·65 7 17 15 2 104 89 15 19
rudarstvu
delavci v 72 54 18 15 7 8 8
izobraževanju
in raziskovalni
deiavnosti
skupai 2250 1297 953 131 91 40 388 382 6 104 89 15 270 270 O 314
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V tabeli. 4.6 je predstavljeno ~~opravljenihzdravniških pregledov oseb•• ki <ll:W:jo z viri oziroma v območju viq)v
ioniz1r~očill sevanj po dejavnoSti, spolu in pooblaščeni zdravstveni ustallQv,i., kije preglede opravila.

Od patoloških rezultatov preqstojnikCentra za medicino dela ZVDizP<,stavija lllotnjave očesne leče pri 25 %
pregledovancev, Svetovanje bil pogloblje~monitoring in dosledna upora~ osel?ni.hv~rovaIDih sredstev.
Sedem pregledanih oseb so zdravstVene ustanove ocenile in razvrstile v skuPtno"začasno in trajno nezmožniht.a
predlagano delo. Ostali so bill ocenjeni kot zmožni oziroma zmožni s časovnimi ali stvamimi omejitvami, ki so
razvidne iz individualnih zdravnWdh spričeval. V nobenem primeru ni bil podan $U1'D na poklicno genezo obolenja.
Omejitve v zvezi z delom z viri.ionizirajočih sevanj pomenijo zgolj opo;z0rUoza dosledno uporabo predlaganih
osebnih varovalnih sredstev ter. kontrolo v predpisanem roku. medtem ko ~ omeJitve niso odraz dela z' viri
ionizirajočih sevanj.

·U.9 SODELOVANJE

Zdravstveni impektorji so v letu 2000soclelovali pri naslednjih nalogah, posvetih inSeminarjih:

" ; ..:e<_

• sestanek tehničnega komiteja lAI;A, glede zagotavljanja. vamostira<tioalctivnih virov in njihovega
nadzora, s predstavitvijo stanja v Sloveniji, ,

• z URSN vodili ~projekta IAEA z nazivom ORPAS o na<izonrnad dozami delavcev, ki delajo z
viri iomzirajočihsevaqj v Sloveniji.

• predavali 24 krat~~jih ZVD za delavce v zdravstvu. približno 8OOs1'UUteljem, kar je toliko kot v
preteklih §tirih letill,941996- 1999 skupaj,

• predavali o predpisib.iz varstvapr~ sevanji na devetih teCajihUS-leJT.
• predavali dvakrat o prevozih radioaktivnih snovi (ZVD),
• predavali carinikom in policistom o nadzoru radioaktivnega blaga pri prevozu.
• predavali na ICIT v Brinju o radonu predstavnikom osnovnih šol in~,
• aktivno sodelovali na petih sejah Strokovne komisije za jedrsko varnost.
• sodelovali v Komisijj2ia varstvo pred sevanji, ki jo je januarja 1999 iiUfiO\Ialo MZ,
• pogovori z Združenjem radiologov Slovenije in Radiološko zbOrnico iliZbomico stomatologov in
• udeležba na posvetuo evaluaciji kartice ZZS,
• dvakrat sodelovallvNEK kot član izpitne komisije ICJT ta telUUke radiOloške zaščite,

• usposabljali so zdravnike, ki speCializirajo na področju preventivnertJidicine.,
• sodelovali pri pripravi sl~ečih zakonskih oziroma podzakonskih aktov: (Pravilnik o opravljanju

strokovnega izpita za Inšpektorje, Predlog strategije ravnanja z NMO,Odredba o varovalni opremi,
Cenik javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki). .. ..

·U.I0 ZAKLJUČEK

V letu 2000 so trije in§pektorji iz Urada glavnega zdravstvenega in!pektorja:opraViU skupaj 120 inšpekcijskih
pregledov. Delež pregledov z ugotovljenimi pomanjkljivostmi je na ravni povprečja preteklih let - nekoliko nad SO %.
Območni inšpektorji so opravili dodatnih 48 pregledov v organizacijah, ki shranjujejo neuporabne radioaktivne snovi z
namenom, da dopolnimo evidence in spodbudimo premestitev virov' na varnejša .mesta, ~ktorji Zm.S so skupaj
izdali 47 dovoljenj za nabavo iri. uporabo radioaktivnih snovi, 63 dovoljenj za. uporabo rentgenskih naprav, 2
dovoljenji za uporabo pospdevalnikov, 70 dovoljenj za prevoz radioaktivnih snoVi,a3 soglasij k dovoljenjem URSJV
za prevoz radioaktivnih snovi. 30 odločb z ukrepi. da se odpravijo pomanjkljivosti, OS odločb o prepovedi uporabe virov
sevanj ter 1 sklep za izvršbe odločbe.

Stanje na področju varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji je v letu 2000 ponovno izboljšano glede na staE\ie
v letu 1999. Nadzor prevozov radiOaktivnih snovi se je sicer nekoliko zmanj~, vendar tudi večjih domačih ali
mednarodnih zapletov ni bilo. Število zavmjenih prevozov odpadnega železa na mejnih prehodih z Italijo se je tudi
zelo zmanjšalo. Na isti ravni je ostal nadzor objektov s povišano vsebnostj~radona. Izboljšal se je nadzor
radioaktivnih snovi v jedrskih objektih in drugje. Shranjevanje starih in' neuporabnih radioaktivnih virov še vedno
ostaja problem V letu 2000 ni bilo redno strokovno pregledanih 32 organizacij z radioaktivnilni viri sevanj, tako da
st81\je za okrog 120 zaprtih virov sevanja ni bilo urejeno v skladu z veljavmmi predpisi. za ureditev razmer bi
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potrebovali dodatnega in!pektorja. Id. bi pogosteje ~ovalle z l)RSJV, s paobldčenimi organizacijami (ZVD, US)
in z AMO. Eden od vzrokov, dastlUlje v letu 2000 ni boljše kot prejšnje leto, je tudi problem modernizacije skladišča
,. Brinju. '

Izdelani so kriteriji za izvajalce tennoluminescenčne osebne dozlmetri]e, ki' temeljijo na mednarodnih standardih.
Tudi na tem področju na ZIRS primanjkuje strokovnjakov. Izpopolnjen je bil Centralni državni dozimetrični register,
ki omogoča uporabnikom zosnOVni1n znanjem programiranja in pooblastilom raznovrstne poizvedbe o osebah ali o
statističnih analizah glede doz. P.otJ'dlujemoc pl'nove pravilnike,ki bi urejali' izvajanje meritev, registracijo doz in
izd.:"ljanje uradnih dokumentov o dozah.

Predlagane aktivnosti ZIRS-a morajo v prihodnje temeljiti na nadaljevanju, sistematičnih inšpekcijskih pregledov
predvsem v zdravstvenih ustanovah~ opredelitvijo dol~osti in nalog'odgovornih oseb zavarstvo pred ionizirajočimi

sevanji. Direktive EvropskeskupnosU (EURAl'()M 97/43} zahtevajo ocenjevaqj,e doz pri vseh preiskavah, pri katerih
se uporablja ionizirajQČe.sevanje. Zato je p$ebno nadaljevati z meritvami, ki so bile pilotno izvedene v projektu
Obsevanost pacientov zaradiklasičnih rentgeiJ.skihpreiskav v Splošni bolnišniqy Slovenj Gradcu.

Poskrbeti je potrebno za nadaljCV8flje in ra~ritev obstoječih evidenc o virih, in ,uporabi ionizirajočih sevanj ter
izpostavljenosti ionizirajočemu SeVaJYU prebiValstva in preiskovancev. Poseben poudarek pa je potrebno nameniti
oblikovanju zakonodaje na podri;čjn uporabe virov ionizirajočih sevanj in varstva pred škodljivimi učinki

Ionizirajočega sevanja. .

4.2 REGISTER URSJV O PREJETIH DOZ DELAVCEV V JEDRSKm OBJEKTffi

~.2.1 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 5000 delavcih pri virih ioDizirajočih sevanj v jedrskem gorivnem krogu v Sloveniji, od tega podatki o
približno 1200 delavcih. ki so (so bill) zaposleni v jedrskih objektih v Sloveniji ino približno 3800 zunanjih delavcih,
ki (ki so) pretežno sodelujejo na remontnih delih v NEK.

Zakonska osnova za uvedbo registra doz je veljavna slovenska zaJ<onodaja - ,Zakon o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o posebnih varnostnihukrepib pri uporabi jedrske energije (UrJ. SFRJ 62,184), čl. 65, 10. točka; Pravilnik o
načinu Vodenja evidence o virih ioQ.jzirajočih~anjin.obsevanostiprebivalstva. in tistih. ki so pri delu izpostavljeni
ionizirajočemu sevanju (Ur.L SFRJ 40/86), el;:4; Z<.1kon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UrJ. RS
71/94). Register je URSN vzpostavila v skl.aduz zahtevami iz evropskih direktiv - št, 96/29IEURATOM z dne 13.
Maja 1996 in št.90/641IEURATOM z dne 4. Decembra 1990.

Računalniška podpora registru doz je izvedena v okolju LOTUS NOTES I DQMINO in programskega jezika JAVA.
Posebnost programske opreme registra doz je, da omogoča sprejem podatkov v eldctronski obliki iz vseh obstoječih

datotek. s katerimi razpolagajo dozimetričniservisi,~ sžv, US (za delavce pri Raziskovalnem reaktorju in
delavce URSJV) ter ZVD (za delavce ARAO). Sistem je izd.elantako. da imajo lastniki podatkov kar najmanj dela in
težav pri pripravi le-teh 'za aplikacijo. '

~.2.2 Podatki v registru doz

Register je osnovna podatkovna 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(URSN, ARAO).

(1) Podatki o prejetih dozah seVanja obsegajo mesečno dozo. tromesečno .dozo. dozo prejeto v tekočem letu in
življenjsko dozo delavca. (2) 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 zd.ravnWcem,preglecluin o izpitu iz radiološke zaščite. Nadaljeje mogočev register vnesti ločeno podatke
o načinu obsevanja (zunanje obsevanje, vkljUČtlO z nevtroni. notranje obsevanje), o vrsti dozimetra in podatke o
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pre4bod,no prejetih dozah. (3) 'Podatki o delovnih organizacijah obscSl\iQ.~ DO,.naziv DO, naslov, pošto in
pošmc$tevi1ko.~o telefonain telefaksa, naslov elektronske pošte in način ~osa podatkov.

·t2.J PREGLEDOVANJE PODATKOV V REGISTRU

PO staf\ju ob koncu leta 2000 programska oprema registra doz ~ omogoča. statistične preglede prejetih doz
(individualnih in kolektivnihdoz) ter pripravo različnih tiskanih poročilo prejetihd.ozah.

Sratističn! pregled prejetih doz o posameznih delavcih

Pogledi, vseh shranjenih podatkov. omogočajo' pregled celotne zgodovine izposU!fljenosti posameznega delavca za
naza](a) po delovnih organizacijah, kjer je delavecdozo prejel in (b) po delavcih podelovnilt organizacijah po letih.
PO stanju konec leta 2000 je nabor podatkov o dozah na voljo velektroDSki obliki le ta določena časovna obdobja.
Takoje register popolnjens podatki o dozah, ki sojih prejelidelavciv NEK(od ~93S do ,1998 po~meznih letih. za
leto 1999 in 2000 po mesecih}. Podatki o prejetih dozah delavcev nekdanjega Rudnika urana Zirovski vrh (sedaj
'RZV) so na voljo za obdobje 1995·99 po posamemih letih. Podatki o dozah dela\'t:eV Reaktorskega centra na Brin.iu
so razpoložljivi oduvedbe tennOhl1Djnjscentne dOzUnetrlje na US dalje. tO je od leta 1988·99. Registervsebuje podatke
o dozah, ki so jih prejeli de1avciURS1V od leta 1991 dalje; registracija doz je ~Podatke o dozah, ki so jUl
prejeli delavci ARAO pri opravljanjudel v skladi!ču NSRAO na Brinjum na Zln'rlte1l so zajeti v register od meseca
junija 1999dalje.

Statističnt pregled kolektivnih doz delavcev po delodajalcih

Programska oprema omogoča llCpOsredni vpogled,v skupno kolektivno efektivno dozo. v letno kolektivno efektivno
dozo:doze po različnih vrstah del al1dejavnostih,. takopo delodajalcih po letih kot po delodajalcihpo delovnih mestih.

4.2.4 Priprava in izdelava tiskanih poročil

Programska oprema registra doz omogoča pripravo različnib tiskanih poročil' o J)Odatkih iz registra. zaenkrat je
možno pripraviti tri najpometnbnejAe vrste tiskanih poročil:

(a) Poročilo o prejetih dozah posatUeZnega delavca: , .
Poročilo o prejetih dozah pdsameznega delavca omogoča pregled celotne ~vine obsevne izpostavljenosti
delavca.Tovrstno poiočilo se zahteVa za pridobitev dovoljenja za delovkontrOliranetn področju in za potrebedela
v drugi delovni organizaciji oziroma poročilo o prejetih dozah delavca. ki ,~, zahteva za potrebe zdravniškega
pregleda, s podatki o prejeti'dozi za določeno obdobje in kumulativni dozi d&I8,vca'ter podatki o osebi in njeni
zaposlitvi.

(b) Statistično poročilo o prejetih dozah delavcevpodelodajalcih:

Statistično poročilo o prejetihefektivnihdozah podajaporazdelitevefektivnihdozv posamezni organizaciji za vsa
leta obratovanja. za katera so podatki zajetiv registru.

(c) Statistično poročilo URSN o prejetill dozahvseh delavcev:

Statistično poročilo URSN je splošen statistični prikaz o prejetih dozah in obsega kolektivnedoze 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 .
Programskaoprema omogoča prikaz podatkov o dozah'v obliki tabel in grafovpopotrebah in željah uporabnika.

4.2.5 VARSTVOPODATKOV

Varstvopodatkovje zagotovljenovskladu z ~ito, ki jo omogoča okoljeLotus Notes. legister je zasnovanv skladu z
zahtevami zakona o varstvu osebnib podatkov (Ur.l. RS 8/90 in 19/91) in omogoča dostop do podatkov le
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pooblaščenim delavcem VRSN. za delo z registrom sta na URSN predvideni dve vrsti uporabnikov: administrator in
skrbniki. Skrbnik sistema ima dostop do vseh podatkov v bazi in do vseli aplikacij.

-U.6 ZAKLJUČKI

Z uvedbo registra je od sedaj naprej upravnemu organu omogočena dozimetričnakontrolaza vse zunanje delavce. tudi
tujce, v skladu z direktivo 90/641JEURATOM.

V nadaljevanju si bo URSN prizadevala pridobiti podatke o celotni zgodQvini obsevanosti delavcev v jedrskem
gorivnem krogu v Sloveniji. Veliko podatkov, ki se hranijo le na papirnih dokumentih in niso na voljo v elektronski
obliki. bo potrebno v register vnestiTOČnO.' .

S podatki, ki so zajeti v registru, je možno izdelati osebni do~tričnilist za vse delavce, tudi zunanje. To je
dokument o delavcu, ki poleg de1avčevih ~tičnih podatkov vsebuje tudipodatkčo celotni zgodovini delavčeve
izpostavljenosti sevanju.

Programska podpora registIU zagotavlja, dase lahkoaplik8cija enostavno odpre navzven - na spletne strani; s tem je •
skladno z zašfito podatkov • omogočeno nadzorovano pregledovanje registra z običajnim spletnim brk1jalnikom 
seveda v mejah pooblastil, kijih za vsakega uporabnika določi URSJV.

4.3 POROČILO ZAVODA ZA VARSTVO PRI DtLU

V letu 2000 je Oddelek za varstvo pred sevanji zavoda za varstvo pri delu dd. v okviru svojih pooblastil opravil
strokovni nadzor izvajanja varstva pred sevanji delavcev in nadzor nad radiOaktiVnim onesnaženjem življenjskega
okolja: . . , .

• Nadzor dejavnosti, ki.vključujejo uporabo ionizirajočega sevanja, zavzema zlasti redni strokovni nadzor virov
ionizirajočih sevanj in postopkov dela s temi viri, meritve sevanja na delovnih mestih, meritve izpostavljenosti
delavcev ter usposabljanje za; vamo 'delo z viri oziroma v poljib ionimajočih 'sevanj. Pri uporabi sevanja v
zdravstvu strokovni nadzor vsebuje tudi elemente preverjanja kakovosti radioloUce opreme s poudarkom na
sprejemljivosti opreme za namen za katerega se uporablja. Ponovno so začeli izvajati tudi meritve obsevanosti
pacientov pri medicinskih posegih, ki vključujejo uporabo ionizirajočega seval\ia in sicer v okviru pilotnega
projekta, ki so ga izvedli v Splo§ni bolnW1ici Slovenj Gradec. .

• Nadzor radioaktivnega onesnatenja življeqjskega okolja v so iZ\'ajali v okviru naslednjih programov:
nadzor radioaktivnega onesnafenjaotolja (pravilnikZ~1),
nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici Jedrske elektrarne Kdko(pravilnik Z-2),
nadzor radioaktivnega onesnaženja v okolici rodnika urana Žirovskivrh (pravilnik Z-2)

Poleg tega so opravljali meritve koncentracij radona in radonovih potomcev v bivalnem okolju ter v okolici
nekdanjega premogovnika v Kočevju.

O izvajanju nastalih ukrepov iz varstva pred sevanjem v delovnem in življenjskem okolju je ZVD redno poročal

Ministrstvu za zdravstvo (ZIRS) kot pristojnemu upravnemu organu.

~.3.1 VAR$TVO PRED SEVANJIV DELOVNEM OKOUU

V oviro rednega strokovnega nadzora virov ionizirajočih sevanj, ki se uporabljajo v zdravstvu in industriji, smo v letu
2000 opravili skupaj 918 pregledov. Pri tem riaj poudarimo, da skupno število virov, ki jih vodijo v 'evidenci in
nadzirajo. ni natančno enako številu opravljenih pregledov teh virovv'posatnezhem letu,. saj se nekateri od njih zaradi
npr. okvare trenutno ne uporabljajo, nekaj virov pa smo zaradi vcčjihsprememb (servisi, zamenjave bistvenih delov...)
pregledali večkrat. .
Vsa poročila o pregledih virihdobi poleg uporabnika tudi Zdravstveni ~rat RepUblike Slovenije, ki opravlja
administrativni nadzor nad uporabo ioniZirajoeega sevanja.

·tJ.2 ZDRAVSTVO

V zdravstvu smo opravili skupaj 651 pregledov različnih virov ionizirajočih sevanj. Tabela 4.7 prikazuje število
pregledanih virov po posameznihtipih:
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Tabela 4.7: Številopregledanih vitovsevanj poposameznih lipih

DIAGNOSTICNARADIOLOGIJA
Konvencionalne rentstenskenaprave za slikanie 126 .
Rentgenske naorave za slikanie in/ali presvetljevan,ie (diaskopiio) 94
Premične rentgenske iIapPlve za slikanje ali presvetljevanje po bo.lnišk~4 34
sobah ali operaciiskih dvoranah
Mamozrafske rent2enske naorave 27
Naorave uračunalni§ko tomomfiio , .... 12
Nanrave za mericnie koštIie2ostote 15 .,

ZOBOZDRAVSTVO -.

Rentgenske naorave za intraorablo slikaniezob 274
Rent~enske naoravc.za oanoramsko slikanje zob

,
43

RADIOTERAPUA
Rentzenske naorave zasi.l11UIaciio terapije 2
Tera~y~ rentJlenskeitaora'Ve 3
NUKLEARNAMEDtCINA in RAZISKOVALNI LABORATc>RIn
Izotopni laboratoriii. ki ueorabliaio odprtevire ionizitajočUl sevanj 21

Poleg tega je bilo pregledanih še21 rentgenskih naprav,ki se uporabljajo v veterini•.
Strokovni nadzor posameznega vira sevanja v zdravstvuvključuje elementevarstva osebja, ki dela z virom sevanja ali
v polju sevanja, drugih posameznUcov, ki lahko pridejov polja teh sevanj in tudi varstvo pacientov. Predvsem uradi
zaščite pacientov se med reQlqmi,pre~edi radio1l-lški.h naprav preverjajo·tis~iparametri, ki \-plivajo na obsevanost
pacientov med radiolo!kimi posegi in t1,ldi na kakovost medicinskega' cilja poSega - v glavnem kakovost dobljenih
radiogtafskih slik. Pri tem upoštevamo predvsemevropske kriterije sprejemljivO$l~posamezne vrste radiološke opreme
[El,lropean Commission. Cl'itcrUffor Acceptability of radiological (includingradiotberapy) and nuclear medicine
inStallations. European CoPUQissiQn, ~Oll Protection 91, Luxembourg, .199.7.], saj so zaradi zastarelosti še
veljavne zakonodaje, kriteriji b:veljavnih pravilnikov v glavnem neuporabni. qledena stanje kakovosti posamezne
vrste radiološkeopreme SD10 opre#loraZdeJili v nekaj razredov: ..

, ,

A. Oprema je brezhibna
B. Potrebenjeservis opreme
C. Zaradipom2nk1jivosti predlagamo odpis opreme
D. V tekočemletu odpisana oprema
N. Nova oprema
P. Oprema, ki se trenutno ne uporablja alije v okvari

Porazdelitev po posameznih razredih, ki kaže na stanje radiološke opremev zdravstVu.n zobozdravstvu, je prikazano
na naslednjih slikah. '

4.3.3 INDUSTIU.JA

V industriji je bilo opravl.ieni:h 246 pregledov t'3zličnih virov ioniiirajočil1sevanj. Tabela -l.8 prikazuje število
pregledanih virov po posameznih vrstah.

Tabela 4.8: Številopregledanih virov pq posameznihvrstab.

INDUSTRIJA
Industriiski rentgenski anarati 74
Defek:toskopi 8
Eliminatorii statične elektrike-, 2
Radioaktivni kvantometri 15
Radioaktivni merilniki debeline 8
Radioaktivni merilniki nivoiev 49
Radioaktivni strelovodi 9 "
Radioaktivni mei'iliUki zramature 38
Radioaktivne sonde zamerienie gostote in Vlažnosti 43
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4.3.4 IZPOSTAVLJENOST NA DELOVNEM MESTU

V letu 2000 je bilo v sistem osebne.dozimetrije vključenih skupij 2866 O$eb. zaposlenih v okrog 630 delovnih
organizacijah. statistiko doz' PO posameznih panogah in po doznih intervalih podajamo podobno kot lani v dveh
oblikah. V prvi konzervativno upoštevamo tudi doze, ki so sicer pod mejo poročanja (mesečno 0,04 mS,,). v drugi pa
vrednosti pod mejo poročanja ne upoštevamo oziromajo zarnenjamoz OmSv.
Poročila o izmerjenih vrednosti doZ pošiljamo, uporabnik011l dozinletrije in Z<lravstvenemu inšpektoratu Republike
Slovenije. Prvim praviloma le v pisni obliki. Zdravstvenemu inšpektoratu, kjer je v letU ~OOO začel delovati centralni
dozimetrični register Republike Slovenije, pa tudi v elektronskiobliki.
Kotje razvidno iz tabel, prekoračitev zakonsko p'redpisane zgomje meje 50 mBv. tudi v letu 2000 ni bilo. So pa doze
treh oseb presegle 20 mSv. od tega je venem primeru šlo za obsevanjesamo dozimetra. ostalih dveh nekoliko višjih
vrednosti pa še nismo pojasnili.

Z namenom zagotavljanja kakovostidozimetričn.ih storitevsmo se v letu 2000 udeležilldvch interkomparacij in sicer:
Interkomparacije dozimetrov za merjenje 'doz 'naravnega sevanja v zunanjem okolju. ki jo je organiziral
Environmental MeasurementsLaboratory pri amcrilld. Department of Energy in
Interkomparaeije osebnih dozimetrov, ki jo je organiziral Laboratorij za sekundarne dozimetrične standarde pri
Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani.. . ~

Rezultati obeh interkomparacij bodo znani v.letošnjemletu.

4.3.5 IZPOSTAVLJENOST PACIENTOV

V letu 2000 je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije financiral pilotni raZiskovalni projekt z namenom
določanja obsevanosti pacientov pri nekaterih pogostejših rentgenskih pteiskavah. Projekt smo izvedli v sodelovanjus
Splošnobolnišnico SlovenjGradec in Laboratorijemzasekundame dozimemčnestandardepri Inštimtu Jožef Stefan v
Ljubljani.
V tabeli 4.9 so zbrani rezultati opravljenih meritevvstopnih kožnih doz (VKD) in njihova primerjava spriporočenimi

referenčnimi diagnostičnimi nivoji. Ti so povzeti po priporočilih EC [European Commission. Guidance on diagnostic
reference levels (DRLs) for medical ~sures. EuropeanCommission.Radiation Protection 109, Luxembourg, 1999.]
oziroma. kjer teh ni po priporočilih IAEA [International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing
Radiation and for the safety of Radiation Sources, Safety Series No.US-!, Vienna 1994.]. V zadnjem stolpcu so
podatki o vstopnih kožnih dozah (mediane) izmerjenih v okviru raziskovalne naloge "Sevalna obremenjenost
prebivalstvazaradi medicinskeuporabe ionizirajočega sevanja v RepublikiSloveniji".

Tabela. Primerjava izmerjenih VKD (mediana izmerjenih vrednosti) s priporotenimidiagnostitnimi referenčnimi

nivoji ilt VKD izmerjenimi v oksiru raziskovalne naloge "Sevalnaobremenjenost prebivalstva zaradi medicinske
uporabe ionizirajočega sevanja v Republiki Sloveniji".

Tabela 4.9: Vstopne kome doze (VKD)in njihova primerjavaspriporočenimi tef'crcnčmmidiagnostičnimi nivoji.

Preiskava VKD(mGy) Referenčni nivo (mGv) VKDI996 (mGv>
PC/PA 0.31 0,3 0.23
PC /LAT 0,48 1,5 . 0.84
LSHf AP 3,71 10 4,57
LSHfLAT '6.63 30 10.16
LSJ fLAT :8,49 40 U,30
THlAP 099 3.5 3.70
TH/LAT 1,24 10 { 6.57
LobanjaPA 0,70 5 1,16
Lobanja LAT 1,10 3 1,17
AbdomenAP 2,41 S 278
Medenica 1,67 10 ·3.42
AP
eHfAP 0,66 - 1,37
CH/LAT 0,98 - 0,97
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PUotni projekt je bU zasnovan tako,da bi s pQlfiOČjo rezultatov nalogeiftp~ pridobljenimi isJa.Wyami poskusili'.
dozimetrjjo pacientov vpeljati. kot stalno' prakso. To nenazadnje od nas zahteva tudi novejša evropska zakonod.lda s
področja varstvepredsevanjl(BuropeanUnion. Council Directive 97l43~uratoUl o~ Health Protection oflndividuals
against the Dangers-of Ionising Radiation in' Relation to Medical E~-posure. Official Journal of the European
Communittes No. LI80122-29.9.07.97. 1997.]. .

4.3.6 STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA'VARNO DELO Z VIRI IS"

V letu 2000 so organizirali več seminaIjev s področja usposabljanja za varno dekuviri ionizirajočihsevanj. V tabeli
~.10 je prikazano število udeležencev po področjih delovanja, ki so se udeležillizobratevanja.

Tabela 4.10: Usposabljanje za varno delo z viri ionizirajočih sevanj

VRSTA S EMIN ARJ A'u: STEVILO UDELJZENCEV

radioloze 41
zobozdravnike 112

delo z odprti viri 44
illŽ.radiolo2iie • 138

delo v industriii . 135
občasno izoostavliene 487

delo v rudniku urana 8
podiplomski tečai biolome Il

ZVD-NEI< Il
ode:ovome o. 12

delavce Onkološkee:a irtstituta 126
SKUPAJ I 1125

4.3.7 PREGLED vraov SEVANJAINPREJETm DOZ SEVANJA

V tabelah 4.11 do 4.16 sop~ prejetedoze sevanja v Sloveniji. UporabneC)Zl18ke virov sevanja so:

DR Diagnostična radiologija
ZR Stomatolo~ija - zobni R.TO
NM . Nuklearna medicina
I Industrija
VET Veterina
O Ostalo
TR Radioterapija

Tabela 4.11: Prejete doze sevanja. Doze izpod.meje poročanja so upoštevane kotO.04 mSv

Koda . Število Kolektivna dO%ll Povorečna Dejavnost (UNSCEAR koda)
dejavnosti delavcev ' (manmSv) doza (mSv)

DR 1708 1030,1 0.60 Dialn\OstičnatldtoloRiia (2000)
ZR 303 153,0 0,50 Stomatololrlia.. iQbniRTG (2200)

NM 168 98.4 0,59 Nuklearna medicina (2300)
1 359 274,0 0,76 Industrlia(320(>. 3700)

VET 43 . 23.0 0,53 Veterina (6200)
O 280 170,0 061 Ostalo (2400. 2500. 6300)

Skupai 2866 17484 0,61
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Tabela 4.12: Število delavcev v posameznih dOZDih intervalih. Doze izpod mejeporoQJn,ja so 11pOftevane kot 0.04 mSv

mSv <0.5 0.5.,.0.99 l.OO~.99 5.00-'9.99 10.0-14.99 15.0-19.99 >20
DR 1021 '58 JI7 Il ; O 1 O
ZR 224 .76 .. S Q O O O

NM 98 45 25 O , O O O
1 279 49, .27 ~ O O 2

VET 25 "17 I O . O O O
O 213 57 8 O 1 O 1,

Tabela ~.13: Kolektivnadozapo posameznihdoznihintervalih (man mSv)Dozeizpod mejeporočanja so upoštevane
kot 0.04 mSv. . .

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 390,1 351,4 198,8 72,7 0.0 17,3 0,0
ZR 93.9 460 131 0.0 0.0 0,0 0.0

NM 31,8 300 36.7 . 0.0 '0.0 0,0 0,0
1 113.8 30,4 : .51,0 14,5 0.0 0,0 64.3

VET 11,0 108 1.~ &;0 0,0 0,0 0.0
O 65,2 31.8 13.5 0.0 11.4 0,0 48,0

Tabela 4.14: Prejete doze sevanja. Doze izpodltteje poročanja so upoštevane kot0.0 mSv.

Koda Število Kolektivna doza Povprečna DejaVnost (UNSCEAR.itoda)
dejavnosti delavcev (manmsv) doza (mSv)

DR 1708 . 5~7,8 0.31 . Diaoostična radiolo2iia'(2000)
ZR 308 46.4 0,15 Stomatololtim- zobni RTO(2200)

NM 168 60,S 0,36 Nu1ckama lllOdieina (23()O)

1 359 151,8 042 IndUStriia O@O~3100)' :.
VET 43 92 0,21 Vetorina (620())

O 280 89.2 032 OstaJo (2400· 2500..63OP)
Skupaj 2866 884,9 031

:. .. :.

Tabela ~.15: Številodelavcev v posameznihdo~ intervalih.Dozeizpod meje poročUjaso upoštevane kot 0.0 mSv.

mSv ,<LLD LLD -0.99 1.00-4.99 5.00-9.99 10.0-14.99 15.0-19.99 >20

OR 650 948 98 11 O 1 O

ZR 149 1S3 6 O , O O O

NM 67 79 22 ,O O O O

1 204 128 23 2 .'< O .......~ ', O 2

VET 10 32 1 O \ O . ""č O O

O 158 113 7 O 1 O 1
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Tabela 4.16: Kolektivna doza po posameznih dozpih intervalih (man mSv). Doze iplmeje poročaI\iaso upoštevane
kot 0.0 mSv.· .

<LLP LLD-0.99 1.00-4.99 5.00-9.99 I' IO.O~14;99 15.0-19.99 >20 .
DR - 2666 172,4 71.8 0;0 17,1 0,0
ZR - '356 10,9 0.0 0,0 0,0 0,0

NM - 27,8 32.6 OO 0,0 OO 0,0
r - 29,3 44,4 14,5 0,0 0.0 637·

VET - 8,2 1,0 0.0 0,0 0,0 0,0
O - 19.9 10,7 0,0 111 0,0 47,6

V tabeli 4.17 in slikah 4.1 in 4.2 je prikazano Jtevilopregledov virov sevanjaod 1996 do 1999 ter njihova
razporeditev po dejavnostih

Tabela 4.17: Stevilo pregledov virov sevanja od 1996 do 2000
.:

1996 1~7 1998 1999 2000
DR+TR 313 325 343 346 332.
ZR 293 317 304- 322 319
NM 17 1~ 19 12 21
INO. 231 232 235 228 246
ODPIS 27 35 60 35 38
VSOTA 881 928 961 943 956

$tevilo pregledanih virov amnJ. od 18.96 do 2000 pe)
daJavnostl

400

350

8.
300

.~ 250
~200r150
:li 100

50
o

Slika 4.1: Število pregledanih virov sevanja od1996 do 2000 podejavnostih

Skupno itevIlo pregledanih virov aevanJa od 1998 do
. 2000

1200

e1000
'S
,e 800

Jt 800
I 400

'L200
>lO

1996 1997 1998 1999 2000

Slika 4-.2: Skupno število pregledanih virov sevanja od 1996 do 2000
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Stanje diagnostičnih rentgenskih aparatovje prikazano na sliki 4.3 in zobnihrentgenskihaparatov na sliki 4.4.

Stanje diagnostičnih RTG aparatov,
pregledanih v letu 2000

Ošpisani
S%

Predlagan 04pis
9%

Potreben servis
18%

Pok.•nep.,r~
2%

Brezhibni
63%

Slika 4.3: Stanje diagnostičnih aparatOV. pregledanih v letu 2000

Stanje zobnih RTG aparatov, pregledanih v
letu 2000

Odpisan;
3%

Predlaganodpis
3%

Potrebenservis
6%

Pokvarjeni.
neuporabni,

rezervni.
3"/.

Brezhibni
790/0

Slika 4.4: Stanje zobnih aparatov. pregl~h v letu 2000

Vir: Poročilo ZVD zavoda za varstvo pri delu za leto 2000,junij 2001.
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5 RADIOAKTIVNE SNOVI

5.1 PREVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI V SLOVENIJI

Skladi~čenje. transport, varovanje jedrskih snovi ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in posebnih
vnmosmlh ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 1. SFRJ, št 62/84), na njegO\ri osnovi izdani podzakonski
predpisi in pravilniki.in Novi zakon o prevozunevarnega blaga - ZPNB (Ur. 1. RS. št 79/99), ki je stopil v veljavo
I. januarja 2000. ZPNB med drugim ureja tudi odobritev embalaže (7. člen)-.o:znaČCV3nje embalaže (8. člen),

neustreznostembalaže (9. člen), ukrepe ob l3zsutju ali raz1itju nevarnegablaga (2t~č1en), dovoljenje za prevoz (22.
člen) in varnostne ukrepe (35. člen). in za primer prevozaradioaktivnega blaga injedis1c:ih~ovi pooblašča Ministra
w~in~~'

Minister za okolje in prostorje pooblastilUpravoRS za jedrsko za odločanje o upravnih~reh, ki se nanašajo na:
odobritev embalaže po 1. odst. 7. člena.
odvzem odobritve embalažepo 9. členu,
določitev prostorov za zaČ8snoshranjevanje konta.miniranih stvari po3. odst 21. člena
dovoljenjeza prevoz jedrskih snovi in radioaktivnega blaga po 3. odst. 22. člena..

določitev parlcirnilt prostorov za vozila za prevoz nevarnega blaga PO 2.' odst. 35. člena zakona o prevozu
nevarnega blaga (Ur. list RS, št 79/99)..

V novi-zakon so vključene vse mednarodne pogodbein sporazumi.ki urejajo prevoznevarnihsnovi.

Prevoz jedrskega materiala in radioaktivnih snovi poleg omenjenega zakona urejajo tudi priporočila Mednarodne
agencije za atomsko energijo (PravilnikiMAAE:Safety Series No. 6. ki ga bo nadomestilST-1, izdaja 1996).

URSJVje dala pobudo in skupaj z MNZ,ZIRS in ZVD organiziralav novembru 2000 za pošiljateljeprevoznikein
prejemnike enodnevni seminar na katerem je bila obrazložena zakonodaja in predpist .ki se nanašajo na prevoze
radioaktivnihsnovi.

Prevoz radioaktivnih snovi in odpadkov ter jedrskih snovi 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 raziskovalnemdelu.

Uprava RS za jedrsko varnost je izdala dovoljenje za uvoz 32 kos. svežih jedrskih gorivnih elementov z največjo

obogatitvijo urana do 4,35 %, za NE Krško. Gorivoje v marcu 2000 prispelo z ladjO iz mA v luko Koper. od tam
pa s kamioni do v NE Krško. .

J

Pri prevozu radioaktivnih snovi gre za prevoz zaprtih in odprtih radio izotopov za potrebe bolnišnic (diagnostika 
terapija), raziskovalnih inštitutovin industrije.

zaradi tega. ker so izvršilni predpisi za prevoz nevarnegablaga v cestnemprometu stopili v veljavo nekaj mesecev
po objavi Zakona o prevozu nevarnega blaga je Uprava RS za jedrsko varnost v soglasju z Zdravstvenim
inšpektoratomRS. izdala skupno 91 prevoznih dovoljenj. Večina dovoljenj je bila.izdanih v začetku leta. Po objavi
izvršilnih predpisov pa je bilo izdanih manj dovoljenj, saj se le ta zaIltevajO le za tovorke ki presegajo predpisane
lI1~ie.

Dovoljenja so bila izdana naslednjimpodjetjem in ustanovam: IJS, LEK, SOL Intercontinental, Karanta. Goričane,
Nafta Lendava, Cinkarna Celje. 8iomedis. M&K. Vipap Videm Krško, 1anis, Cestno podjetjeMaribor, Inštitut za
metalne konstrukcije Ljubljana, IRIS, Fersped,: Cestno podjetje Novo mesto. IMP Promont kontrolor ndt Črnuče,
Genos. NE Krško. Resped, Sanolobor. Temat <1.0.0. Od izotopov se je največ prevažalo Ir-I92, I-12S, Co-60, Cs
L37. 5-35, P-32, Cr-51. Am-24l. Ra-226, Se-75. Izotopi so se prevažali v naslednji predpisani embalaži: izvzeti
tovorki, tip A in tip B(U). Slovenska podjetjaso opravila tudi tranzit izotopov v Madžarsko in Hrvaško. Prepeljani
izotopi so se uporabljali v raziskovalne namene (industrija in bolni§nice), diagnostiko, terapijo. za kalibracijo
instrumentovter za potrebe industrije(npr. geomehanika-vrtine, merjenje nivojev, vlažnosti.gostote ipd.).
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5.2 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI PO ZAKONU O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA

Dne 13.10.2000je bil opravljen iDipekcijski pregled IMP,PROMONT KONTROLOR NTD d.o.o.• ki je registriran
za izvajanje neporutitvenih preiskav. ki zajema tudi radiografsko preskuJanje. Pregled je obsegal naslednja'
področja: radiografska oprema. vozila 23 prevoz nevarnih snovi. vodenje evidenCe prevozov nevarnih snovi,
usposobljenost voznikov, varstvo pri delu z viri ionizirajočega sevanja, dozimetrija,fizično varovanje. postopki.
Nepravilnostiali posebnostini bilo.

Dne 18.12.2000 je bil opravljen iDipekdjsld pregled VJPAP Videm Kdko, proizvodnja papiJja in kartona, d.d.
Pregled je obsegal naslednja področja: POPiS radioaktivnih snovi,. doz.imettija, vodcqje evidence nevarnih snovi,
nabava in Pl'$OZnevarnih SllO'Vi. cfoIannentaeija, postopki,varovanje. Nepravilnosti ali posebnostini bilo.

5.3 UVOZ IN IZVOZ RADIOAKTIVNIH SNOVI

V skladu z Uredbo o določitvi !dima izvoza in uvoza določenega blaga (Or. l RS. 'It. 17/99, 112000. 4512000,
69/2000 in 12112000) iz&Va UpraVa RS zajedrsko varnost uvoznad.ovoljen~ za uvoz svežega jedrskega goriva ter
dovoljenja za uvoz radioaktivnih virov za potrebe bolniJnic: (diagnostika - terapija), mziskovalnih inštitutov in
indUSblje. '

Uprava RS zajedrsko varnost je ,v skladu iUredboo določitvi retima izvoza in uvoza določenega blaga, izdalav
letu 2000 131 dovoljenj. od tega 54 dovoljenj za 'enkratniuvoz. 76 dovoljenj za VeeJaatni uvoz in 7 dovoljenj za
izvozdoločenega blaga. ,
Največji uvozniki radionuklidov, so Biomedis, Karanta. Geaes, ,Iris, NEK. temat in IMP Promont kontrolor ndt
Črnuče, vsa ostalapodjetja pa uvmjo le občasno. Največ se je uvOzilo Ga-61, Kr-8S. Sr-89, Y-90.In-lii. 1-125, 1
13l. Xe-133.Ir-I92, Tl-20! in Te-99m.
Slanje uvoza radionu1didov po uporabnikih v letU 2000 je podano v tabeli (prvi' in drogi del) ter diagram uvoza
nekaterihradioaktivnihizotopovpoletih.

Slovenska podjetja (Tobačna Lj,ubljana, IMP'Promo.. kontrolorn4t crmače, Biomecijs. Temat d.o.o. in IRIS) pa so
izvozila oziroma vrnila za priblifno 816 GBq radioaktivnih izotopov (Sr-90. Ir-192, Mo-99 in Am-241). Po
navedbahUS še ni opravil izvoza obsevanegahibridnega vezja.

Uvoz nekaterih radioaktivnih Izotopov po letih

i 'ef
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1.000.000.000 -r-~"""""--~-- ----""

,00.000~OOQ+----,----!----\------1
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1.000.000

100.000 +-----,...,.--r-,f---'-~-___I
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10 +-----'-----"'.---------"'--f
1+--,..;;---;..--.--..--_.----1

1996 1997 1998 1999 2000

[leto}

Slika 5.1: Uvoz nekaterihradioizotopovpoletih
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Tabela9.1: Uvoza rndionuklidov v letu 2000..1.del (Ml3(1)
lIporabnik/izulOp H·3 C-14 P-32 p.]] 8-35 Cr-51 Fe-55 Fe·59 Co·57 Co57/CoS8 Co..6f) Ni-63 Ga-67 Kr·8S 8r-89 Sr-90 Y·90 In-III
MAO 0,00044
Iliolllhn. r. 7.01 zclCll~"lIliko 46.25
BoIIL Celje 1,18 1.025 296
BoIIL Maribor 1.147 0,48 488
BoIIL P. Držaja 3,7'
BoIIL Slov.Gndcc
BoIILF, Derganc: ..
BolniJnlca Izola
CiDbmaCcijc
Fakulteta za w:tcriuo
IJS 27.75 . 0,001
IMPMonIda Maribor , I
IM' promont Kontrolor ., .

ln&lstrija - ....

InIL za blologijo-MBP 185
KCIKKKB 37
KCKNM,U. 444 740,52 4,57 2775 3897
Kern.1nJtu1 4. 74 , .'

Lek 259 6t1 ',

M&KLaboraloryd.o.o.
MFInlt.lanalomijo
MFInltJbiokeOlijo 965,7 0,74 370 . 17 22,2
MF InltJfarmakolog.
MF Inll.JOIikrobiol. 185
MFInllJpalološko liziDI.. 37 83,25 83,25

NEK ,. ...

onk. lnilitut, U. " 925 I', 11890 1034 3609
PivoVarna lašku "

. <

Sz.Stroji in oprema, Raww
Tiri eLo.u. .

.> ,'.. ' ; . " .,"><

Tematd.o.o. SI.BilIr. .0

..
:~' ',' . i, " ';'. ..".

Tcnnoelckt. Brestanica ,;"-:

Tennoelcld.Btedanica
Termoelekl. Sultanj
Tubačna Ljubljana 740
VidemKrško 3700 277 14800
ZZTK,U. 444 III
z.zVD.U.

.
VSOTA2000 1631,7 189,440 521,250 \1 179,45 1702 3100 259 1703,70 5,05 277 611 12915 14800 1036 140,001 2775 8290



2000-2,dcl (MBdionuklid1: UTabel . --_. -_. - .. - --- - ,
UpOrabniklilC)\oP Te-123 1-125 1-131 Xe-l33 es-137 Sm-U3 Re-186 Ir·l92 TI-201 He-203 AJII-24I Tc-991ll meš,Sland
ARAO 0,37 0000148
Biotehn. F. la zootehniko
Boin. Celie 8666 84804 1.425 lil 867150
Boin.Maribor 20,04 51134 2200 11400 28360,5 817900
Boin. P. Držaja
Boin. Slov.Gradec 22,91 19795 12500
Boln.F. Derganc 202500
Bolnilnica Ilo!a 27,17 91590
Cinkarna Celje 2220
Faltuketa la veterino 4
US 222 1148 1,6
lMPMonlaža Maribor 2300000
lMP PronlOllt Kontrolor 2300000
Indulltl'ga 5400000
inil. za biolORiio-MDP " "

C~ --cc

KCIKKKB 40,79
KCKNM U. '55 ' 39292 555.058 188.700 551 850.000 0185
KenL lnst\llU.
Lek
MAKLaboratory do.o. '. ,"
MFInltJanatomiio
MFln!tJbiokemiio
MFIn:It.l(armakoloR. 0.37 ."

MFItlll.llllikrobioL 0:53
MFlnllJl)lIlololko lizio/.
NEK 3700 " 53,7
onk. ln1titut, U. 2,96 s00279 4'36'0 85 685000
Pivovarna lalko 3340
SZStroji in oprema. Ravne 2146 O
TllI'ado.o. 1670
TelUlll do.o. SI.Bistr. 6117146
TmllOdckt. Brestaai~ 0481"
Termoe1ekl.Brestanica 0:37
Tennoeldcl. Soitani 15540
Tobačna Liubllana
VidemKrIko
ZZTJ{.U.
ZZVD,U. 18SOOO 001
VSOTA 2000 5SS 820,35 1211070 192400 202760 2200 12825 18464652 29107,5 1148 SOl0,851 3526640 5S,SO
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5.4 NEŠIRJENJE JEDRSKEGA OROŽJA

5.4.1 DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU O VAROVANJU

Mednarodni pravni insttumenti zavarovanjejedrskihsnovi pa sobili dodatnookrepljeni z Dodatniniprotokolom.
le sporazumu o varovanju. Do sedaj je dodatni protokol podpisalo 55 držav in ga devetnajst od teh tudi
ratificiralo. Med podpisniC31ni so vse 15države EU.

Dodatni protokolje 13.7.1998v imenu RS podpisal direktor URSJV mag. MiroslavGregorič. y Državnemzboru
je bil ratificiran v letu 2000. Objava v uradnem listu se glasi Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola le
Sporazumu meci Republiko.Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s
pogodboo neširjenjujedrskega orožja (MAEVPN) • Uradni list RS-MPšt 1812000 (RS 71/2000).

Protokolje začel veljati 22.08.2000. URSJV je pripravilaporočilo, ki gabo letu 2001 posredovalaMAAE.

5.4.2 POGODBA O CELOVITI PREPOVEDI JEDRSKIH POIZKUSOV

Med dodatne med.narOdDe ukrepe za~je jedrskega orožja $odi tudi ·.tnedOarOdna Pogodba o celoviti
prepovedijedrskih poizkusov(C1'BT), CI'BTje do sedaj podpisalo 160 ddav in ga od tega 76 tudi ratificiralo.
od 44 držav, ki ga.morajo podpisati in ratificirati, dapostane veljaVen. gaje;.doslej podpisalo 41 držav, in ga od
teh 31 tudi ratiticimlo. Slovenijaje podpisalaCI'BT v letu 1996 in garatific1iaJdeta 1999.Postopkeza njegovo
ratifikacijosta pripravila MZZ in URSJV: URSN obveščao aktivnostih CT8TO URSG, US in ZVD.

5.4.3 KONTROLAIZVOZABLAGA Z DVOJNO UPORABO

Vzporedno z uni~napori za prepreeevanje širjenja jedrskega orožja potekata še dve mednarodni
aktivnosti na POdrOČjU omejevanja trgovin~ z blagom, id bi ga bUo m~ uporabiti pri izdelavi jedrskega
orožja. prva tak1na mednarodna organizacija je Z3nggeJ:jev odbor, ki tohnaei·· 2. točko 3. člena NPr, le-ta pa
omejuje trgovino z blagom, ki je pose~j izdelano za uporabo v jecUskiindustriji. Druga mednarodna
organizacija, ki postavlja omejitve in pogoje za izvoz blaga, ki bip biloznogoče uporabiti za proizvodnjo
jedrskega orožja, je NuclearSuppliers Group (NSG). Ta je vzpostavili! kODtrOlO izVoza blaga razširila na tako
imenovanoblago dvojne uporabe. Spisekblaga,katerega izvoz nadzira NSo, je vključenv zakonodajo Evropske
Unije (Council Re~tion (EC) No. 3381194.of 19 December 1994 settios up a Community regime for the
control of experts of dual-use goods). S tem dokumentom je v Evropski Skupnosti vzpostavljen enoten režim
izvozne kontrole za vse vrste blaga. ki bi gabilo mogoče uporabitiza izdelavoorožjarzamnožično uničevanje.

Sprejem enakOVTedne zakonodaje v RS je bil nujen zaradi pripravena vstQp 'v Evropsko Unijo. V Sloveniji je
pripravo tega zakona vQdUoMEOR v sodelovanju z drugimi drblvnimi '$11dbami. URSIV je sodelovala pri
usklajevanjuzakona in pri.pripravi tistega dela dokumenta. ki se naDaŠa na neliJ;jenje jedrskega orožja zakon o
izvozu blaga z dvojno rabo (Uradni list RS,št 3l/00) in na njcgoviosnovl sprejeti podzakonski predpisi so
omogočili Sloveniji včlanitev v Zanggerjev odbor spomladi2000 in v NSGjeseni 2000. URSN skupaj z MZZ
koordinira in izvaja obveznosti, ki izhajajoiz članstva v teb organizacijal1~

5.4.4 VAROVANJEJEDRSKIH ŠNOVI V RS

V Sloveniji se jedrske snovi. ki.jih je potrebno varovati nahajajo lev NE Krtko in v Reaktorskem centru US.
Jedrske snovi je v obeh primerih vsebovan le v gorivnihelementihv NE K.tikO pase v senzoIjih nahaja skupno
manj kot en gramvisokoobogatenega urana. VNEKrško so jedrske snovi varovane s strani MAAE z nadzorom .
z video kamerami in s pečati. V letu 1999 so in!pektorji MAAE opravilisedetninšpekcij. Ob inšpekcijabni bilo
ugotovljeno nepravilnosti V letu 2000je bila istovetnosti gorivnihelementovpreveIjena z uporabo SPAT (Spent
Fuel Attribute Tester). Obvestilo" dobavi svežega gorivaza NE :Krtlco in Sprememba inventarja sta bila poslana
MAAE v skladu s Sporazumom o varovanju.
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v Reaktorskem centru US opravljaMAAE zaradimajhnekoličinejedrskih/$I,tOVi ru~e in!pekcije inventarja
jedrskih snovi enkrat v ~rih letih. zadnja redna inšpekcija je bila opravljena v letu 1998. Izjemoma pa je bila
zaradi vračila i:zrabljenega gorivav ZDA opravljena dodatna inšpekcija tudiv juniju 1999.

URSJV je v letu 2000.pričela preverjati inventarjedrskih snovi. ki se nahaja pri majhnih uporabnikih. Namen
preverjanjaje ugotoviti, če je poroeanje MAAEskladno z določili sporazuma o varova!\iu,

5.5 FIZIČNOVAROVANJE JEDRSKIH SNOVIV RS

Fizično varovanje jedrskih objeklovNE Kriko in TRlGA., Brinje ter jCldrsldhsnovi v njili poteka v skladus
predpisi. Ministrstvo za notranje zadeve in URSN dobro sodelujeta pri .~janju flZiČllega varovanja
jedrskih snovi in objektov.v Sloveniji. sistem fizičnega varovanjaNE Kr!kooadzoJqjejo v okviru rednih
pregledov inšpektorji URSN in organi MNZ. pri gradqji objektovv kontroliIanem ali njihovi preureditvi
območju (RTP Krško, prenova vhodnega objekta in drugo) je bilo v skladu z'izdanimi soglasji URSJV
primerno poskrbljeno tudi zafiDa varovanje.

NE Krško je informirala pristojneUPl'llVlle otgane, da namcn~ temeljito posodobiti oziroma zamenjati
dotrajane komponente tehničnih sredstev sistema za fizično varovanje. NEK je pripravila predstavitev
posodobitve in na zahtevo MNZ in UR$JV posredovala v pregled "Design Basis" oziroma projektno
nalogo za posodobitev. Posodobitev je takIne narave, dabodo ohranjenein; deloma izboljšane funkcije
obstoječega sistema fizičnega varovanja NE Krika. Na osnovi projektne naloge Izdelani projekti bodo
posredovaniv pregled upravnim Organom.

Fizično varovanje jedrskih snovi pri raziskovalnem reaktorjuTRlGA je bilo okrepljeno z neposredno
povezavo alarma s PolicijO. Po'začetDih tef.avahje sistem alanriiranjav operatiVni funkciji.

Pri MNZ ustanovljena KomiSija .Z8 izvajanje strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in
naprav je na osnovi podatkov, ki 59 jih zbI'lili Policija.obveščevalne službe, URSN ter upravljavcijedrskih
objektov v letu 2000 dopolnila oceno ogroženosti jedrskih objektov in naprav v Sloveniji. Oceno
ogroženostije v letu 2000izdal direktorPolicije. .
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6. ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV,'

6.1 JAVNA SLUŽBA RAVNANJA,Z RADIOAKTIVNI ODPADKI

V letu 1999je Vlada RSizdala Uredbao načutu; predmetuin pogojihopra{rljanja~ javne službe ravnania
z radioaktivnimi odpadki (v nadaljevanju uredba). ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki nastalimi pri malih
proizvajalcib. Po uredbi opravlia javno službo ravnanjaz radioaktivnimi odPadldja'VIli gospodarski zavod Agencija
ZH radioaktivneodpadke. ' "

Na osnovi Uredbe je bil-v noVembru 2000 s strani Vlade izdan cenil«zastOritev javne službe ravnanja z
radioaktivnimiodpadki s katerimje delno uvedeno načelo »povzročitelj p!ača«/S'plaeilomeene storitevjavne službe
se obveznost končnega odlaganja in stroški zakončIlo odlaganje radioa1c:t:mlih~ prenesejo na izvajalca
javne službe.

V maju 2000 bi morala biti v celoti vspostavljena javna služba. zaradi ~tve pri posodobitvi Cetralnega
skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju se javna služba praktično ne izvaja,. oziroma samo v interventnih
primerih. pri proizvajalcih obstaja,velik, interesza koriščenje uslugeja~ slutbe"

,O" , _

6.2 STRATEGIJA NSRAO,

Poleg strategije ravnanja z izrabljenim gorivom. ki jo je Vlada sprejela leta 19,%'00 Strategija ravnaja z NSRAO
eden kljutnih dokumentov na področju ravnanjaz radioaktivnimi odpadki. .

V letu 2000 je Agencija zaradio~vneodpadke pripravila »Predlogsuategija~a z NSRAO«inji posredovala
Vladi v sprejem. Strategija opredelj..yc kaj je dolgoročno potrebnodoseči na področju ravnanja z NSRAO in poleg
ostalega podajo oceno stanja in pričalqlVanih količin NSRAO. možne ~čine C;'ollOroenega ravnanja z NSRAO in
primerjavo ravnanja z r<ldioalttivni o,dpadki vdrogih državah in izbortrajne relitV~ i:avnanja z NSRAOv Sloveniji.

.... -,

Kot najbolj racionalno in najbblj smiselno trajno'rešitev za NSRAO strategijapredhtga izgradnjo odlagališča in
odložitev vseh kratkoživih nizko in srednje radioaktivnih odpadkovv odlagališče.

Predlog strategije je v fazi medresorskega usklajevanja.

6.3 STRATEGIJA RAVNANJA Z IZRABLJENlMJEDRSIQM: GORIVOM

V letu 1996 je Vlada RS SlOVenije sprejela »Strategijo ravnanja z izrabljeni.tnjedrskim gorivom ( v nadaljevanju
strategija). Ta strategija ne pokaže končne rešitve za ravnanje z izrabljeni.tn gOri\'OlU zato se kot začasna rešitev
predlaga 'preloženo odločanje. V vmesnem obdobju naj se izvajajo vsi potrebni ukrepi za povečanje kapacitete
bazena za izrabljeno gorivo v NE Krško, oziroma za možnost suhega sldadiJčenja. Končna odločitev o odJaganju

.izrabljenega goriva je odložena do leta 2020. medtemko bo izgradnjaOdlaga.lUČa leta 2050 ali kasneje. Strategijaje
pripravljena na osnovi sedanjih izkušenj oziroma tuje prakse in naj bi se revidiralavsaka tri leta. Do sedaj še ni bila
revidirana.

6.4 IZGRADNJA ODLAGALIŠČANSRAO

Pri ARAO vse od neuspelega prvega izbora lokacije odlagališča NSRAOpotekajo aktivnosti za ponovni izbor
(oka~ije. Po programu dela ARAO. in predlogu »Strategije ravnaja z NSRAO« naj bi do leta 2001-2002 pridobili
nekaJ deset potencialnih območij, do leta 2005 naj bi bila potIjena lokacija, odlagali~ pa zgrajeno v obdobju od
2007 do 2010.

V ta namen so na ARAO Vletu 2000 IlOtekaie aktivnostina različnih področjih in sicer:
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• priprava strokovnih podlag za proStorski planRS za obdobjedo 2020.
• izdelava izhodišč za vpeljavomediatorja v postopekizbora lokacije.
• priprava prostorskih podatkovza vre$otcDje celotnegaozemlja Slovenije.
• vrednotenje prostora naosnovi geololkihinhidrogeololdb parametrOV,
• izdelava preliminarne ocene lastnosti OCDagamČa za generično lokacijoza povrfinsko in podzemno odlagališče

naosnovi idejnih projektov,ki s() bili uuejeni v letu 1999.

6.5 REVIZIJA DEKOMISIJSIaGA NAČRTANEK

Na osnovi Zakona o Skladu za fiDanciranje razgradnje NEK in odlaganje. ~dio8ktivnih odpadkov iz NEK je
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti V letu'1996 pripravilo»Dekomisijsld načrt NBKdkO s prikazom možnih
načinov izvedbe razgradnje in pottebnimi fioanl!nimj sredstvi. DekomiSijski načrt predvideva revizijo načrta vsakih
Iri do pet let z vsemi potrebnimivhodnimi-JlOda1ki, ki upošteVajo nova spOZnanja in.deistva in to je osnova za
ponoven izračun potrebnih sredstev za razgradnjo in maCUn zneska 1Jl vsako dObavljeno kWb. iz NEK. za zbiranje
sredstev je bilo priporočenO, da seO<l vsake proizvedene kWh prispeva v s1dad 0,42· str. Zaradi neporavnanih
ob'"eznosti pa NEK trenutno vplačtgev Sklad0,61 SlTlk:Wh. ..

V sklopu priprave revizije Dekomisijskega a8ata je· preko tehničoC pomočiMAAE v septembru 2000 Slovenijo
obiskala misija treh strokovnjakovMAAE in pregledala dekomisijski načrt in'podaJa priporočila za revizijo tega
načrta. Na osnovi teb priporiči.l bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti i7.de1alo projektno nalogo za pripravo
revizije in v letu 2001 pristopilok izdelavi revmjc.· .
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7 PRIPRAVLJENOST ZA UKREPANJE V SILI

7.1 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Uprava RS za zaščito in rdcvanjc je v letu 2000 na področjupripravljenosU najedrske in sevalne nesreče
nadaljevala s prizadevanji za učinkovit odziv države ob morebitni jedrski ~i. Prizadevanjaje usmerila v
dopolnjevanje državnega Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. organiziranje in opremljanje sil za
zaščito. reševanje in pomoč. usposabljanje, ter vključevanje v mednarodne pmjdae..

7.1.1 NAČRTOVANJE 'ZAšČITE IN WEVANJA OBJEDRSKI NEsREČI

Na ~unačrto~'je po~o oblikovanje potrebnih prijog ~clodatkovdIjavnemu načrtu. da bi
zagotovili njegovo operativnoStobnesreči. Poleg tega je v letu 2000 UpravaRS za zaščito in reševanjeposebno
pozornost Dal~enila ,izdelavi naata"zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ~posaVsko regijo. Skladno s temi
prizadevanji in težnjo po usklajenem odzivu vseh subjektov načttovaq;a,.,je Vlada RS na pobudo uprave
imenovala »Delovno skupino za usklajevanje priprav in vzdrževanje državnega načrta zaščite in reševanja ob
jedrski nesreči«. Skupina je ~ljena iz predstavnikov nosilcev~ovanjain .suokovnjakov z jedrskega in
sevalnega področja. N~..je~juključnihproblemovpri,izdelaviin~janjudržavnega načrta,
lako da se hkrati zagotaVljajo tudi pogoji,Zll Wlelavonačrtov na nižjihraVD4ltnačrtovanja Ključni problem pri
izgradnji učinkovitejšega odziv.l je v letu 2000 predstavljala neaktivnost pOsameznih ministrstev in drugih
državnih organov, ki so soodgovorni za izdelavo državnega načrta.

7.1.2 ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE Su. ZA ZAŠČITO, REšEVANJE INPOMOČ

V vseh trinajstih regijah v Sloveniji so ustanovljene in kadrovsko popolnjene enote za radiološko, kemično in
biološko (RKE) izvidovanje. ki imajo statuSddavnih enot. V vsakoenotoje vključenih 9 pripadnikov, večinoma
kemijskih tehnikov in inženirjev, ki so opravili temeljnoin dopolnilnousposabljanjev Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje (ICZR) na Igu p(i Ljubljani .

Vse enote so opremljene' z vozili (renault master), prirejenimi za prevoz opreme in 6 članov enote. V vseh
vozilih je predpisana oprema za RKB izvidOvanje: 3 izolirni dihalni aparati »Racal.4500« z rezervnimi
jeklenkami, 6 kombinezonov za RKB zaščito, radiološki detektor SSM-I in d.etektor za merjenje radiološke
kontaminiranosti brane in vode LMS-I, osebni računalnik, satelitski Iokator, sredstva in oprema za vzorčenje,

oprema za označevanje kontaminiranosti zentljišča in droga oprema. Vsi pripadniki enote razpolagajo z
osebnimi zaščitnimi sredstvi (kombinezoni, zaičitnimi maskami. zaščitnimi rokavi~ zaščitnnnl škomji) ter
osebnimi sredstvi in opremo. Vodje enot imajopoveljniške dozimetre»RadosRAD-50(i. za urjenje so vse enote
opremljene s posebnillli dodatki za radiolo!ki detektor SSM-I, ki omogačajoJodkrivanje izvora sevanja. Te
dodatke izdeluje slovensko podjetje »sysiec« iz Hrastnika. Izvor sevanja simulira posebni oddajnik, s katerimje
Uprava RS za zaščito in rdevanje opremiJalCZR.

V letu 2000je bila sprejeta odločitev o nakupuposebne sonde, ki je primerna.za uporabov vozilih (avtomobilih,
helikopterjih), za radiolo!ke detektoJje SSM-l ter še računalniškegaprpgramaza. te posebne sonde,
meteorološkega kompleta in kompleta za dekontaminacijo. Tako bodo enote v celoti opremljene v skladu z
Uredbo o organizimnju,'opremljanju in usposabljanju sil za zaščito. reševanjein pomoč.

Uprava RS za zaščito in reševanje je s pogodbo odstopila Zavodu za varstvo pri delu (za 3 mesece na leto) tri
detektorje LMS-l, S katerimi zavod za varstvopri delu v času sezone, ugotavljakontaminiranostgob. V zameno
se je zavod s pogodbo obvezal, da bo redno brezplačno umerjaldetektorjeinusposabljal (uril) pripadnikeenot za
RKB izvidovanje za delo z njimi.

V letu 2000 je bila kadrovsko popolnjena tudi državna enota za RKB dekontaminacijo v katero je vključenih 18
prostovoljnih pripadnikov Civilne zaščite. Pripadniki imajo ustrezno zaščitno opremo, enota pa je opremljena z
dekontaminacijsko postajo, ki ima samonapihljiv šotor, opremljen s 6 tuti in električno razsvetljavo,
visokotlačno napravo z grelcemnapravc za prhanjezdekontaminanti, bazenomza čisto in kontaminirano vodo,
prestreznim rezervoaIjem z napihljivim tubusom za dekontaminacijo vozil, električnim agregatom in napravoza
vpihovanje toplega zraka. Enota se je v letu 2000 seznanila z opremo,v letu 2001 pa se bo usposobila za delo z
njo. Oprema za to enoto je uskladiščena v zabojniku v centralnemskladi~ CZ.
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7.1.3 ,IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABUANJE ZA ZAšČITO. REŠEVANJE INPOMOČ

Redno izobraževanje in usposabljanje izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu. V letu 2000 je
bilo usposobljenih 771 pripadnikov enot, ki ukrepajo tudi ob jedrskih ali radiacijskih nesrečah. Vrsta
usposabljanja in število udeležencev je razvidno iz spodnje preglednice:

Usposabljanje Izvedeno po programu Gasilske zveze Sl~emje

Predstavniki URSZR so se izobraževali tudi V okviru programa »QSEP«,.ki je potelad v Trnavi na Slovaškem
(gle] poglavje 9.4.2). '

Naziv uspOSabljanj8' Stcvilo dddežencev
,

Vodje intervenciie - RKB , 12
Dopolnilno RKB • regiie SO
Uvaialno in temelino RKB -občine 22
Uvajaino in temeljno RKB • gQ$ edrufbe '6
Uporaba izolimega dihalne2a aparata 29'
Uporaba izolirnega dihalnega aparata* , 377
Uporaba izolimeza dihalne-- ......<:i..... Draktiene vaie* " lSS
Nevarne snovi" 90
Nevarne snovi- obnovitveni* 30.. o, "!

7.2 UPRAVA RS ZA JE~RSKO VARNOST

V letu 2000 je Uprava RS za jedrsko varnost na področjupriprav!jenosti zaulo:epanje v sili nadaljevala svojo
dejavnost. da bi uveljavila svojo ~kovnOviogo na,tem~. zagotoVila spOštovanje mednarodnih
standardov in obveznosti, ki iz njih izhajajo,"tersktšlla vzpodbuditi, tudi dro~instimcije, da bi se kar najbolj
prizadevno lotile nalog v zvezi spripravljel1~za ukrepanje v sili.'

7.2.1 NAČRT UKREPOV URSJV

URSJV ob izrednem dogodku upotablja načr:t ukrepov (NU), ki predpisuje naein alanniranja in poseben način
organiziranja URSJV, daje le ta sposobna opravljati ini~ vsesvoje na1Qsc.,NaDlfm, NUje, davsak član iz
organizacije za obvladovanje izrednega dogodka URSN lah1covsak trenutek.vzame y roke navodila, ki mu
povedo, kako naj se loti svojih nalog. Postopki NUpoleg dejanskih navodil za e;Jelo~ejo tudi dokumente v
zvezi z usposabljanjem, sezname sredstev, ktso potrebna za operativn() l1kreIIUti5 v mimeru izrednega dogodka
in preprečevanje možnih posledic. jedrske~ na ljUdi in okolje. Y .l~u 200Qje bilo revidiranih 11
postopkov, od tega sobili izdelani trije novi, in sicer o delu dežurnega URSJV, O delu dežurnega "radiološkega
monitoringa" in o uporabi podatkov avtomatskegaradiološkega monitoringa.
Tematsko so postopki NU razdeljeni na šest področij:

notranja organizacija in o4govomosti. '
alarmiranje in aktiviranje osebja (predySCm strokovnih skupin in dn1gih sode1qjočib organizacij),
ocena nezgode (navodila za .delo strokovnib skupin),· '
obveščanje (tuje in domače javnosti),
razna navodila za uporabo točno določenihsredstev (komwijkacij~e, računalniike in druge opreme),
vzdrževanje pripravljenosti. . '

Vse strokovne naloge v primeru izrednega dogodka URSN obvladuje s tremi skupinami. ki so sestavljene iz
delavcev URSJV in okrepljene z v~ptej doloeeni ZWWlji strokovnjaki. Te skupine so:

strokovna skupina za analizo nezgode,
strokovna skupina za oceno,doz.
strokovna skupina za podporo iri in!OfJlJiranje.

V maju 2000 je z delom pričel "dežurni radiološkega monitoringa". ki je zadOlžen za dnevni nadzor delovanja
il'tematskega radiološkega monitoringa. obenem pa v primeru izrednega dogodka pomaga"dežurnemu URSJV'
pri sklicu osebja za obvladovanje izrednega dogodka.
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V letu 2000 je bilo tudi POriCMlO vzpostavljeno delovanje prilalzasatelitske' slike S' satelita "Meteosat" v.sobi
skupine za ocenodoz.

7.2.2 VAJA »NEK-2000«

Dne 9.12.2000 je poteIcaJavaja NEK-2000,v kateri je bilo preizlaJ_ 4elovanje organizacije. v primeru
izrednegadogodka. V njej so sodelovali: NEKrško, URSN v polni sestaYi.osebjeURSZR.ReCO in CORSsta
delovala kot običajno. v Vaji pa ni sodeloval ReScz. scz Kdko pa se jev\'1jo naknadno vključil z enim
predstavnikom. '

Vaja je bila zasnovana lako, da je pri§lo do manjšega izpusta radioalqi~~Vi,. talco da so vadbenci lahko
preizkusili načrtovanjezdeiuUh ukrepov: Prvič je bil v takšni ''lji ll~;siDlU1atorjedrske elektrame;od
koderje potekalo glavnodo~anje. Ostaliudeleženci so od tam prejemaIi~eo dogajanjuv NEKpreko
različnih komunikacijsldhpoti in udeležencev (TPC, ZPC. CORS). Vzposlavljenje bil tudi "zunanji podporni
center NEr v prostoI'ili URSZR.

Povzetki opdanj ucleležeDcev vajenaURSN so naslednji:
- Pisna obvestila iz NEKso na URSJV so prihajala z zamudO na 'dRsJ'V. prav tako tudi znotraj URS)V

do strokovnih skupln. .. . .. . '
Ponovno se je i71gm1o, da je oblikafOnnUJaIjeV. s kateroNEK spolOčapodatke,.neprimerna. Prostorza
vpisovanje paje izredDo majhen. Ko se pošlje še po faksu,. je sporo6ilo zelo težko čitljivo.

Delovni prostori. v.katcrih sta delalistrokovni skupini. so·premaj~ prav talco delovnepovršine.
Vaditi bi bilo potrebno tudi medsebojno komunikacijo v strokovniskUpini (ustno sporočanje povzetkov
stanja, medsebojnasporočanja).

Predaja izmene bi morala potekati s povzetkom dogodkov za obe skUpini (novoin staro) in šele nato naj
bi sledila preda\jacJela med. posameznimi člani skupine.
Manjka pregledna$id<:a radioloAkih monitorjev v NE Kriko.
Izdelava "on-line"·JnOdeIa zaKdkopolje za programALAOIN-~C:S,

Smiselno bi bilo, da bi se uporabljal enotenformular za~~. vZPC in URSN.
Potrebno je pripraviti seznam ntUpogosteje uporabljenih kratie, ki se. uporabljajo v NEK, skupaj s
sloverislcimi prevodi.
Elaborat vaje ni bil izdelan, oziroma udeleženci vaje so bUL Slabo seznanjeni z osnovnimi
predpostavlaunivaje (npr. za podatek, da seuporablja vnaptejp~sano '(simulirano) vreme,je večina

udeležencevxvedelafele nekaj \1tpozačetku vaje). ' ..•...... !

Vsaj en član Sitokovne skupine..bi moralimetinekajznanJo EOP.A.OP. NUID in EIP. Vsi pa bi morali
poznati postopke URSN, po katerih skupine delajo. Izkazalo st je•. , da zupanji člani slabo poznajo te
postopke, zato bi morala URSN nujno vsaj enkrat letno poskrbeti za urjenje vseh članov strokovnih
skupin. TovrstnaUljCl\ia so tudi vir koristnih sprememb, kijih ,iCpqtrebno uveljaviti ob naslednji
reviziji postopkqv.Ne1aU. tellptedlogovje bilodanih tudi na sami vaji.

Vaja je bila organiziranapm:ej na hitro. čeprav je bila v letnem načrtu nB.pbvedall8 že oktobra,jo je NE Kdko
prestavila na začetek <lecembra, nakar jo je 10.11.2000, po začetnem~ki je bil 5.10.2000, odpovedala.
Odpoved je bila naknadno (t.j. 30.11.2000) preklicana. Do za~tka vaje je bit samo še en sestanek skupine za
organizacijo vaje, zatoje1'8iumljivo, daje bilovelikopomanjkljWOstt vo~ji vaje: .

udeleženci vaje niso bilijasno določeni skoraj do začetka vaje:o5Po~ so na CORS zastajala, ker
niso imeU informacije,kdo sodeluje v vaji.
Rešcz kot glavni izvajalec ZaIČitnih ukrepov, v določenih printelih pa tudi sprejema odločitve,. v vaji
ni sodeloval.

7.1.3 VAJA ))IAEA-WMO(MAAE-SVETOVNA METEOROLOAnORGArUzACIJA«)

27.6.2000 je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA)skup;V s Svetovno meteorološko organizacijo
(WMO) organizirala vajo, v kateri so bili preizkukni postopkiWMOob izrednem dogodku in preverjen
sporazum med. IAEAin WMOza zagotavljanje meteorolo~ke podpore,
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Vaja je -bila zami§ljena kot komunikacijska vaja, v kateri se je preizkusilo delovaqje Svetovne meteorološke
organizacije (WMO) ob morebitni jedrski nesreči. V Sloveniji sta v vaji sodelovali dve organizaciji HMZ in
URSN. URSN je v zmanjšani sestavi aktiviraIasvojo organizacijoza primerizrednega dogodka.

Prvo sporočilo je prWo'iz MAAE po fakSU ob 11:32. da je pri~lo do izredIscga dosodka v brazilski jedrski
elektrarni Angra ob 10:19 'CET.Sporočiloje bilo poslano na EMERCON fomw1a1ju, *pnja dogodka pa je bila
"začetna nevarnost" (alert). Dogodki-v JE Angra so si sledili takole (vse infonnacije-$O bile na URSN poslane
preko MAAEna EMERCON fonnuJarji1J,):

v JE Angraje bilarazgtdena najpn:j"objektna nevarnost" (siteem«gency).mio je bila razglašena še
"splošna nevarnost" (general emergency),
V JEAngraje prillodo po§kOdbi gorivnihsrajčk oziromasn:dice,
zgodil seje izpust radioaktivnih snoviv okolje,
MAAE je poslalaspo~o.o ocenjeni aktivnosti in izotopski sestavi izpusta. ,
ob 15:24 je bU dostavljen prvimeteotoloiki proizvod: tJajektorije na 500. 1500 in 3000 m; ter
zemljevidi zračaekoncenuacije iadlonnklidovin depozicije radionuklidoV; ~ek je pripravila NOAA
(US NationalOccanic 8Ild.Atmospberic Administration),
prišlo je sporočilo zlomu cevi uparjalnika in pu!čariju radionuklidov'v okolje preko odprtega
varnostnega ventila upaljalnika. - ,
"meteorološke proizvode", ki jih je izdelala RSMC Wasbingtonje l)RSN prejela še obI8:03. in 18:57,

URSNje medvajo izdelovala simulirana sporočila zajavnost in UVI.

Naslednji dan, 28.6.2000, j~ potekala aoaliza vaje, v kateri so bila podana na,s1edllja _ja in ugotovitve:
pri prihajajočih sporočilih (iz IAEA)je bilo nek8jzmedes,e8s0m(Ufe. CETh
sporočila, ki so bila na"intemctskih straneh" so pribajaJa prej ~po tdefaksu: internet je dobro
deloval.
posodobiti je potrebno navodila NUID: definirati stanjeaktiviranosti za dogodke zunaj NE Krško:
izdelatibolj natančer1 seznam naslovov, kam pošiljati rat.lična sporočila,

težave z zagonom Interrasa (potrebna je specifična delovna postaja. administrator Interrasa in redno
preizkušanje delovanja Intcrrasa),
težave pri iskanjuUtetat1R (npr.pri skupini za analizojedrske nCSN4e).
HMZ nima momosti za napovedvremena v južni A1neriki (in veJjemo ostalihodda1jenih krajih),
meteorološki proizvodi so bili dobri (Meteo-France ima bolj čitljive zemljflMde kot NOAA ki ima
premajhne člke in razmazane "§rafure"), .
bolje je potrebno poslabeti za opremo in prostore, ki se uporabl~ ob izrednem dogodku. da bodo v
dobrem stanju in razpoložljiviob vsakem času.

7.3 NE KRŠKO

V letu 2000 so bile aktivnosti na področju načrtovanja ukrepov za primer izrednega dogodka v NE Krško
usmerjene predvsem v vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe pripravljenosti za pJimer izrednega dogodka.
Prednostne naloge so bile: vzpostavitev in _vključevanje "zunanjega podpomega centra" v načrt ukrepov.
vključitev simulatorja~ v urjerga in vaje in posodobiteV aktiviranja itUervencijskcga osebja. Do konca leta
2000je bilo realiziranih približno 86% nalog in zaldjučkoviz urje~ in vaj od leta 1993do konca leta 1999.

7.3.1 AŽURlRANJE NUID IN DRUGE DOKUMENTACUE:

Nova revizija NUID (načrt ukrepov ob izrednemdogOdku) (rev. 22) je začela veljati 25.11.2000. V 22. revizijo
NUID so bile vključene sJftmembe zaradi:

uskladitve z novimi podatki po ZakI~ projektaJllodemizacije NBKrtico,
realizacije posamemihtlllog inzaIdjučkoviz prejmjih urjcnj in vaj,
uvedbe novega načina aktiviranja intervencijskega osebja. -

Poleg redne revizije obstoječihp*opkov EIP postopkov (EIP - Emergency ~plementation Procedure) je bilo
izdelanih in dano v veljavo 5 novih postopkov EIP (ukrepi direktorjaZPC,. :Primrtuitn::dnegadogodka, ukrepi
inženirja izmene v primeru izrednega dogodka in trije postopki EIP s področja vzdrževanja pripravljenosti za
primer izrednega dogodka). za pozicije v _okviru organizacije NE Kdko. za primer izrednega dogodka so
izdelana navodila za vsako pozicijo. Izdelaneso bile tri revizije"seznamaza Obveščanje".
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7.3.2;j PROSTORI, OPREMA JNSISTEMI ZA OBVLADOVANJEIZRED8EGA DOGODKA:

Na področju prostorov,opreme in sistemov za obvladovanje izrednegadogodka,SQV NE ~lco v letu 2000:
nadaljevale so se dejavnosti pri opremljanju in vzpostavitvi ~zunanjegapodpornega centra" NE Krško
(ZPC), ki se aktiviaob objektni ali splotni nevarnosti, inki se na1uVav kleUlih prostorih zgradbe
URSZR. ki je vn~ bližini stavbeUR.SN. Delomaso bile rea1il$ane komunikacijske povezave .
med NE Krško inZPC~modemska povezava v poslovnoračUna1.tlilb. mrežo NEK. zagotovljena
dodatna dokumentacijain nove karte ta spremljanjeradiološke situacijCiV<*olici NEK.
v prostoru simulatorjaNEK,ki se uporabljaza simulacijo kontrolne. sobO.mcd vajanri. so bile za potrebe
vaje NEK-20oo vgrajenedodatnetelefonske zveze. telefaks, radijske ~intemega mdijskega sistema
NEK in program za avtomatsko klicanjeosebja.
v prostorih tehničnega podpornega centra in operativnegapodporoega CCliUm sta bili vgrajeni delovni
postaji "simulatorskegaPl$-a" (procesno informacijskega sistema.ki ,. ganjasimulator NEK).
posodobitev sklica inlcnerttnega osebja: stari sistem sklica osebja z \'KV odzivniki (pagerji) je bil
zamenjan s sistemomisldicapreko mobilnih telefonov. Nabavljeadn, vgrajen je bil program za
avto~tsko klicanje, intervencijsko osebje pa je dobilo mobilne tel.ne. Ta način omogoča tudi
evidentiranje odzivnosti' in časovne razpoložljivosti klicanegaosebja.

7.3.3 STROKOVNO USPOSABWANJE, URJENJA IN VAJE

V letu 2000 so v NE Krško potekala naslednja strokovna usposabljanja (obseg realizacije načrta vključno z
vajami in Oljenjije bil približno7S%): .

~vajalno in temeljnostlt>kbvno usposabljanje osebja v organizaciji NEK za primer izrednegadogodka
po programu letnega,l1$pOsabljanja (v oktobruin novembru),
usposabljanje enote za·tehnično reševanje, enote za vzdrževanje zaklonilča in enote za RKB zaščito v
Učnem centru za zaJčitoinretevanje na Igu (v februarju in nwcu:),
usposabljanje osebja, ki imadovoljenje za opravljanjedel in nalog km1iljenja proizvodnega procesa, v
okviru rednega letnegausposabljanja.
usposabljanje vodij delli okviruseminarja za vodje del (vjanuaIju)
strokovno usposabljanjeosebja poklicnegasilske brigade~ v·skladus prognimomrednegaletnega
usposabljanja protipotame zaičite.

predstavitev ekolo!ko informacijskega sistema (E[S) osebju"regijskegacentra za ooveščanje Krško" (v
februarju), '

Opravljena so bila naslednja urjenja:
poklicnih gasilcev NE Krško, poklicne gasilske brigade Krško in enote ~ protipožarno zaščito NE
Krško - 7 Oljenj,
mobilne enote za radiolo!kinadzorokolja(vjuliju in novembru),
aktiviranje enote protipotame zaščite NEK(v marcu), .
aktiviranje osebja organizacije NEK za primer izrednega dogodka (v okViru vaje NEK-2oo0 v
decembru),
mesečno preizku!anje 'zvez.

7.4 MEDNARODNE DEJAVNOSTI

7A.l PROJEKTA RERI9/0SO

Od 13. do 14.3.2000 je na Dunaju potekal zaključni letni sestanek.·~ predstavnikov projekta
"Harmonizacije pripravljenosti 'v primerujedrske nesreče v državah srednje in.v;bodnc Evrope" (RERl9/0S0).
Program sestanka je obsegal p~vitev progrcuna in koncepta IAEAo uk:repib v primeru izrednegadogodka,
poročila o projektu RERl9/0S0, predstavitve projekta RERl9/049.po~ ~Q4eratorjev skupin. poročila držav
opazovalk ter poročila držav, ki sodelujejo v projektu ter predstavitevnačrta dela za leti 2000 in 2001.

Poročila moderatorjev skupin inpr.:dstavnikovdržav so pokazalapreccj!njeratIike med skupinami:

skupina Sever (ACG-ijorth), ki obsegaPoljsko, Litvo, Latvijo,Estonijo,:Belorusijo, Ukrajino in Rusijo,
ter opazovalki Švedsko in Norveško, ima med 7 državami le 3. ki imajo jedrski program, kar pomeni

poročevalec, št. 71 130 6. september2001



precejmjo nehomogenost;Dodatna težava te skupineje tudl da se je Rusijaumakni1a iz programa.
oziroma noče aktivno sodelovati.
skupina Vzhod (ACO·East) obsega Annenijo. Grozijo. Iran,. Kazahstan. Rusijo. in Turčijo. se srečuje s
specifičnimi problemi kot. so slabo obvladovanje sporazwnevalnega jezika. nepoznavanje IAEA
dokumentov, majima finančna ~tva. pom8njlcaqje tanImanja ~ja ujma jedrskega programa,
vendar ime težave z izgubljenimiradioaktivnimi viri, leijih je pustila ruska vojska.
skupina Jug (ACO-South)·vključujeAlbanijo, Bolgarijo, Grčijo, Moldavijo, Romunijo. Turčijo in
Ukrajino.Tudi taskupinaje precejnebomogena, saj imajo3·države~7 jedrski program.
skupina zahod (ACO-WeSt) obsega Poljsk:b.Č~o. Slovaško, Ma~ Romunijo. Hrvaško in
Slovenijo, opazovalka.je Nemčija. V tej skupini im;l 5 dižav od. 7 .alctiv~ jedrski program, ki je
primerljiv glede števila lokacij, 1ger delujejo jedrsld reaktoJji za proizvCld,l\jo jedrske energije. Ta
skupinaje tudi piedIagaJa izvedb9 skupnevajeza vsedržave udeleženlce projekta.

Projekt RERJ9/050 je . potekal še do konca leta2000, nato pabo u,gasnil. Projekt RERl9/049, ki se nanaša na
medicinsko izobraževanjev zv~ ~ jedrskiDJi nesrečami ~ bo nadaljeval do konca leta 2001. V letu 2001 se bo
RERJ9/050 naslonil na RERl9/049~ ki bo!etraja1. po letu 2001 pa bi se. projekta združila. Končni cilj je
vzpostavitisistem,ki bi omogočaliimenjavo informaCij med državami in tako omogočil harmonizacijo ukrepov
v sili brez podpore MA.AE. MAAE namerava projekt.RERI9/050 nadaljevati na podoben način kot do zdaj
(Memorandum of Understanding,naciona1ni koordinatorji. skupiJlaza vodenjep,:ojekta, delovne skupine).
MAAEbo sku!ala ponuditi določene storitve:EPREV (skupinaza pregledpripravljenosti v določC:ni državi - po
zgledu OSART, ASSET) ,nasveti na področju klasifikacije nesreč. snovanjavaj, prilagajanjaInterrasa.

MAAE skuša državamudeležen1aUn projetctaRERl9/0~Ozagotoviti sistem, ki bi ohranjal sodelovanje. ki je bilo
vzpostavljeno v okviru projekta. To naj bi PQtekalo z multilateralnim sporazuinom. V zvezi z multi1ateralnimi
pogodbami je stališče cI.r1..llv ACG-Wnasled1\ie:' ..

države ACO-W dajejoprednost bilateralnimspo~omUt,jih bodo, k naptej razvijalein krepile,
multilateralni sporazum. bi bil. koristen pri. hamIonizaciji ukrepov: npr...$kupne vaje. izmenjava
radioloških podatkov znotraj skupine. izmenjava določenih izkuJenj (pri uporabi orodij za oceno
nesreče, komunikacij,~tnih u1aepoY, meritev sevanja na terenu).pri S04elovanju različnih organov
(jedrskevarnosti, civilnezaščite, in drugih), interkalibracije. srečanj8 mobilnihenot,
skratka: poudarekmultilareralne potodbe je napripravljenosti (načrtovanju), poudarek bilateralnih. pa
na odzivuv primeru dejanske nesreče.

MAAEbo skušala doseči več kooldinacije med. različnimi organizacijami (npr. vzpostavitev odbora za ukrepe v
sili. ki bi vključeval različne organizacijeIIM!.A, WHO,WMO.OECDINEAI~ skupni načrt ukrepov za različne

organizacije). Uporaba vseh človeških potencialov (vključitev Osebja iz "Nuclear safety" v "Emergency
ResponseUnit"). Organizacija skupnevaje, ki bo predvidoma v maju2001.

MAAE je izdelala osnutek TECDOCa, ki obravnava postopke za obveščanie javnosti. Osnutek TECDOC je
razdeljen na tri dele: prvi .del .obravnava namen. obseg' in uporabo dQkutpenta. . drugi del je namenjen
metodologiji in osnovnemu.konceptu, tretji del pa vsebujep~ s ptUneri, .kako ravnati pri pripravi in
pošiljanju informacij med izrednim dogodkom. V okviru sestanka smo tudi obra\oW1va1i. kako in v kakšnih
primerih je smiselno izrrienjevati mdi sporočila za javnost med državami (uansboundary public information).
Skupina ACG-Wje bila mnenja, 4aje to po$ebej pomembno medsosednjimidržavami.

Slovenija ]e bila v tem projektu med bolj dejavnimi članicami inje izpolnila večino ciljev projekta,.s tem ko je
navedene elemente vgradila Načrt zaščite in~ja objedrski nesreči in Kriterije za ukrepanje ob jedrski ali
radiacijski nesreči.

7.4.2 IZOBRAŽEVANJE V'OKVIaU PROJEKTA »)OSEP<c

Od maja do julija 2000 je potekalo usposabljanje zaukrepanje ob jedrskih Msrečah V okviru PHARE programa
(Training on Off Site Emergency Preparednes - OSEP)" Potekalo je na Slovaškem. udeležili pa so se ga
predstavnikidržav srednje in vzhodne Evrop;.

UpravaRS za zaščito in r$wanje in UpravaRS zajedrsko varnoststa pripravilipr~e gradiv za usposabljanje
in izvedli napotitev. Usposabljanjeje bilo tematskoraideljeno na 7 sklopov- vsebine SObile pripravljene glede
na položaj in vlogo,ki bi jo udeleženci imeli ob ukrepanjuobjedrski nesreči:
• nosilci odločanja.
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• osebje za načrtovanje,
• osebje,ki nudi podporonosilcemodlOČ8Dja,

• .osebje, ki izvaja naloge ponačrtu,

• osebje Spodročja mdiologijein meteorologije. ki skrbi za napoveddogO(ikov,
• medicinsko in tehnično osebje,
• nacionalni OSEP imtruktotji.

Vsedržave udeleženke somoraJepredstaviti državnenačrte zaščite in reševanja objedrski nesreči.

V času izobraževanja SO ~c:ženci sodelovali tudi na vajah. Delovne Skupjne na vajah so bile formirane po
državah udeležencev. Rctitve. nalog na vaji so pripravljali glede na rešitve in postopke, ki veljajo v njihovih
državalL

Usposabljanja se je udeldilo 14 udeleženceV iz Slovenije. in sicer predstavniki Uprave RS za zaščito in
reševanje, Uprave .RSjedl'skovamost, Ministrstva za zdravstvo,Inštituta J0tef Stefan, Uprave za obrambo
Krško, pripadniki regijskiheD91.CZ in gasilcev.Ob koncu usposabljaIija so ude1e~nci opravilipre~ znanja.

7.~.3 VZPOSTAV'lTEV SISTEMA»RODOS« V SLOVENIJI

Evropska Komisija je že v··letu 1999 sprejela. odločitev, da bo finančno in organiZacijsko podprla prenos sistema
»Rodos« v Slovenijo in na~. Program "Rodos" je namenjen podpori pri. odločanju ob morebitni jedrski
nesreči. Program deluje v 1'e;l1nem času in je namenjen poenotenju odl0č8~ja· ob jedrski nesreči v Evropi,
obenem pa naj bi oIajlal izlnenjavo podatkov med državami glede izrnerjePih vrednosti, napoved posledic in
zaščitnih ukrepov. Projekt "Rodos" se je pričel s podporo EvropskeKomisij~.že v 3. okvirnem programu. se
nadaljeval v 4. okvirnem pro~uin poteka še sedaj v 5. okvirnem prPgnunu. V okviru tega projekta je
sodelovalo (nekatere še sodelQjejo) približno40 organizacij iz 20 evropskihdJ:'tav.

• I .

Od 4.-8.12.2000 je v Pragi P<Jtekalo srečanje in bodočih uporabnikov prograu.la »Rodos«, V okviru tega srečanja

je bil tudi ustanovni sesfindc DSSNET-a (Decision Support Systems NET~otk), združenja uporabnikov
sistemov za podporo odločaDju obmorebitni jedrski nesreči. Na srečanju $C) bili predstavljeni tudi nekateri
raziskovalniprojekti kotnpr.:

"Zbiranje podatkov~ qjihova negotovost pri načrtovanju zunanjegau1crepanja vsili",
"Ensemble" - prei2:lros in pnmCljava rezultatov različnih meteoroloških programov za napoved
vremena navnaprej dani meteorolo§ld situaciji, .
"Farming" - raziskava metodzavračanje zemljišč in hranev ponovna,uporabo pojedrski nesreči,
"Bcomag" - intetkomparacija. in ka1lbracija merilnikov radioaktivnoSti, ki se uporabljajo v zračnih

plovilih,

Države uporabnice sistemal\odos SQ poročale o svojih izkušnjah:
Poljska: sistem se uporabljana lokaciji Swierk, kjer je tudi raziskovaln.i~or,
Portugalska: narnenMl v letu 200.1 prilagoditi sistem Rodos, dabo lahko uporabljal podatke iz
ALADINa,
Irska: se je odločila, dabodalaprednostprogramu Argospred Rodosom,
Češka: institut v~ bi rad sodeloval pri projektuevaluacijevelikosti radioaktivnega izpusta (source
term), .
Nizozemska: ukvarja se zvnašanjem lokalne topografije. izdelavo vremenske napovedi z različnimi
programi, določitvijo velikosti radioaktivnega izpusta: ima precej težav s sistemom Rodos, saj se
pogosto ustavi;
Grčija: poskuša z integracijo meteereloškil; podatkov v sistemRodos,. '
Madžarska: v septenlbruje bilakončaDavgradnja strojneopremeza pOganjanje sistema Rodos,
Slovaška, projekt pred-obratova1ne faze Rodosa je bil končan v maju 2000, ukvarjajo se s pripravo
meteoroloških~, organiziraliso tečaj za domače uporabnikeItixiosa,
Finska: s sistemomRcdos podpirajodelo skupine,ki dela Y centru 7al\faepanje v sili; skušajo postaviti
povezavo, da bi Rodos prejemalpodatke, ki so narejeni s programomHIRLAM,
Slovenija: organiziiaIaje sestanek s potencialnimi podizvajalci. kib1 v Sloveniji sodelovalina projektu
Rodos; opravljen je bil pregled razpisne dokumentacije; poslana sta bila dva udeleženca na tečaj za
operaterje Rodosav Karlsruhe. - .
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Program "Rodos" se uvaja v ~člji na zvezni IlMJi. "Rodos~ bo v Bonnu in bo dobival podatke o
zunanjem sevanju iz sistema IMISIPARK, iz meri.lDikov KFUe (Kem.kraftweiicn Fcm Ueberwachung), v ta
center bodo priključeni še zvemo ministrstvo :za okolje ter posameane deželne organizacije, ki so pristojne za
ukrepanje v sili.

Države. v katerihEU "pospešenospodbuja"upombo Rodosa,. so Poljska, SlovaUca, Madžarska in Ukrajina. EU
pa namerava uvesti sistemRodostudi v Sloveniji in aaČdkem.
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8 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZAJEDRSKO.VARNOST

8.1 UVOD

8.1.1 STRUK11JR.A~ S POOBLASTILI

zakon o organiZaciji ~ delovne~ področju ministrstev (Ur.1.RS.št.71194, 47/97, 60199fu30/2001), opredeljuje v 6.
odstavku Il. člena naslednje pristojnosti UR.SJV: .
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·jedrsldmi in radioaktivnimi materiali: na
nadzor in materialno bilanco jedrskih materialov~na fizično zaščito jedrskih 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 zgodnje obVdčanje ob jedrskih in radioloških
nesrečah: na mednarodno sodelovanje na področju uprave ter na droge naloge, .določene s predpisi; nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo področje jedrske varnosti.

Pravno osnovo za upravne in strokovne naloge s področja jedrske ln radiol~evamosti in za inšpekcijski nadzor nad
jedrskimi objekti dajejo poleg zgoraj navedenega zakona, še zakon o Vladi RewblUcc Slovenije (Ur. 1. RS. št 4/93,
23196. ~7/97 in 119/2000), Zakon O upravi (Ur. 1. RS, št.67/94) zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.!. SFRJ, št.62184):'i4. člen Ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št 1191 ~I). Zakon o
izvajanju varstva pred ionizi.rajočimi sevanji in o ukrepih za vamostjedrsldh obj~ov 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,~ 17199, 112000, 4512000, 69/2000, 12112000, 412001 in 1512001) ter ostali
podzakonski akti in pravilniki· na osnovi zgoraj navedenih zakonov in ratificirane ter objavljene mednarodne
pogodbe s področja jedrske energije injcdrske ter seva1ne varnosti.

8.1.2 ORGANIGRAM URSJV IN ZAPOSLOVANJE

Na dan 01.01.2000 je bilo na URSN zaposlenih 37delavcev; dne 3U2.20OO pa3? V letu 2000 sta se na URSN
zaposlila 2 nova sodelavca; to sta bili odobreni novi zaposlitvi,

V Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest imamo v URSN sistemiziranih 47 delovnih mest
ter 6 delovnih mest pripravriikov.

Stopqje strokovne usposobljenosti 39 zaposlenih na URSJV so: 3 sodelavci so doJetoIji znanosti. 13 sodelavcev je
magistrov znanosti. 19 sodelavcev je z univerzitetno izobrazbo, 1 sodelavka jez vi~o izobrazbo in 3 sodelavci
imajo srednjo izobrazbo. .

Struktura zaposlenih na zadnji dan leta 2000 pa je bila: en funkcionar, 26 vi!jih upravnih delavcev, 7 upravnih
delavcev in 4 strokovno tehničnih delavcev.

V letu 2000 si je .URSN prizadevala v okviru realnih zmožnosti in proračunskih sredstev zagotoviti č~ večje
število strokovnih delavcev.

Tabela št. 8.1: Trend zaposlovanja na URSJV (stanje december)

Leto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Št.
S 7 9 11 16 18 20 26 30 32 35 37 39

zaposlenih
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Slika8.1: ORGANIZACUSKA SHEMA URSN
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8.1.3 PRORAČUN URSJVIN REALIZACIJA

V proračunu URSN so programizastopani samo z 34,4%zagotovljenihsredste\'. ,Vendar je potrebnotudi od zne$ka
116.7I7,922.00 SIT, ki predstavlja sredstva za izvedbo programovodšteti 60 midSIT. ki. predsta\1ljajo članarino za
Mednarodno agencijo za atomskoenergijoter sredstvačlanarin v US NRCrazi$ko\'81nih programih.

Proračunsko zagotovljena sredstva se torej skrčijo na realnih 56.7 mio SIT. kjer pa so zajeta tudi simbolična srcc1stva
zavarstvo pri delu (1.1 mio S11'). knjižnicaURSN (0,3 mio Srn. \'tdItevanje pripravljenosti (1,1 miosm. nadzor
jedrskih materialov (0,5 mio SIT) itd. Zgovoren je podatek. da je povprečna vitina zagotovljenih proračunskih

sredstev na postavkah za program (če seveda odltejemo članarino MAAE) 4,7 mio SIT.

Proračun URSN tako ne vzdrži nobeneprimetjave s sorodnimiupravnin1iOi',.m.pristojnimi za jedrsko in sevaIno
varnost" svetu; tak proračun ni primerljivniti z državami kandidatlcami za,vstOP v EU, ki imajo aktiven jedrski.
program(npr. Češka. Slovaška.Madžarska). .

Tako oceno SO podale tudi AteVilne mednarodne misije oz. institucije, ki. so v :zadqjih letih ocenjevale upravno in
zakonodajnourejenost področjijedrske in sevalnevarnostiv Sloveniji(glej tč. ,8;LJ poročila).

S proračunom zagotovljenasredstva uvdčajo UpravoRS za jedrsko vamost~ \JIjmanjše proračunske uporabnike,
kar je ,. nespomem nasprotju z. izka28l1imi potrebami,podprtimi tudi z de1damtivno .zavezanos;jo naše države do
zagotavljanjain ~drževanJ8visoke,ravnijedrske varnostiv Sloveniji.

Tabela št. 8.2: Proračun URSNza leto 2000
.,'

Ekonomsld namen SDreieti Veliavni PDraba, Realizaciia v %
Plače 174:~0t.OOO OO 185..666.000,00 184.516.Zr••OO 9938
Materialnistreški 25.414.000.00 25.414.000 OO 25.078.831.00 98.68
Programi 114.401.000.00 116.717.922.00 114.595.221.00 93.30
Investicije 11.912.000.00 11.912.000 OO 1U77.0"..OO 97
SKtJ}JAJ 326.0UUOO,OO 339.709.922,00 335.767.3'1.to6O 97,09

8.1.4 MEDNARODNE OCENE VPRAVNE ORGANIZIRANOSTIPODROčJA

Področja jedrskih in sevalnilidejavnosti oz. točneje jedrske in sevalne varnosti~,bila'\',zadnjih letih predmet ocene
različnih mednarodnih institu,"ij, predvsem omenjamo v tej povezavi ~-,J.a.so se 1UIJ1lWlle na upravno in
zakonodajnourejenost podtočja: .

•

•

,

•

•

•

leta 1993je oceno podala Preiskovalna misija Komisije Evropske unije ... RAMO (11.8.1993, Rev. 2) - v
nadaljevanjuRAMO misija;
teta 1996je oceno pOdala, za področje fizične zaščite j~hobjektov IPPAS Inisija Mednarodne agencije
za atomsko energijo - v nadaljevanju IPPAS misija. . . . .
leta ,1999je oceno podala Misija Mednarodne agencije zaato~,~jo - IRRT (Mednarodna skupina
za oceno upravne organiziranosti - [AEA I N'SNII IRRT/991S - deCetnber 1999) - v nadaljevanju IRRT

• •• . f

lruslja;

leta 1999 je področje.prevoza jedrskega in radioaktivnega R!ateria\ain' primerljivost zakonodaje RS z
MAAE pravilniki ocenjevalati. 'fRANsaSmisija
leta 2000 je Komisija EU v svojem rednem poročilu o napredku Slovenije pri pristopu le EU poda1a tudi
oceno stanja na jedrski energiji(vokviru poglavja 14- - Energija) in jedrski varnosti(v okviru poglavja22 
Okolje) - v nadaljevanjuporočila EU 2000;
leta 2000je stanje zakonodajnega področja in upravne organiziranosti ocenilaZdruženje73hodno evropskih
jedrskih upravnih organov- WENRA (oktober2000) - v nadaljevanju WENRAporočilo;
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• leta 2000 je zakonodajno in upravno infJaStml<tUrO v okvinlprojektakomisijeEU "Jedrska varnost v
centralni in vzhodni Evropi" ocenil konzorcij pod vodstvom ENCONET-a,.,. Id je v novembru izdal tudi
poročilo za Slovenijo- v nadaljevanju ENCONET poročilo; ,

Nekatere od teh ocen so tCme1jUe na dejanskempregledu stanja v Datidržavi. druge pa so bile pripravljene zgolj na
podlagi vprašalnikov oz. infonnacij.,dc1 katerih Je pripravljalecptile1 i%različaih virov (Mednarodna agencija za
atomsko energijo, OECDINEA,'Z81djučno poroeuo pfeg1edovalnegasestanka po konvenciji o jedIski varnosti).
Posebej je potrebno om.e~ da je področje, jedrSke dejavnosti' (manj scmlne) podvrženo ocenam tudi na
operativnem segmentu, saj jcpredvscm Nuklearna elektrarna Krško v času. obratovanja bila predmet mnogih
specializiranih misij, tako v amroM~ agencije za atotDsko energijO'(npr.OSART, ASSET. IPPAS).
Mednarodnega združenja obratova1cevjedrsldJ:n1cktram (WANO); Itottudi kQdiisije IClSA (mednarodna komisija
za neodvisno analizo varnosti Jedrske e1ekUameKdko); kije clClcWa1a na pOdlagi mandata vlade v letih 1992 in
1993. Splošen povzetek ocen lahko strnemo v kratkem na dejstvo, da je stanje varnosti obratovanja jedrske
elektrarne na visokem nivoju, primerljivemzevropskinUstaadatdi; stanje,upraVl1e organiziranosti in zakonodajnega
okvirja pa ni v celoti primerljivo z dobro (evrdpSko) prabo,~ je pcjtrebno triditi s sprejemom novega zakona o
jedrski in sevalni varnosti. '
Področja, ki so omenjena največkrat in na k:aterihje bilo teži§če poročil oz.ocen, ki zadevajo upravno organiziranost
inzakonodajno ureditev so:

• jasna razdelitev pristojnosti med razllčtlimi vladnimi OtgaII.i in njihovosodeiewanje (IRRT misija, RAMG
misija;. ENCONETporoči1o) , ' , .

• zagotovitev, da U1WV del\Ve kot neoc:t:v4en upmvni organ~Omisija)
• možnost pritožbe,WPcr~ odlctbe'aRRt misija, lW4G'misija, WENRA poročilo)
• učinkovita inn~ 0Cl;D8~iV upmvnCm postopku; zagotovitev~ kadrov in sredstev za

pridobitevzunanji4 neOdViSD.ihnU1eRH~T ~~G _ja, WmntA poročilo)

• sistem financiranje VptaVC J~S za ~,varnost in zagojpvitev zadO~i,b ~ev za izvajanje njenil\
zadolžitev in pristojnosti(IRRTmisija,~NM poročilo)." '

• zagotovitev ustreZnega števila strOkcMtega· kadra in politika plae (RAMO misija, WENRA poročilo,
ENCONET poroQlo,poročilQEV 2(00)

• vključitev določb o periodiQlihvarDO$lnih pregledihv novi zakon(l:RRT misija, WENRA)
• strokovna komisijaujedrsko varnost aota zagotoviti upravnemu organu neodvisne nasvete (IRRTmisija..

RAMO misija) .
• določitev jasne vloge li pooblaJčcnihorganizacij v procesu neodvisnih ocen varnostnih vprašanj (IRRT

misija, RAMO misija)· 'i • ,

• nujnosti dopolnitveDržavnega načrta za primerradiol~ nevarnosti (IRRT &!sija, WENRAporočilo)

8,1.5 IZOBRAŽEVANJE

Tudi v letu 2000 je Uprava RS za jedrsko varnost namenjala velikopozomoststrokovnemuusposabljanjudelavcev.

Strokovni izpit, ki je pogoj za delo v državni upravi, predvideva Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest na VRSN. od 39 zaposlenihviljih upravnib; up1'!1VDih in strokovno telmičnih delavcev ima izpit
opravljen 37 delavcev; dva delavcap bosta opravila v roku enega lota od nastopa zaposlitve v URSN kot določa
zakon o delavcih v državnih organih.. Vsi upravni in vitji upravni delavci izpo1Jijujejo tudi pogoj aktivnega znanja
tujega (angleškega) jezika. .

V letu 2000 je bil poudardt tudi na18tunalni§kemu usposabljanju, večina deJavc:ev je opravilatečaj»Uvodv Spis in
elektronskoposlovanje« ter posameznetečaje izpmgrama Microsoft pisarniškegaposlovanja, trije pa so obiskovali
tudi tečaj SQL ORACLE..

Posebnopozornost namenjamousposabljanju s področja jedrskevamosti in varstva pred-sevanjem.
Večje število delavcev (med njimi seveda vsi inšpektorji) ima opravljen poseben tečaj in izpit v okviru
izobraževalnega in izpopolnjevaInega US NRCprograma, pa tudi izpitena ustreznih ameriških simu1atorjih (replika
komandnesobejedrske elektrarne),
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Trije delavci so obiskovali tečld OsnovetehnologijejedJ:skih elektrarn. kije pcrtekal'naICJT-US v Ljubljani.

S podroeja varstva pred sevanji sta v letu 2000 dva~vca opravilatečaj ~2 in Uijesodelavci tečaj RZ-3. En
sodelavecpa je opravil tq Varstvopredsevanj! za področje odprtihvirOv ionizirajočega sevanja.

Usposabljanje in Iolanje je bilov tem letu zdo intenzivno tudi v tujini.saj lahkO. URSN le na tak način strokovno
pokriva področje. kise neuchno mzvija Delavci URSN se tako udelc$,N". tudi tečajev. ki jih organizira 1-
Mednarodna agencija za atomsko, encrgijo,OBCDINEA in Evropska kQmisija

URSN spodbuja tudimaaistrsld,~j, saj sodelavec opravljaob del\l'podip1oDJSki.interdisciplinami študij varstva
okolja, tematski sklopgeolehaoJOgijain okolje. ... Univerzi v Ljubl~aa Fakulteti. za gradbeniftvo in geodezijo(v
sodelovanjuz NaravosIovDo teboiJko fiJkulteto,Oddelek za geologijo).

8.2 ZAKONODAJA NAPODROČJU JEDRSKE VARNOSTt
8.1.1 ZAKONODAJA

V letu 2000 je URSN pričela intenzi\'neje pripravljati nov zakon o jedrski in sevalni varnosti. Koncept novega
zakona temelji na načelih. katerih izvedba se prepletaskozivse določbc~~ekatcra načela so univerzalna ter
sodijov kategorijo sodobnih spomaoj in konceptov na področju jedrske oz.~.~ (npr. načelo miroljubne
uporabe, načelo primarne odgovornosti, načeloopravičenoS!i. načelq ~';)el;Irske in sevaine varnosti, načelo
zagotovitve kvalitete). Zopetdtugll so specifična za posamezua poclročJi:.,,1ned:natodno pravno urejena z
zaveznjoami pravnimi akti allpriporoeili oz. smemic:amt. ki zavezujejo, tu4;t~ubliko Slovenijo (npr. načelo

objektivne,odgovornosti za jedtskO §kodo, ALAM načelo, načelQ,' o~btisevadosti, načelo cnakovrednega
varstva zunanjih de1lM:ev). V, tra,ji kategoriji so načela. katerih izpeljava oo po sodbi URSN pripomogla k
učinkoviti in racionalni ureditvfpodr(jčja v,natidržavi (npr. načeloprepov~načelo celovite ureditve področja,
načelo koncentracijepristojnosti,načel? kritja stto!kov povzročitelja). ,

Delavnogradivose v delu, ki vsebujedoločbe o ustanovitvi javne regWatome agtlrltije za jedrsko in sevalno varnost
naslavlja pretežno na retitve, ki se nabajajo'y predlogu Zakona o javnih ageaK:fjah'- EPA 1292, Poročevalec št
7412000. Glede na predlagano~.lj., da bo bodoči zakon ojednkiin sevabtfvamosti hkrati tudi ustanovni akt
bodoče Agencije, je obseg tega dela delovnega gradiva skrčen na najman.j§o možno mero in se sklicuje na
subsidiamoupotabobodočegazakona,o javnih agencijah. Delavno gradivo vsebWe tudi naborpodzakonskih aktov,
katerih sprejem bi zagotavljalcelovito pokritost področja. Besedila podzakoriskihpr«1pisov bodo pripravilead-hoc
delovne skupine Strokovne komisije za jedrsko varnost, v katerih: bodo'sOdelovali strokovnjaki s posameznili
področij.

8.1.2 MULTILATERALNI SPORAZUMI

V letu 2000 so bile ratificiranenasledqjimednarodni sporazumi:

• Konvencija o ,odgovornosti 'tretjim na področju jedrske energije iZ dne 29. julija 1960. kot je bila
spremenjena z dodatnim potokolom z dne 28. januarja 1964 in s ptQtC)lcolom z dne 16. novembra 1982
(sestavljena v Parizu dne ~9. 7. 1960,spremenjena z dodatnimprotokolonu dae 28. 1. 1964 in s protokolom z
dne 16. 11. 1982, objavljenav UL RS-MJ?, št. 1812000) .
Pariška konvencijaUl"Cja tetim odgovornosti in zavarovanja odgovornosti za jedrsko§todo. Skupaj z Bruseljsko
dopolnilno konvencijo, ki bo v kratkem tatificirana, tvori celovit sistem~omosti ter finančnih obveznosti
obratovala;v jedrskih objektov, države ter ddav sopogodbenic v p~,jedrske škode. Ko bo Republika
Slovenija postala pogodbenica pari!ke in Bruseljske dopolnilne konvencije, bo odpovedala sodelovanje v
režimu DwuUske konvencije o civilni odgovornosti za jedrske škode (sprejeta na Dunaju dne 21.5.1963,
objavljenav UL SFRJ -MP, It. Sn7).
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• Sprememba VI. členaStatuta Mednarodne ageneije za atomsko energijo (slftjeto 1.10.1999 na Dunaju.
objavljeno v UL RS-MF. št. 5/2000).

• Sprememba XIV. člena Statuta Medlluodne a.gencije za atOmsko energijo (sprejeto' 1.10.1999 na Dunaju.
objavljeno v UL RS-MP.·št. 512000) .

V fazi ratifikacije:

• Konvencija z dne 31. januarja 1963, Id dopolnjuje Pariiko konvencijo z dne 29. julija 1960. kot je bila
spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28~ jamwja 1964 in s Protokolom ,z dne 16. novembra 1982
(sestavljena v Bruslju dne 31.januatja (963). Broseljslca dopolnilna konvel'lclja dopolnjuje Pari!ko konvencijo o
odgovornosti tretjim Qa.področju jec:b'ske energije. Obe konvenciji Skupaj, t.orita celovit sistem odgovornosti in
zavarovanja odgovornosti za;edrsko §kodo. vladaRS je dne 28,9,2000 nasvoji seji določila .besedilo predloga
zakona o ratifikaciji Bruseljske dopo1nible konvencije ter gaposredova111'V obra\fJlavo in sprejem Državnemu
zboru RS. Državni zbor RSnaj bi kollWl\Cijo predvidoma ratificiral v začetku leta 2001.

8.2.3 BILATERALNI SPORAZUMI

V letu 2000 ratificirano:

• Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Dil'ekdjozavamOJt Jedrskib objekto,
Francoske republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na 110dročju jedrske varnosti (podpisan
18.2.2000 v Ljubljani, objavljen v ULRS-MF, št. 1812000).
Dogovor temelji na obojestranskem interesu po nadaljnji stalni izmenjavi infonnacij, ki se nanašajo na predpise
in standarde. ki se zahtevajo ali priporočajo s strani obeh organov za urejanje varnostnega in okoljskega vpliva
jedrskih obj4tov. Sklenjen je za ob<lobjepetih let. predvideva' patUcii možnost podaljšanja

• Dogovor med Upravo Republike SIO'Rilije za Jedrsko varnost in Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Koreje oizmenja'ri informacij in sodelovanju na pOdročju jedrske.arnosti (podpisan 7.1.2000
'Ii Ljubljani, objavljen vULR$MP. št. lal20(0).
Dogovor predstavlja izvedbeni akt Sporazuma o znanstvenem in telmolb§(eD1 sodelovanju med vlado RS in
Vlado Republike Koreje, ki je podlaga za razvoj tesneišega sOdelovanja med pristojnima organoma Republike
Slovenije in Republike Koreje na področju jedrske varnosti inje bil podpisan v želji po izmenjavi informacij, ki
se nanašajo na predpise in standarde. ki se zahtevajo' ali priporočajo s strani obeh pogodbenic za urejanje
varnostnega in okoljskega vplivajedrskilt objektov. .

• Dogovor med Upravo·RellUbUke Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike
o izmenjavi tebDičDih iDformacij iD sodelovanju na področju jedrske vamosti (podpisan 15.12.1999 v
Ljubljani. objavljen v ULRS-MP. št. 1812000)
Dogovor temelji na obojest1"aDSm ~interesu obeh upraVnih organov po tesnem in plodnem sodelovanju,
pri izmenjavi standardov, tehničnih poročil. obratovalnih izl<menj ter infonnacij za ravnanje ob izrednih
razmerah ter upravne prakse pri reševanju vprašanj jedrske in sevalne varnosti. Sklenjen je za obdobje petih let,
predvideva pa tudi podalj~je. . '

• Dodatni protokol k sporazumu med Republiko Slovenijo in MednarOdno agencijo za atomsko energijo o
varovanju v zvezi Spogodbo o lleširje1lju jed~ga orožja (Rep. Slovenija podpisala 26.11.1998, objavljen v
UL RS-MP, št. 18/2000) , "
Osnovni mednarodni pravni instrumen(lCi ureja področje nefitjenja jedrskega orožja je Pogodba o neširjenju
jedrskega orožja (NPT), kiodddav·podpisnic zahteva. ·da .sklenejo z MectnarodnO 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~() ne!irjenju jedrskegaoroija. lcije objavljen v UL RS-MP. št. 11197,
Dodatni protokol pa pomeni·knadgradn)o.~avarovanja jedrskega materiala.
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• Sporazum medV1ado Republike ~lovenije in VladoSlovaškerepublike'O <haenjavi infonnacijs IJodročja
jedrske varnosti (podpisan 25.9.1999 v Bratislavi. objavljen v UL / RS-MP. št. 12/2000)
Pogodbenici bosta pospdeWli izmenjavo informacij, ki se nanašajo na vpralanja jedrske in radiološke vamosti
~,sic:cr preko Pisem. poroCi!,in~ do1aunentov ter z obiski in~•.~je sklenjen za nedoločen

čas, z dnem začetka njegoVe veljavnosti pa je za pogodbenici prc:n$lI veljati>.Sporazummed SFRJ in ČSSR o
sodelovanjuna področju jedrske energijev miroljubne namene. podpisan leta 1966.

V fazi ratifikacije:

• 18.12.2000 je bil v Pragi.podpisan Dogovor med Upravo RS.za·jedrsko· varnost in Državnim uradom za
jedrsko val'1lGstČeikerepl,ltJUke za izmenjavoinformacij.
Dogovortemelji na izmenjavi infonnacij, ki se nanašajo navp~vam~; jn so Povezana z nadzorom nad
jedrsko vamosgo, varovatjml jedrskega materiala in ravnanjem z'~ izbiro lokacije-. gradnjo,
obratovan~ prevzemanjernin razgradqjojCC:IrSkih naprav. Dogovor ne~ samo izmenjave infonnacij s
podroeja jedrske varnosti temveč tudi izmeIijavo drugih pomemQDihinfo"'J tako za strokovno kot·laično
javnost obeh držav. Z dogovorom se bo tudi formalizitalo dosedanje uspe!no sod~ovanje obeh upravnih
organov, pristojnihza jedrsko varnost. Predvidoma najbi bil dogovor ratificiranv prvi polovici leta2001.

8.3 MEDNARODNO SODELOVANJE

8.3.1 SODELOVANJEZMME

8.3.1.i Splošno

Mednarodna agencija za atomsko energijo (v nadaljevanju MAAE)jespecializirana mednarodna organizacija,
ustanovljena leta 1957 s sklepoJ1) Generalneskup$čine Organizacije zdnJženih narodov. Naloge. kot jih definira
Statut MAAE, so razširiti in povečati prispevek jedrske energije krmiru, zdmju in napredku Y celotnem svetu,
predvsem pa tudi.pospetiti~ve in razvojna področju miroljubae upo~ jedrske energije in izmenjava
znanstvenih in tel1ničnih informacij, vzpostavitev in vzdrževanje ~;J18fblora nad jedrskimi. materiali ter
pripraviti in sprejeti zdravstvene in varnostne standarde v zvezi z uporabo jecirskc"tnergije. Republika Slovenijaje
bila sprejeta v članstvo MAAE1«$1 199Z.

8.3.1.2 Generalna konferenca

44. redno zasedanje Generalnekonference.ki je najvišje predstavniško telo MAAEje potekalo na Dunajuv dneh od
18. do 22. septembra 2000. Zasedanja se je udeležilo 114 delegacij od 131 držaV"članic (med delegati je bilo tudi
večje število ministrov) in večje·~vilo opazovalk ter predstavnikov medltarOdnihorganizacij. Slovensko delegacijo
je vodil mag, Miroslav Gregorič. .

Med 44. zasedanjem GK SO .bile v članstvo sprejete Azerbajdžanska republika, Republika Tadžikistan in
Centralnoafriška republika.

Generalnakonferencaje z aklamacijo sprejela29 resolucij in dve predsedni§ci izjavi Sprejete resolucije se nanašajo
na \'Prašl.nja financiranja·t~ga sodelovanja, financiranje varovaftja, u1a'q)e za okrepitev mednarodnega
sodelovanja na področjuj~vatllosti, varstvapredsevanjiin ravnanja;z;ra4i~vnimi odpadki. izobraževanja in
usposabljanja na področju va~pred. sevanji, jedrske varnosti in ravaanja ; ,radioaktivnimi odpadki, varnosti
jedrskih raziskovalnih reaktorjev. radioloMcih kriterijev za dolgožive radionuldicle v blagu. konvencije o zgodnji
izmenjavi informacij v prim~ izrednegadogodka in konvencije o po~ v p~jedrske nesreče ali radiološke
nevarnosti. varnosti prevoza ta(fioaktivnib materialov, okrepitev aktivnosti MME pri tehničnem sodelovanju,
okrepitve in izboljšanjau~ varoVlU\ia jedrskih materialov in~~ega protokola. ukrepovzoper
nedovoljen promet zj~~ in dri1gim.i radioaktivnimi viri, naČltl.~:ekonomično proizvodnjo pitne
vode, okrepitve sodelovanja .jedl'Skimi raziskovalnimi centri na.~u miroljubne uporabe jedrske
tehnologije, okrepitve dejavnosti Agencije na področju jedrske znanosti, tehnologije in uporabe. zaključnega računa

MAAE za L 1999 ter proračun za 1. 2001. Veliko časa pa je Generalna konferenca zopet namenila obravnavi bolj

poročevalec, št 71 140 6. september2001



politično obarvanim točkam. kot je: izvajanje Sporazuma sklenjenega med Apncijo in LDR Korejo o varovanju
jedrskih materialovv povezavis Pogodboo neširjenjujedrskega orožja: izvajanjcresolucij.ki jih je sprejelvarnostni
svet OZN. ki se nanašajo na Irak; varovanje jedrskih materialov in vzpostavitve cone brez jedrskega orožja na
Bližnjem Vzhodu ter jedrske zmoŽJ1osti in grožnjeIzraela

Države članice so podprle ukrepe za nadaljnjo krepitev učinkovitosti in uspdnosti sistema varovanja jedrskega
materiala in uporabe dodatnih protokolov, ki izboljšujejo zmožnosti Agencije pri odkrivanju neprijavljenega
jedrskega materiala in dejavnosti.

Generalna konferenca je sprejela več resoluci], s katerimi bookrepila svetovnivamostlli·okvir, .vključno svojimi
varnostnimi stanPardi in mednaroc:laipU varnostnimi konvencijami. Sprejeli so .~lueije o varnem ravnanju z
radioaktivnimi odpadki; o izob~u in usposabljanju na~u varstva;. red !1iCVlll1ji. jediske varnosti in
varnega ravnanja z odpadki; o varnem prevozuradioaktivnih snovi: o radioloticih kriterijihza dolgožive radionukIide
v blagu; o varnosti jedrskih raziskovalnih reaktorjev~ nio mednarodnih vamo$blih konvencijah, ki se nanašajo na
izredne razmere in na POl11OČV izrednihrazmerahter na zgodnje obvdeanje v pri1nerujedfske nesreče. .

Delegacija Republike Slovenije je v okviru izllodišč dejavno sodelovala pri elelu GenCmlne konference· tako na
plenarnem zasedanju kot tudi na Odboru vseh. ki j~ oblikoval p~oge večlne resolucij in kateremu je letos
predsedovala Slovenija, saj je bil mag. Gregorič izvoljen za predsednikatega Odbora na predlog vzhodnoevropske
skupine držav članic MAAE. Delegacijapa je sodelovalatudi kot so-predlagateljica pri sprejemu6 resolucij - tudi v
vlogi pridružene članice EU. V času zasedanja Generalne konferencesose predstavniki našedelegacijeudeležili tudi
sestanka evropske regionalne skupine Oddelka za tehnično sodelovanje ter SJ#;anja vodilnih predstavnikov iz
upravnihorganov za jedrsko varnost

Vzporedno z delom Generalnekonference je potekal tudi Tretji znanstveni forum, ki je bil posvečen dosežkom in
izzivoms področja ravnanja z radioaktivnimi Odpadki z naslovom;Kako opcijespremenitiv rešitve.

8.3.1.3 Svet guvernerjev

Svet guvernerjev je organ, ki vodi in usmerja delo te specializiranemednarodne or~cije v sestavi ZN v času

med dvema zasedanjema GeneraIne.konference. Svet guvernerjevje v letu 2000 zasedal osemkrat, in sicer petkratv
vlogi Sveta guvernerjev (marca, junija. septembra in decembra), dvakrat kot Odbor.za program in proračun

(januarja in maja) in enkrat kot Odbor za pomoč in sodelovanje (decembra). V okvim razpoložljivih finančnih

sredstev ter siceršnjih delovnill obV«wlosti. so se p~vniki URSN udeleževali zasedanj· SG (tudi v smislu
kontinuiteteslovenskegapredsedovanja SG-juod oktobra 1999do oktobra1999temu ~llaIlu). sicer pa je delo SG-ja
pokrivalo Veleposlaništvo RS naDtUUlju. .

8.3.1.4 TehničnA pomoč in sodelovanje

Srečanja v okviru MAAE
.

V letu 2000 je~. organiziralaltevilnedc1avnice. seminarje, tečaje. ko~re~ce in simpozije širom po svetu. 8
tudi v Sloveniji in sicer v sodelovanjuz ICJT-US ter ElMV. URSNje, kot kontaktna točka RepubUke Slovenijeza
operativne stike z MAAE. o srečanjih obveščala organizaCije po Slov.eniji. Precejšnje ~evilo slovenskih
strokovnjakovje na konferencal\ in simpozijihaktivno sodelovalos predstavitvijo referatov. slovenski strokovnjaki
pa sokot strokovni izveder,tci sodelovalitudi v številnihmisijah MAAE:

Štil)endiranja in znanstveni obiski

Drugi področji sodelovanja Slovenije~ MAABv okvil11 progriunatdlDičnepo~· in sodelovanjasta štipendiranje
iII znanstveni obiski. V letu 2000 nam je MAA): posredovala25 p~nj za izpopolnjevanje tujih strokovnjakov v
Sloveniji. Od teh je bilo v istem letu realiziranih 8 prošenj za štipendijo oz. znanstveni obisk. V l, 2000 je bilo
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realiziranih tudi 8 pro~j· zaitipendijo oz. znanstveni obisk. ki smo jih prc,jeli Se 1. 1999. Realizirane so bile
naslednjevloge za Solanje tujih'ttUdentov:

• Jordanija, štirienomesečna izpopolnjevanja na področju varstva pred sevanji,
• Bosna inHercegovina. ttiri enomesečnaizpopolnjevanja na področju radioterapije.

Dokončane so bile naslednje ~pendije oz. manstveniobiski. za katereje bilaprolnja vložena 1. 1999:

• Madžarska. dvo~no izpopolnjevanje napodročju varstvaokolja,
• Litva, dvomesečno iZpopolnjevanje napodročju varstvaokolja,
• Belol'U$ija, enomesečno izpopolnjevanje tla področju uporabe izotopovi!tt~ja v kmetijstvu,
• Ukrajina, petdvom~m izpopolnjevanj napodročju varstvapred sevBJl,ji.

Dokončano pa je bilo tudi enomesečno izpoJ'Olnjevanje kandidata iz Argentine., Njegovo vlogo nam je MAAE
posredovala že 1. 1998. izpopolnjevanjeje pokrivalo področje študije o prehranims tem povezanim zdravjem

Vloge za strokovno izpopolnjevanjeso bile naslovljene na Institut JožefStefan. Unive~ v Mariboro- Fakultetaza
kemijo in kemijsko tehnologijo. K.umčnicenter - Onkološki imtitut, Klinika za nuklearno medicino, zavod za
varstvo pri delu ter Nuklearno ~lektramo Kriko. '

Izpopolnjevanje domačih ~~ovnjakov preko štipendij in znanstvenjh obiskov je povezano z izvajanjem
posameznegaprojekta tehnične 'pomoči.

Raziskovalne pogodbe

Program tehnične pomoči v okviru sodelovaqjaSlovenije in MAAEpokriva tudi področje raziskovalnega dela ter
sofinanciranje večjih (nacionalnih) projektov.

V letu 2000je Slovenija na MAAE poslala 10 novih predlogov raziskovalnih pogodb, ki so jih pripravili na US,
ZVD in Onkološkem inštitutu, Pogodbenorazmerje je pa bilo obnovljeno venem primero.

Pl'Ojckti tehnične pomoči

Projekti tehnične pomoči so I18jobs~ejAa in najzahtevnejša oblika:sodetovanja med RS in MAAE, saj tako
sodelovanje predvideva precejlt1je finančnO lIDgažiIanje lastnih stedstev'tet' intenzivno strokovno sodelovanje
prijavitelja,projekti pa ponavadi trajajoveč let . , , .' . ,

MAAE si nenehno prizadeva izboljšati področje tehničnega sodelovanja. z dh.avami 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. "CPP - Country Programme framework" (Okvir za pripravo programa
tehničnega sodelovanja z MA.AE). Okvir za pripravo programa tehničnega sodelovanja z MAAE, ki se nanaša na
Slovenijo navaja prioritetna področja razvoja we države in se bo upošteval pri načrtovanju projektov tehnične

pomoči MAAE za obdobje 2QOO ...2006: dolgoročna opustitev jedrske en~~jena varen. ekološki in ekonomsko
sp~ieRlljiv način; ohranjanje viSoke stopnje obratovalne varnosti v NEJ(dko .~. konca življenjske dobe elektrarne:
zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo; zagotavljanje visoke stopi1jejec1rske:wmPSti ter razpoložljivosti jedrske
elektrarne, pri čemer se upoštevajo priporočila mednarodnih pregledovalnih misij.

V času zasedanja Generalne konference MAAE je potekal sestanek EVrOPSke regionalne skupine Oddelka za
tehnično sodelovanje. Na sestanku je bil predstavljen program tehničnega sodelovanja za obdobje 2001-2002, tako
regionalni kot nacionalni. Qddelek za Te je Sloveniji dodelil 3 nove projekte· tehnične pomoči. predloge projektov
paje potrdil tudi SvetguvemeJjcv na decembISkem zasedanju. Odobreni proielai~ cikel 2001-2002 sonaslednji:

• »Ciklotron za PETlFaCility for Cyelotron-produced Short-lived Medieallsotopes«, katerega nosilci so US,
KNMinOI, ,

• »Izdelava modela 23 simulacijo odlagališčalPerfonnance AsSessment'·for Low- and Intermediate-Level
Waste Repository« modelni projekt, katerega nosilecje ARAO. . '
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• »Povečanje zmogljivostipri uporabi okoljskih izotopov kotnaravnih s1edi1cev/Capacity Upgrade for Use of
Environmental Isotopes as Natural Tmcers« (»footnote a« projekt - MAAE prispeva del sredstev, del pa
sponzorji), katerega nosi1ecjeUS.

Projekt z naslovom:
• »ObsevaJ.na naprava 1.3 industtijskoin medicinsko sterilizacijolInadiation. Facility for Industrial and

Medical SterilizatiOD«, katerega nosilec je US, pa je bil odobren že leta 1999, ta cikel 2001 pa je bilo
predlagano, da se mu dodelijo dodatnasredstva.

Poleg zgoraj navedenih projektov potelaijoše naslednji, .kiso se začeli že v letu1999:
• "Primerj~va vplivov termo elektmme· (TPP) in jedrske elektrarne (NPP) na zdraVje in okoljelComparing

Health and Evironmenta1 ImpactsofTPPand NPP". projektUSje bil odobnm za obdobje 1999-2000.
• "Uvedba novih anatiti&Iih metod,.ki uponlbljajoionskibrckiz~on of Accelerator

based Ion Beam ADalytical' Methods" pr<ijekt. US predstavlja nada1jevanjeprojekta "Žarkovni transportni
sistem pri Van deGmaffovem~"

• "Hitri pnevmatski ·sistem za J:ea1ctor mOA MarkIVFast Pneu1natic Traosfer SyStem for TRIGA Mark II
Reactor", projekt US (»foottlOftl !«). '

8.3.1.5 Misije MAAE

Misija za področjepregleda verjetnostnih varnostnih analiz

Od 20. do 24. marca 2000 je v Nuklearni elekt1arni KrIka potekala misija MA.AE. NaIQ,en misije (IPSART 
International Probabilistic safety AssessmentReview Team Service) je bil p~gled obstoječe dokumentacije
verjetnostnih vampstnih analiz NE KiJko. Pregled je zajemal naslednja področja notIaqjih mčetnih dogodkov v
primeru ognja. poplave in seizmičnih ter ostalihzunanjih dogodkov.Cilj misije~J\RT nibil nadomestiti neodvisne
preglede obstoječih metodQlogij in qjihove upotabe, pa tudi ne potrditi obstoječe metodologije oz. nadomestiti
zagotavljanje kakovosti, '

Misijo so sestavljali trije strokovnjaki iz ZDA, Svice in Nizozemske, pre<!stavniIr:.~in predstavnika podjetja
Enconet Consulting. Iz SlovcuijcSO bili v delovključeni predstavnikiNE Kr§<:o in'URSN.

Rezultat misije je U1djučno pomčilo, ldje bilo izddano jUnija2000. zaključki SOn3sIednji:uporabljase še nekoliko
zastarela metodologija za VRdnotenje človeških napak, zatese priporoča IlPO~ba J:l~ in bolj sistematične

metodologije, prav tako se pripbroča odpravanekaterih napak. ki jUlje .msija ugOtovila pd$nalizi človeških napak;
drugo priporočilo se nanaša na odpravo prevelike konZervativnosti prim~ iZliVni nezgodi; nadalje se
priporoča ponovno preveIjanjein izbOlj!ava'ulaepov 1.3 vrnitev v prejmjestailje;'ocenjena pričakovana pogostost
popolne izgube zunanjega izmeničnega napajanjani v celoti specifična 1.3 NEKrško. zato se priporoča preverjanje in
izboljšava tega podatka; informacije 1.3 ocenonegotovostiniso vk1jučenev analizo,misijaje~ posebej poudarila da
se morajo analize negotovosti morajo dopolniti, zato je analize nujno dopolnitiz anaJi2ami negotovosti.

8.3.2 SODELOVANJE Z EVROPSKO UNIJO

8.3.2.1 Sprejem pravnega reda EU (acquis communautaire)

Uprava RS 1.3jedrsko varnost je v letu 2000nadaljevala z delom uslPajevanjado~ zalcolJodaje z mkonodajo EU.
Pogodba »Buratom« predstavlja temeljni dokument (t L primarno mkODOdajo) 1.3 vse predpise s področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji,. ki veljajo.v EU. Pogodba »Euratom«skupaj s~isi, kiJih nalaga; predstavljajo
pravni okvir. ki ga morajo ČlaniCe EU ~štovati in izvajati, obsega pa naslednja področja jedrsko varnost, varstvo
pred sevanji. raziskave, vaxovanje jedrSkega materiala. nabavo jedrskih. ~terialov•.zun.anjc odnose in miroljubno
uporabo jedrske energije. Ta pravni okvir je tudi v obdobju pristopnih Pogaianj.~ ;zavezujoč tudi za države
kandidatke. ki želijo stopiti v EU. .. , .
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za leto 2000je v pristopnenl~ na področju jedrske energije. jedrske·vamostiin varstva pred sevanji značilno.

da je Evropska komisija zav.z:ola svoje po~alsko izhodi§če. iz katerega labkopovzamemo. da bo budno spremljala
sprejem zakonodaje in dog;Uanje na tempodročju v Sloveniji, vendar pa nima'2:adrfkov ali pripomb.ki bi lal1ko v tej
fazi znatno vplivali na proces približevanja Evropskiuniji. -

a) Jedrska energija

Področjejedrske energije obsega aaslcdnjapodpodročja: .
- nabavo iedrskih mateMloy: Na tem podpodročju ni posebnihzahtev. za sprejem pravnega reda. Članice so

dolžne poročati o.qbavi jedrskih materialov Euratomovi nabavniagenciji (Eumtom Supply Agency).
Pogodba JE Krikoza uakup naravnega W'8Da v obliki uranovega heksaf1uorida se izteče v letu 2000.
Gorivo. ki bo uporabijcno mcd menjaVo goriva leta 2001· bo proiz.YC!(lei1O na podlagi obstoječe pogodbe,
vendar JE Kdko te pripravljanovo pogodbo, ki bopokrivalaobdobj,ZOOI-2005.
varoyanie icdrskihoJat!rWmr: SlOvenija se je strinjala s predlogom;.. ki.so ga dali predstavniki EU na
zasedanju Pododbora za promet, energijo,okolje in~$ka omrefcja medEU in Slovenijo decembra
1999,1<0 $opnodJapU, da bi bilo koristno, če bi organizUa1i b~o srečanje med strokovnjaki iz
Euratomovega urada za varovanje jedrskih materialov in predstavniki URSN, da bi medsebojno l'3Zl'eAili
odprta tehnična vpraJaqja. Srečanje je potekalo 8.11.2000 v prostorih Euratomovega urada za varovanje •
jedrskih materialovv LUksemburgu. Na podlagizagotovil, ki so jih dali predstavniki Euratomovega urada
za varovanje jedrskih'materialov, Slovenijasprejemaevropsko zakonodajo na področju varovanjajedrskih
materialov, kar pomeni ustrezne določbe Eumtom, INFCIRC 193, kot tndiUredbo Komisije (Euratom)
32').7n6, kot je bila spremeJUCDa s dopolniloma št. 220190 in 2130193. Državni zbor je 19.7.2000 mtmcirai
Dodatni protokol k $porazumu mcd Republiko Slovenijo in Mcdnarqdno agencijo za atomsko energijo o
varovanju v zvezispogO<lbo o netiIjenjujedrskegaorožja (Ur. list RS,MP ~ 1812000).
mednarodne pogodbe: Slovenijaima samo s KanadosklenjenmednarOdJU sporazum, ki obsegasodelovanje
na področju miroljUbne uporabe jedrske energije. Evropska komisija v letu 2000 ni postavljala nobenih
vprašanj v zvezi stem spo:ra:zumom. ker je Slovenija že v letu 1.~99i%javila, da je omenjeni sporazum
pripravljena nadamcstiti s pristopom k sporazumu med "Evropsko skupnostjo za atomsko energijo"
(BABC) in Kanado. Kol1Čal! je postopek ratifikacij bilateralnih dogovorov, ki jib je Uprava RS za jedrsko
varnost sklenila s pristojnimiupravnimi organiFrancije,Južne~jn Južne Koreje s področja izmenjave
infonnacij in sodelovanja na področju jedrske in sevalnevarnosti. TakO.od zastavljenih dolgoročnih nalog
ostajata nerealizirana Ic sklenitev Sporazuma z Italijoo zgodnji izmelijavi infonnacij v primeroradiološke
nevarnosti ter sporazum. med URSJV in češkim pristojnim organom'o ~javi infonnacij in sodelovanju
napodročjuj~ varnosti.
investiciie in skupna petja: Na tem področju je izšel nov.dokumem.I~l<fltetim je bil razširjen»acquis«, in
sicer "Council Regulation ZS87/1999 of 2 Dec: 1999detining thein~~ projects to be communicated
to the commission in aecordance with Article 41 of the TreatyestabUslting European Atomic Energy
Community".

Področje jedrske energijCl je ~ebovano v 14. delovni skupini "Energija". 2yrppska komisija se je na slovenska
pogajalska izhodišča odzyala Z zahtevo o posredovanju podatkov o upravni usposobljenosti Slovenije za sprejem
pravnega reda EU tudi na področju jedrske energijev juliju 2000. Evropskakomisija je v svojem poročilu za leto
2000 ocenila, da je Slovenijadosegla na področju »Energija« zelodober napredek.

b) " Jedrsb. varnost in vantvo Pred sevanji

To področje je vsebovano v 22~ delovniskupini"Okolje".

V začetku leta 2000 je Slovenija OdCJaIa tabele skladnosti, ki se nanabjo .• ·izvajanje vseh petih direktiv s tega
področja. ter vprašalnike, ki se nandajo na izvajanja uredb (regulatio~) EU, ki pokrivajo nadzor prevoza
radioaktivnih snovi, uvoz kontaminimne luane in krme po nesreči v čemobil1J~ma v primeru jedrske nesreče.
Firma "Milieu Ltd" je iZde1aIa poročilo o napredku (Progress Monitoring Report), ki upošteva podatke, ki so jih
pridobili z vprašalniki, Poročilo objektivno povzemastatus na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji v
Sloveniji in navaja, katera področja še niso pokritaoziromaje potrebno zagotoviti izvajanje predpisov.
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URSN je izdelala načrt kadrov, ki bodo potrebni za izvajanje zakonodaje EU na področju. ki je v pristojnosti
URSN. Načrt predvideva pn1Jližno okoli 30 novih zaposlitev za pokrivanje in ~janje vseh predpisov, ki jih bo
Slovenijamorala še sprejetiv zvezi z evropskim pmvnim redom.. o,

EvropskaK.omillija pa je v svojem poročilu za leto 2000 ocenila da je Slovenija dosegla na področju »Okolje« zelo
dober napredek..

c) Blago z dvojnim namenom uporabe

Državni zbor je sprejel marc:a 20Q0,ZakQn o izvozu. blaga z 4vojno rabo (Ur. list RS. št. 3112000), na podlagi
kateregaje natoVlada RepublikeSlovenije spJe.iela InlUa2000 SklepO določitvi blaga z dvojno rabo; priloga sklepa
vsebujeseznam blaga z D8IIIenom dvojne UPO.
Na podlagi teh Z3konodajnih aktivnosti je bila Slovenija tudi spre~v polnopJaVDO elanstvo Nuclear Suppliers
Group v oktobru 2000, medtem koje na 1J04Ia8i vladne Uredbeodoločitvi.retima i2;voza in uvoza določenega

blaga) bila Slovenija sprejeta v polnopIaVlWčJanstvO Z8Dggerjevega odbora.v~ 2000. 7.3.2000 je bilo na
izrednemlaSCdanju Z8nggerjevega odborapred)apw. da se Slovenijasprejmev polnopravno članstvo.

d) Druge dejaVnostina področjuprlbliievanja EU

Marca 2000 je v Bruslju potelcalo 2.~anje prtdtužitvenega odboraEU-SloVenija. SleWenija je pripravila poročilo,
ki je obsegalo jedrsko energijo.in jedrsko varnost (Obratova1~ vidike. seizmiQlo varnost Krticega polja, nadzor
sevanja v okolju. gorivni ciklus.varQYal1jej~ materialov in ukrepe prpdtihotapljenju jedrskih materialov,
ravnanjez radioaktivnimi odpadki ter zgodnjo izmenjavo informacij v p"merojedrskih ali sevalnihnesreč).

2. zasedanjePododboraEU-Slovenija za promet,energijo, okolje in transevropska omrežjaje bilo 29. in 30.11.2000
v Bruslju. Slovenijaje predstavilastatusza naslednjapoc:IrOCJa:

jedrska energija v slovenskienergetski strategiji,
napredekpri sprejemanjupredpisov in nOve zakonodaje•.
krepitevupravnegaorgana. .
sprejeltl8J1je režima~dzorajedrskegamateriala, ki veljav EU,
nabavaJedrskih materialovinmc:dnarodne pogodbe,
zaključdc projekta"Mode~jaNEK" in novi projekti.
strategijaodlaganjaNSRAQ in VRAO.
kot dodatno točko je Slovenija še informirala Evropsko Komisijo o zalcljudcu študijeo seizmičnosti Krškega
polja. .

V letu 2000 je potekalo. intenzivnq delo na področju strokovnega lektoriranja 'prevoda". Ustanovljena je bila
lektorsko-prevajalska skupina na t$SN. ki, je sestavljena iz strokovnjakov,n jezikoslovcev, in ki strokovno
pregleduje slovenske prevodedo~ov. kisestavljlVo pravni redEU. Komisija delujeod junija 200(). Pregledani
prevodisoobjavljenina »domači StnQU URSJY( nainternetu.

Septembra 2000, je bUv prostorih SVEZ sestanek slovenske pogajalske strani's predstavniki OG Enlargement za
področje "Energija".DelegacijoEUje vodil JaiJnc Garcia Lombardero. glavni pogajalecEU s Slovenijo. slovensko
pa je vodil Janez Potočnik. vodja slovenske pogajalske skupine.. Glede podpodročja jedrske energije in jedrske
varnosti je slovenska stran sporočila, da je načrtovan obiskslovenskih strokovnjakov v uradu Euratoma za nadzor
jedrskih materialovv Luksemburgu v tednu 6-10.11.2000. G. Lombardero je odvrnil, da bi slovenska stran o tem
obiskulahkoporočala na sestanku pododbora EU-Slovenija. ki bo konec leta v Bruslju. Slovenskastranseje s tem
strinjala.
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e) PovTJdek pri prib/lftwtuljuSlovenijeEUza leto2000
'1'.. "

Slovenska staliiča na področju jcdrskeenergiie in jedrskevarnostiv zYezispribliževanjem EU sojasna. Dokončana
so bila pogajalska izhodi§ča. na katera Evropska komisija ni imela večjih pripomb. Glavno težišče delovanja je na
izd;eJavi nove zakonodaje in 1cRpitviupravne U$posobljenosti upraVJ.1ihorgamw~ kar bo terjalo še veliko dela, kljub
ugodnimocenam o napredku na področjih "Energije" in "Okolja".

8.3.2.2 Program PHARE

Komisija EU je iz Projekta·PH '. 1.08195,· 'Geopllysical Research in Surrotl11d1ttgs of the NPP Krško' financirala
geološke in gcotizikalne razisb~lokamje NEK. Raziskave je opraviliko~j BPT1SA Španija, OGS lta1ija.in
Univerza. Leoben Avstrija. Poročilo je bilo predano Komisiji EU in Sl<wemji vnovembm 2000. Avtorji· so
novembra 2000 predstavili rezuItate~tudij~ številnim udeležencem izSloveIlij~, sosednjih držav, Francije, Čdke.
Slovaške, Španije ter PredstaYtUkom EU. Vtednast projekta je bila skupaj po Osnovni pogodbi 500.000 ECU, z
aneksOm pa je bilo v letU 2000 zagotoVljeno s strani EU še dOdatnih 165:000 ECU. Na pobudo slovenskih
strokovnjakov SO izvajalci·dpri.vili doOatnadela v vrednosti 56.0OQl!CU (bt«iz·DDV). Ta sredstva so zagotovili
MOP. MGD in URSJV. SkUPno je bilo izdelanih 51 km regionalrlih reflekSijskih 'seizmičnih profilov in 4 km
visokoločljivih refleksijskih seizxničnihprofilov.

URSJVje zaprosila v sklopu PHARE TSO programa za pomoč pripre8tedu·Vsc;liopravljenilt geoloških raziskav in
seizmične ogroženosti NEI<rl«>~"Suppon in the review of ongoin~seislllOt~n.icStJ,)dy and existing seismicPSA
of the NPP", Project No PHA.flg~103. Projekt je namenjen kot~J.l~.sJV za.neodvisni pregledizvedenib
neotektonskih raziskav v okolici NEKdko. končnega vamostne~pQroči~.iM~laV»2.Sin vhodnih podatkov za
PSA analizo seWničnihprOjek;tnihparametrov za NE Krško. VrednoStprojCf~ti(~300.000 ECU. Čas trajanjaje
18mesecev.· ..

8.J.2.3 Skupina CONCERT

Skupina CONCERTje bila izoblikovana kottehnični okvirza izvaj~je pomooi/Evropske'komisije državamvzhodne
in srednje Evrope in ddavam nekdanje Sovjetske zveze na področjuj~ke varnosti. Skupina CONCERT
sestavljajo po en predstavnik iz upravnih organov držav EU. ki sopristojni'*~o in sevaino varnost. po en
predstavnik upravnih organov iz državsrednje in vzhodne Evrope m'b.ovo ~ih CIrŽaV Sovjetske zveze ter člani

Evropske komisije (oG XI in DG .lA). ~kupina se sestane dvakrat naJeto, irt~rv Bruslju in v eni od srednje ali
vzhodno evropskih državoziroma držav nekdanje SZ. (Slovenija je v tetu 1mžebill gostiteljica srečanja skupine
CONCERT). . .

Redni sestanek CONCERT Groupje potekal v Kijevuod 29. junija do 1.julija 2000; Razdeljen je bil v dva sklopa
tematskih razprav in. okroglo JnUzo.Prvi sklQp tematskih razprav je bilo Tiadaljevanje 16. sestanka skupine
CONCERT na temo »faktotji,ki vplivajona Učinkovitost jedrskih uprav«, V:rUptavi je beseda tekla o neodvisnosti
upravnih organov, TSO*jeY'.fiDančnih·~ in kadrih. Drugi sldop tenutt$kih\Iazprav pa je bil posvečen temi
»quality management of regulatory aetivitics«. Ob koncu je bila organiziraJla tudi okrogla miza o »naciona1nem
napredku« in je potekala v duhu formalnih predstavitev. Organiziran je bil tudi obisk Jedrskeelektrarne Černobil.

ladnji sestanek,CONCERT GroUP "letu 2000 bi moral potekati decembra. Ker pa se EC sooča s težko finaneno
situacijo. so omenjeni sestanek prestavili na februarL 2001.

8.3.2.4 NRWG

V Bruslju je 12. maja 2000 potekal 56. sestanek Delovne skupinejedrskih upravnih organov (Nuclear Regulators'
Working Group * NRWG). Slovenijaže od aprila 1998 sodeluje pri delu te skupine v kateri sodelujejo predstavniki
upravnih organov držav članic EvropskeUnije in državkandidatk :za vstop v EU. Namenskupineje sodelovanje na
področju jedrske varnosti. usklajevanje projektov skupnega interesaza financiIanje in strokovno spremljanje pomoči
programa Phare RAMG. .
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Po formalnih tOčkah so bila'predstaVljena poroti1a nosik:ev projektov o njihovem izvajanju. Sest projektov je bilo
p~~vljeruh: . .

• Programiza kvalifikacijo metoch:a preiskave brez porutitve- NOT
• Projektza licenciranjeprograirlske opremekije pomembna zajedrSko varnost
• Izpusti" okoljepri projektnineSreČi (OBA) , .
• Projekto varnem ulacpanju glede staranja
• Studijao evropskih varnostnillizkumjah mednačrtovanimi remonti v JE
• Študijao pristopu do ISI komponentv JE na osnovi tveganja

Obširna diskusijapa seje razvila obdole>čitvj prioritetza. bOdoče delo. Vsakasodetuj,*" državaje namreč določila

svojeprioritete.ki jih je nato sekretariat.zbraJ,obdc1a1 in predstavil na: SCStan1aL .

Ena točka je bila posvečena po~~IO sodelO~ttjn z državamikan<tidat1autd:l,llvstop v EU. Predstavljeno je bilo
delo Skupine za varnost evropskih.ič:dJskih oapptv ENtS-O,ptojekt,~elovanjaupravo.ih organov držav Evropske
Unije z državami kandidatkami in ;l,tUdija o ~avodilih za Periodičrio oceno varnosti~orjev sovjetskega tipa
(WER).

Vsi sodelujoči so nato predstavili p(m)či1a o dqgod1dh v JE. ki bi lahko imelivPliv najedrsko varnost Slovenski
predstavnik je poročal o pt'OQlemadki ~lacij ventila.~ uravnavanje dotokanapajalne vodev uparjalnik.

Točka o mednarodnem sodelovanjuje bila posvečena projektoma Pbare-RAMGbtdelu Skupine CONCERT. RAMG
pomoč je v velikem zastoju in letosverjetno~ ne bozačela delovati.

Predstavljeno je bilo tudi poročilo z zadnjegasestanka lAEAJNUSAC G·24 Nuclear SafetyAssistance Co-operation.

Poročali so tudi o raziskavah v okviruPetegaOkvirnega programa Euratom iz področja varnosti jedrskih naprav.

8.3.2.5 TSOG

Evropska komisija je "letu 2000,us~ovilll novo Svetovalno skupino strokovnja1cov za pomoč pri projektih
Evropske komisije (fSoq;; Tecluiit:al Safety Organisations Group). Skupino sestavlja 8 upravnih organov/tehnično

podpornih organizacij, ki bodo izvedli več misij za realizacijo bodočih projektov (pregledali bodo možnosti za
pomoč pri projektih Evropske komisije upravnim organom in pooblaščenim orPniDcljam ter podali predloge za
nove projekte.ki naj bi se izvajali v letih 2001 in 2002).. Koordinator sodelovanja medTSOG in Slovenijo je španski
upravni organ CSN (SvetzaJedIsko varnost), V delo paje vključen lUPi italijans16 1ij)lavni organ ANPA (Državna
agencija za varovanje okolja) ter pted.stavnik Evropske komisije. Na slovenSki strani pa sodelujejo URSN ter
pooblaščene organizacije.

Prva misija strokovnjakovTSOG je potekali 4. in.č, maja 2000 ~ Upxavi.~ 7Jljedrsko varnost. Misijo so
sestavljali mje eksperti:g. lavierReig iz $pattije. CSN. g. AritoniC!~ izltallje. ANPA in g. Patrick
Vankerckhoven iz Evropske komisije - ret'erentza Slovenijo. NameJ\ njilwvep obiska je bil podati oceno glede
potreb za pomoč Evropske konii$ije, pregledati možnosti pomoči EU upr.avnim .: organom in pooblaščenim

organizacijamin predlagati morebitnebodoče projekte. Evropska komisija je v preteklosti preko PHARE. RAMGin
TACIS programov že nudila znatno pomoč državamsrednje in vzhodneEvrope ter novo nastalim državam bivše
Sovjetske zveze.

8.3.2.6 1tr{IS-(7

V Bruslju je Il. maja 2000 potekalllSlanovni sestanek Skupine, za,varnost cVropskil~jedrslcih naprav (ENIS.Q •
European Nuclear InstallationSatetYOroup).kije aastala iz bivk ~lovne skUpine za~st reaktorjev (RSWG 
Reaetor Safety WorkingGloup). V skupini sodelujejo predstavnildupravnil\ orgartbv in obratovalcev jedrskih
naprav iz ddavč1anic Evropske unije in izdtžav kandidatk za vstopv EU. .
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Glavni namenENIS-G je povečati sodelovanje med upravnimi organi in ""ta_Ici jedrskih objektov in pomagati
pri izvajanju predpristopne stIategije Evropske komisije. Poleg tega bo ENIS-Gpomagala pri izgradnji institucij na
področju jeeu,lce vamosti v Evropi in pri vključevanju glavnihakterjev na tem področju v državah1candidat.k:ah v
strukturo sodelovanja Evropskekomisije in v njenedelovne metode. ENIS-G~ tudi fQnnn za izmenjavo izkušenj na"
področju jedrske varnosti in zaidentifikacijo zadev, ki bi pomembno vplivale... jedrsko varnost. Pomagal bo tudi pri
harmonizacijidelovnill metod in izkmenj sodelujočih držav in pripravil metolostioza.ocenjevanje jedrske varnostiv
državah kandidatkah.

8.3.2.7 Sistem ECURlE

Sistem ECURlE (Etu'OpeattCommunity Urgent Radiological Informap.onE.xc:hat1ge), se je razvil iz nuje po
organiziranju komunikacijskega sistema med država1lli članicami, ki bi bUmipoložljiv 24 ur na dan in bi bil v
primeru jedrske nesreče sposoben sprej~ začetno infonnacijo. po potrebi.~ alarme in odpo~iljati na prave
nasloveprave informacije..qblikoval seje napodlagiSklepa Sveta Evrope ~7'600lEURATOM o urejanju zgodnjih
izmenjav infonnacij v pmneruradiolofke nevarnosti. ECURIE nima svetovalne funkcije in ni predviden za manj§e
jedrske incidente. mora pa biti stalno dosegljiv in po predvidevanjih zagotoViti povratno informacijo vsem svojim
članom" manj kot eni uril
Marca 2000 je Slovenija poslala svojega predstavnika na sestanek v ~ukarelt0, ki gaje organiziralaEU v zvezi s
sistemom ECURIE. Sestanek je organiziralaEU. da bi spodbudila zani1nmje za prenos sistema ECURIE v države
kandidatke. Do konca Ida 2000 naj bi bilo mano na kalden način in kdaj·bOdo tudi države kandidatke lahko
pristopile takšnemu sistemu izmenjave informacij, vendar se po priključite'{ držav kandidatk v sistem ECUlUE
zavleklapozno v naslednjeleto.

H.3.2.8 EURDEP

Program ECURIE. ki je nastal; te leta'1987, je baziral na obstoječih teleksnih PovczaW.1. čas je prinesel sodobnejše
in učinkovitejše komunjkacije in iz potrebe po njihovi uporabi so razvili novo platfonno kot dogovor o izmenjavi
podatkov v specialnem formatu, kije definiran v ta namen: EURDEP(EuropeanUnion Radiological DataExchange
Platform). Slovenijaje te dosedajenkrat na tedenpošiljalapodatkepotem dogovoruv Joint ResearchCenterv Ispro
(Italija), kjer se zbirajo vsi tovrstni podatki. Frekvenca pošiljanja podatkov avtomatskega radiološkega nadzora v
formatu EURDEP se je vleb12000 povečalaiz prejšqjihenkrattedenskona enkrat na. dan.

H.3.2.9 Projel<t ACCESS

URSJV sodeluje tudi v Acceuprojektu. ki ga organizira Euratomov urad. u.Safeguards. Access je akronim za
Applicant Country.Co-operati\)n with Euratom Safegueards System. Euratom je v zvezi s projektom organiziral
Steering Committee.~ katerega je povabil predstavnike državkandidatkza članstvo v Evropski Uniji (EU). V prvi
fazi projekta so povabljeni predstavniki upravnihorganov, ki poročajo MAAEJ)D s~razumu o varovanju jedrskega
materiala.Osnovni cilj projekta je ~staViti enotniavtomatizirani način porc:anja imetnikovjedrskega materiala v
državah članicah EU EutatolDbYimlu uraduyLuksemburgu. V ta namenbomJeb1na enotna računalniška programska
oprema. ki bo delovala na~računalniiki strojniopremi Pro~ najbi muprej realizirali in testirali v državah
kandidatkah.. nato pa ga bodo uvedliv vseh državah članicah EU. . ..

8.J.2.10 Forum ERWR

ERWR Forum - European RadioactiveWasteRegulator's Forumje forum evropskih upravnihorganov,pristojnihza
radioaktivne odpadke.

Na svojem tretjem srečanju, lei je potekalo od 2. do 3. decembra 1999v Helsinkihje bila Slovenija na lastno
vlogo sprejeta kot stalna OPU.OValka v forum. od takrat se predstavnikuprave~ za jedrsko varnost na lastne
stroške redno udeležuje s~čanj, ki potekajo dvakratna letov eni od ddav članic in so vsebinsko razdeljenana
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dva dela. Tako v prvem delu potekajo kratke predstavit;ve posameznih 4dav 4,) .~ pri ravnanju z
radioaktivnimi odpadkiz vidika dela upravnega organa. V drugemdelU se razpravlja o vnaprej določeni temi.

Zadnji sestanek v letu 2000 je bil S" oktobra v ~arizu. številni str9kovnjaki·SQ:pripravi.li novo poročilo o jedrski
vamosti v državah kandidatkah za vstop v EU. Poročilo sopodpisali dir*toJji·.4evetill evropskih jedrskih upravnih
organov (Belgije. Finske. Francije. Italije,Nemčije, Nizozemske. Španije, Švedske in Združenegakraljestva), ki je
:1..1 Slovenijozelougodno.

8.3.4 NERS

Skupina NERS •• Network of Regulltors of.Countries with Small Nl,lC;lear Pro~es' (Mreža upravnih organov
držav.z malimjedrskim proiramom) je bila ustanovljena ~tembra ~998 med, ZllSCdanjem Generalnekonference
MAAE. V mrežo so vklju~ ~je države: Argentina. Belgija; češka.Finslia. Južna Afrika, Madžarska,
Nizozemska; Slovaška, Slovenijain Švica. Njihoviupravni organipri.stojpi zajc:drsko varnost. ki so navadno majhni.
se soočajo s podobnimi težavami zato si s sodelovanjem v mreži lahko izmenjajo izlaWIje in znanje. ki omogoči
hitrejše reševanjeproblemov; .' . ,;
Skupina NERS seje na svojem tretjem sestanklr,sestala v HelsiIJ1eih med 26. in21. septembrom 2000. Poleg držav
članic mreže, so na sestanku.sodelovali tudi ~vniki OECDINEA in MAAE,. Dnevni red je obsegal naslednje
ločke:

načrtovanie in nadzor' inšpek;ijupmrn.ega Qrgana, -,
izkumje pri izdajaqjudovolje,nj.za pro~biltle .avtomatske $isteme.in'opremo·
statusnačrtovanja in izdajap.jadovoljenj ,za~rP~le.Bcld ModularReactor v JužniAfriki
predstavitev lAEA o misijah.FOkovtValcqv v ddirvah č1flnicab.IAEA

predstavitev OECDJNEA o delovniskupini eNRA
pridobljene ~nje pri mi$i,lah lRRT . "
zagotavljanje ka.korosti pri izvaj8l\iuupravnih dejlMlosti
dosežki iPri ravnanjl,lzj~ odpadki •
razpravao prihodnjihnaIo~NERS....
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8.3.S OBISKI IZ n1JINENA URSJV

V tednu od 25. do 28. jaDUaJ.ja 2000 jebila v Sloveniji Da delovnem obisku petčlanska misija WENRA, ki je
pripravljala novo revizijo poročila () jedrski varnosti v EU in kandidatkah za.vstop v EU. za pripravo poglavja
novega poročila o Sloveniji so bile potrebnenove in dodatneinfonnacijeo staAiuNuk1eame elektrarne Krško. clani.
misije iz sorodnih organizacij (ANPA in CSN) so prvi dan obiskaliURSJV in vodstvu Uprave in predstavnikuNEK
predstavili cilje misije ter glaVne teme programa ter prejeli informacije; ki 10 jih potrebovali.

V dneh od 16. do 18. februarja 2000 je URSN gostila tričlanskodelegacijoDfrekcij~ za varnost jedrskih objektov
Francoske republike (DSIN), v kateri sta bila g. A Jouve in g.M Schu1er je vodil g. A. C. Lacoste, direktor
Direkcije. Obisk je bil predvsem·namenjen svečanemu podpisu DogOvOl'amed URSJV in DSIN o izmenjavi
informacij in sodelovanju papocl1'tlčju jedrskevarnosti Pred samim podpisOm so se gostjemudili na Upravi, kjer sta
si obe strani izmenjali svoje poglede s področja jedrske varnosti.

1. marca 2000 je na URSJV prispela tričlanska iranskadelegacija Delegacijo je vodil g. Ali Akbar Salebi, iranski
veleposlanik pri MedDaiodni agenciji za atomsko energijo. V delegaciji sta bila še g. Ebraltim RahimPour. itanski
veleposlanik za bilateralonaDutlaju in g. Alireza Esmaeili, sodelavec Da Veleposlani&tvu IslamskerepublikeIranna
Dunaju. V okviru svojega obiska v Slovenijije delegacijaobiskalatudiUS,

V dneh od 19. do 25. marca 2.000 sobili na strokovnemobiskuna URSJVStrokovnjaki Inštituta za jedrsko varnost
. Južne Koreje (H.D. Chung,· Y.H. Choi in S.H. Abn). Namen njihovega obiška je bila izmenjava izku!enj dveh
upravnih organovv okviru bilateralnegadogOvora (glej tč. 8.3.4) in predvsem njihova pomoč Upravi pri licenciranju
I1lodifikacij Nuklearne elektrarne Krško.

26. marca 2000 je na vabilo.mag. Miroslava Gregoriča URSN obiskal g. Giora Amir, izraelski veleposlanik pri
Mednarodni agenciji za atomsko energijo. Poleg delovnegaobiskana URSNsije 27. maja ogledal tudi Nuklearno
elektrarno Krško in raziskovalni reaktor Instituta JožefStefanTRlGA v Podgorici. . .

4. in 5. maja 2000 je URSN obiskala tričlanska skupina ekspertov Svetovalne skupine za pomoč pri projektih
Evropske komisije (fSOG - TechnicalS~ty Organisations Group). Več O namenu obiska glej v poročilu pod tč.

8.3.2.5.

24. in 25. maja 2000 je bila v Sloveniji na obisku trinajstčlanska delegacija RepUblike Madžarske v okviru prvega
posvetovalnega sestanka slovenske in madžarske strani po sporazumu o zsO/:injlizmenjavi informacij v primero
radiološke nevarnosti. Dtlegacij() je vodil dr.J6zsef R6naky, direktor madt.atSkega upravnega organa za atomsko
energijo. Prvi dan obiskaje.bil posvečen izvajanju sporazuma. Naslednjid3npa so madžarski gostje v spremstvu
predstavnikovURSN obiskali Nuklearno elektrarnoKrško.

od 19. do 22. junija sta se v Sloveniji mudila predstavnika MAAE g. Dmitri MikJush in g. Herman Vera Ruiz.
Namen njunega obiska je bil Iditi odprtavpraWija, ki zadevajo prijavo novegaprojekta tehnične pomoči na MAAE
za proračunsko leto 2001-2001 zizvimim naslovom: Production Facilityjor C.vciotron Produced Short-lived
Medical Radioisotopes. Gre za skupni projekt Klinike za mikIearnomedicino v Ljubljani, Onkološkega inštituta ter
Instituta Jožef Stefan. V času obiska sta gosta obiskala URSN. US, OI,:KC-KNM ter se srečala z vodilnimi
predstavniki omenjenih institucij,.PredstaVlli,ka MAAE sta izrazila.podporo projektu. Dogovorjeno je bilo. da se bo
vzpostavil stik s sloya§cimi in lt1adfarskimi pristojnimi organi. ki tudi izvsjajotaka projekta preko MAAE, da bi
povezali projekte, kar bi omogočilo njihovohitrej~ in boljekonomično izva~je.

5. in 6. julija 2000 je Upravo RS za jedrsko varnost obiskal dr. Yong Hwan Kim, svetovalec na Veleposlaništvu
Republike Koreje na Dunaju in. bivši direktor oddelka za jedrsko:varnostv Ministrstvu za znanost in tehnologijo
Republike Koreje. Obisk je bil vljudnostne narave in je obsegal POgOvdte· s predstavniki URSN ter obisk
raziskovalnegareaktorja InstitutaJožefStefanTRlGA v Podgoriciter NEKttk& Obisk je bil namenjennadaljnjemu
sodelovanju med Upravo RS za jedrsko varnost in Ministrstvom za manost in tehnologijo RepublikeKoreje.
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Dne 6.ju1ija 2Qoo sta se SeStaD1Ca OlJ URSN.lcije bilsklicanna pobudo avstrijskestraniudeležila g. Hohenberg in g.
Zimmel iz U~da zveznega kanclerja na DIlII@j)L Vsebina sestanka je bila telmične narave in se je navezovala na
uresničevanje ~jave podatkov izslovensDDlIeŽC 'v avstrijsko in obratno.'VSCpo sporazumuo zgodnji izmenjavi
infonnacij v primero radiolo§ke nevarnosti in o vpJaJaqjib skupnegain1eresa s področja jedrske varnosti in varstva
pred sevanji.

V dneh od 19. do 20. oktobra 2000je v Ljubljanipotekal prvi sestandc vokviriJ Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado SlovaAke republike o iZmmUaVi informacij s področja jedrske varnosti (glej več v poročilu tč.
8.3.7).

V NE Krško je bila 7. 12.2000 inJpckcija MAAB;ki je preverila delovanje nadzornega sistemajedrskega materiala
Poleg in!pektOlja g. Lipatova, je bUptisoten se SO JmiJanov.SectionHead SGOCL Naslednji dan se je na sestanku
v Ljubljani prictužila skupini še ga. ~rintoto.. IAEA. Natem sestanku so bili poleg ptedstavnikov URSN prisotni
še trije predstavniki. NEK.in p.redstaVllijt US. Na~nku je bil obravnavan način poročanja po Dodatnemprotokolu.
V dneh od 12.do 13.decembra2000 sta URS1V()biskala dr. JoachimEhrhaIdtiz ForscbllngszeqtlUma v Karlsruheju
in dr. Neale Kelly, predstavnikaEvrOpske Komisije.
Namen njunega obiska je bil op~ti raZgOVOIe vzvezi s pogodbo o prenosu in zagonu programa RODOS v
Sloveniji. ki ga bo plačala Evropska K()misija Dr. Ebrl1ardfje s predavanjem tudi predstavil program RODOS
širšemu avditoriju.

8.3.6 SODELOVANJE Z OECDINEA

Dne 3. oktobra 2000 se je direktor URSN sestal z generalnim direktorjemg. L. Echavarrijem ter z direktorjem
pravnegasektorjaOECDINEA GIlMlll tema pogo\tora,ie bilsprejetn Slovenijev OECDINEA. G. Ecllavamje orisal
možnostisprejema novih članic v NEA, ki je samostojna organizacija vokviru OECD. Članstvo v NEAje bilo do
sedaj za države OECD skorajavtomatsko. Vloženo pro.ttyo obravnava SteeringCommiuee NEA in vedno pozitivno
rdi. Odstopanja od te prakse so se mčeIa s sprtjemom·Južne Koreje. ki je bila sprejeta najprej v NEA in nato v
OECD.karje bil precedens. htteres Slovenije ZIl č1anslvo V OECDje popolnomajasen,vloga RS je na OECDod 1.
1996. Tudi interes RS za članstvo v NEA je~.kar kaže tudi našpristop k Pari~ki konvenciji in naša
dosedanja prizacl1evanja za približevanje NEA. Vendar R Slovenija za sedaj nima realnih izgledov za članstvo v
NEA. S tem v zvezi je g....Echavarri predlagal, da ·napišemo uradno pro~njo za status RS kot opazovalca v
posameznih komitejih NEA. FOnnalDa vloga je bila preko Veleposlaništva R Slovemje v Parim posredovana
generalnemu direktoIju OECDINEJ\ v začetku decembra in vsebuje prošrYo la·· pridobitev statusa opazovalca v
naslednjihodborihOECDINEA:

odbor za ra\WU1je z radioaktivnimi odpadki(R.WMC - Radioactive WasteManagpnt Committee)
odbor za varstvo pred sevanji in .vaIOVa1\iezdravja (CRPP - Committee on Radalion Protection and Public
Health)
odbor za vamostjedrskih objektov (CSNI':"' Committee on the safety of Nuclear Installations)
odbor za dejavnostiupravnihorganov (CNRA- Committee on NuclearR.egulatory Activities)
odbor za jedrsko pravo (NLC - NuclearLawCommittee)
odbor za tehnične in ·ekonomske ftudije.. o .1'aZV()ju jedrske energije in jeGrskem·gorivnem ciklu (NOC 
Committeefor TechnicalandEconomicStudiesonNucIear EnergyDevelopmen; and Foel Cycle)
odbor zajedtsko znanost (NSC-loluclear Scien~ COlJUIlittee).

NLC

19. in 20. oktobta 2000 je v Parim potekal. seStanek Skupine vladnih strokovnjakov o odgovornosti tretjim za
področje jedrske škode, Srečanje je odpri· generalni direktor g. Luis Echavarri in v DlUIaljevanju pojasnil. da je
Steering CommitteeOECD/NEAna svoji zadnji seji sprejel novo imete skupine. tj. NuclearLawCommittee-NLC
(Odbor zajedrsk.o pravo), kije tudi razlitil svoj mandat, kije bil sedaj omejen Qllvptdan,ja odgovornosti zajeclrsko
škodo,sedaj pa bo pristojen za celotnopmvno podrcčje.,ki gapokriva OECDtNeA. To OO pripeljalo do še tesnejšega
sodelovarija NLC z drugimi odbori ZDOtraj NEA. V okviru odbora poteka delo za reviZijo Pariške konvencije in
Bruseljskedopo~ konvencije,o napredkukalcregajeporočal pRdsedujOČi tega odbora.
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Ena izmed točk dneYtleglH~a sestanka se je nanašala na ri:lednaiodnevajeINEX. Sekretariat OECDINEA je
predstavil priprave na p:voiZ nove serije vaj ob izrednem dogoc:lktt -ki jilliOECDINEA organizira že nekaj.let v
SQdelov8I\iu z drugimi meClDarOdnimi organizacijami. Gre za INEX ... 3 VajOv JE Gravelines, ki bo potekala11. in
22. lnaja2001.

8.3.7 DVOSTRANSKO SODELOVANJE

Iz\'aja,nje Sporazuma med,Slovenijo in Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke
nc\'arnosti

Prvo skupno strokovno pOsvetovanje v okviro zgoraj navedenega sporazQ1llllje potekal 3. marca 2000 v zagrebu.
Sodelovali· so predstavn.ikiMinisttstva za gospodarstvo R Hrva!1Ce. ~~a·.f;neonet in Uprave RS za jedrsko
varnost. Na dnevnem redu so bile naslednje točke: pristojni organi in kon~me$ta ter način prenosa infonnacij,
informacije v skladu s 6. ~lenom. ki se nanašajo na jedrski pr08l'8Dlt~jeiz obratovanja jedrskih naprav,
informacije v sldad.u s 7. členom. ki se IUl118ŠljO na program meritev iOni.J:~ga sevanja in radionuklidov v okolju
in izmenjava podatkov iz tadiolo!kega sistema za zgodnje opozarjanje.t;tazprava je potekala v prijateljskem in
konstruktivnem duhu. Delegaciji sta bili nmenja, da je izvajanje $pOr3zutna vzačetni fazi in zadovoljivo poteka.
Dogovoril sta se tudi, da bo prihodnje posvetovanje v Sloveniji, še pred tem pa bo slovenska stran organizirala
telmično strokovno srečanje v zvezi z obveščanjem ob izrednem dogodku v NEK,. na katerem bi sodelovali tudi
predstavniki CZ.

uvajanje Spor~madledVlado Republike Slovenije in vlado. Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi
informacij v primem radiološke nevarnosti

Prvi skupni sestanek v okviru zgoraj navedenega sporazumajepotcka124.1naja2000 v Ljubijani. Na madžarski
strani so sodelovali p~tavniki Madžarskega upravnega organa za atotrt.sko energijo, Nuklearne elektrarne Paks,
Ministrstva za kmetij$o in (Cgionalni razvoj, Ministrstva za ekonomske odnose. Ministrstva za zaščito okolja,
Raziskovalnega inštituta za radiobiologijQ in radiološko higieno "Frederic JoHot Curie". Na slovenski strani pa
predstavniki Uprave RS za z$čitQ in reševanje in Uprave RS za jedrsko varnost Dnevni red je obsegal naslednje
leme: splošne informacije, ki se I18.llUajona zakonodajo s področjaj~m sevalne varnosti. vodenje upravnega
postopka pri zamenjaVi upujalnikov inpnbliževanje Evropski uniji, izmenjava informacij skladno s 5. 6. in 7.
členom sporazuma (pristojD.i. organi, kontaktna mesta način izmenjave informacij, izmenjava podatkov iz
radiološkega sistema za zgodnje opozaijanje). Sestanekje potekal na odpdi.pristni ~ prijateljski ravni. Obe strani
sta izrazili pripravljenost in velik interes zadokončno realizacijoizmenjaveon-line podatkov, takoj ko bodo Madžari
odpravili.nekaj notranje organizacijskih težav. Strani sta se tudi dogovorili, da.bo prihodnji sestanek organizirala
madžarska stran na Madžatsk:em. 'c

Iz\'ajanje Sporazuma mtd Republiko Slovenijo in RepUblike Avsq;ijoozgodnji izmenjavi informacij v
primeru radioloJke nevamosti in o V}Jrldanjih skupnega interesa s poClroejajedrske varnosti in varstva pred
sevanji

16. oktobra 2000 je na Dunaju potekal drogi skupni sestanek v okviru zgoraj navedenega sporazuma. Slovenska
stran, ki. jo je· sestavljalo pet predstavnikov URSN ter dva predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve. in ki jo je
vodil mag. Miroslav Gregorič, direktor URSN, je za potrebe bilateraJnep sestanka pripravila obsežno pisno
informacijo o vseh točkahdogovorjenega dnevnega reda. A~trijsko~ijo. v kateri je od predvidenih 14
predstavnikov, sodelovalo 12 predstavnikov iz Ministrstvaza Z1JDat\ie~Ministrstvaza kmetijstvo, gozdarstvo,
okolje in urejanje z voc:J4mi,.Zveznega bnelerstva. Ministrstvaza notran~ zadeve, Zvezne agencije za okolje, Vlade
dežele Stajerske. Vlade. defA,le Koroške. Avstrijskega raziskovalnega centm. - Seibersdorf, Inštituta za raziskave
tveganj in Gradbenegaurada Dr. Sobotka. je vodila mag. GisellaPolre. svetovalkaministra v Ministrstvu za tunanje
zadeve R Avstrije. Teme t,inevnega~ so bile: otvoritev in potrditev dnevnega reda, trenutni napredek v EU,
zakonodajni in administrativni okvir, radiološki monitoring. pripravljenost za ukrepanje v sili, jedrski program in
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drugo. Srečanje je potekalo v prijateljskem. in.konstruktivnem vZdU§ju, vendar razprava tudi tokrat ni potekala
strokovno poglobljeno in strani nist3mogli mzjasnitimorebitnihodprtihvpmanj. Zapisnika srečanja avstrijska stran
še ni pripravila,

Izvajanje Spotazuma med VIadoltepublikeSlavenije in Vlado Slova§l,erepublikeo izmenjavi informacij s
področja jedrske varnosti .

Prvi skupni sestanek v okviru Z~.Ila~ .$I)OraztUna je potekal 19.m 20.:oktobra 2000 v Ljubljani. Na
slovaški strani so sodelovali predstavniki SloWUcega upravnega organa za jedrs1co vamost, na slovenski pa
predstavniki Uprave RS za jedrsko vamost.Slovalko delegacijo je vodil g. Miroslav .Lip8r, direktor Slovaškega
upravnega organa za jedrsko V8n1O$t, slcw~cle1egacijo pa mag. MiroslaV. Gregorič, direktor Uprave RS za
jedrsko varnost. Prvi dan obiska je bil POSVC6en izvajarYu sporazunuL NaSlednji dan pa so slovaški gos~e v
spremstvu PredStavnikov URSN obiskali lzobraf.evalDi.cen.ter za jedrSko te1u).01ogijo intazisltovalnireaktorTRIGA
pri Brinjuter se sestali z vodjema rtalctorja .~ izobraževalnep centia. Dnevni redje obsegal naslednje teme: splošne
informacije, informacije o sistemu.1nonitoriJlga. izmenjava informacij skladno s 1. členom sporazuma (pristojni
organi. kontaktnamesta, priprava~j%vajanje 1nednarodnopravniJl instrumentov,'n8ciooalpa zakonodaja,. infonnacije
s področja izd4janja dovoljenj, ~ovalnoinruvojno delo, tehnična poroQla in. Varnostne ocene, poročila o
nezgodah in prtkinitvah obratovanj.stiki z jaWbstjo. varstvo pred sevanjem,iDIOnnacije s področja načrtovanja in
pripravljenosti ob izrednih raZmemI1, izob~je osel>ja in medsebojna izmenjava strokovnjakov). izmenjava
informacij o tel1ničnem projektu CUtlOtronza Pt!t. obvdčanje fi~ javnosti inJz1neDjava mnenj v zvezi s Pariško in
Bruseljsko konvencijo. Sestanekje potekaLvodklritem, pristnem in prijateljškem ozmčju. Obe strani sta izrazili
pripravljenost ih velik interes t.8.~javoOll~line· podatkov ter za še testl.ejše sodelovanje. Strani sta se tudi
dogovorili, da bo prihodnji sestaneko~slova§ka stran v Bratislavi.

8.4 OBVEŠČANJE JAVNOSTI.

Varnostna kul~ je močno PQve%@a z infonnaeijo. Izkumje tudi kažejo, daje jedrska in sevaina varnost pod
nenehnim nadzoromjavnosti. . . .

Osnovni smernici URSN pri obve~jujaVIll)Sti sta odprtost'inver6dOStojno~ iPformaeije.
URSrv poskuša tehtno in zanesljiwinformacijo posredovati zainteresiranimskupinam; medijem in državljanom
preko tiskovnih konfere~ ~vZll javnost.~ sodcloVal\iem v med.ijS1cib. razp~ab. z aktivnim sodelovanjem na
domačih in mednarodnia sl-ečanjih,simpozijih in kongresih, z izdajanjem pubIUcacij. preko Interneta in z
neposrednimistiki z zainteresiranimi.

URSJVtudi redno poroča Vladi, Or:2avnemu zboroin dJ:žavljanom Rcpublike..5lovenije Ojedrski in sevalnivarnosti.

Poročilo o jedrski in' sevalni varnosti v letu 19,9,9 je bilo objavljeno v. POr<)ČCVaJcu Državnega zbora Republike
Slovenije št. 83 in 83/1 z dne 20. 09. 2000 inje tudi dostopno v javnih Jagižnicah v Sloveniji ter v nekaterih
strokovnih knjižnicah. Poročilo ZB(:leto 1999'Je~il9 poslano tudi vsem miniStrstvom, županom, novinarjem. ki
poročajo o tem področju, nekaterinlnevladnim<orpUzacijam ter pooblaičenimorganizacijam in jedrskim objektom.
Poročilo v slovenskem jeziku smo poslali tudi ~1epos~ni!tvom in anlbasadatn. Slovenije v tujini. V slovenskem
jeziku je poročilo v celoti Ptedstavlj~o tudi v .Ihtemet okQlju (hup:llwww.gav.suursjv).

O svojih dejavnostihURSNporQČa tudi v okviru biltena Okolje inprostor, ki ga izdaja ,MOP in v kateremdelavci
URSN redno sodelujejo $ svojimiprispeVki. Vlem 2000je biloobjavljenih 33prispcvkov (Tabela 8.4.1)
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Tabela 8.4.1.: Obiavlieni
. •URSJV v biltenuOkolie in Prostor ..

Mesec objave 'Naslov prispevka
.. '

Ianuar Podpisdogovora med upravnimaorganoma za jedrskovarnost Republike Slovenije
in Južne Afrike
Pripraveua izmenjavo radiolcškihpoda~ med A~jo in Slovenijo

Februar MisijaIRRT

sestanek skupine Concert
Dapor medtnh1istrstvom za znanost in tebnolO$ijo Republike Koreje in Upravo
Mzajedrsko varnost " .
T~radioaktivnih odpadkoviz začasnega sWilea v zavratcu
prevoz nevarnih snovi po novemzakonuo prevoZ1lncvamega blaga

Marec obisk misije WENRA v Sloveniji

})odpis dOgovora med UpravoRS za jedrsko varnost in DUekcijo za varnostjedrskih
obj~v Francoskerepublike

, ,-f~

Dvlmajsto srečanje strokovnjakov za stikezjavnosijo z jedrskega področja

April Re1l1ont v NEK.
Maj ~ o miroljubni uporabijedrskeener&ije v ~ji in vzhodni Evropi

pni sestanek skupine za varnostevropskihjedrskihpaprav

SCStanekdelovneskupinejedrskihupravn1horganov
Seminaro vzpostavitvi sistema ECURIE za nujno'izmenjavo radioloških podatkov
medčlanicami EU

Junij Tetaj za ukrepanje" sili za organizacije zunajjedrskeelektrame

Zgodnjaizmenjava informacij ob radiol~ki nevarnosti med Slovenijo in Madžarsko

Regionab1a delavnica o metodologijah vamostlle ocene površinskih odlagalnill
sistemov

Julij, Avgust Konttolajedrskihelektrarn

Projektphare - Zunanjevodenjeukrepanja v izrednih mzmerah
Regionalni tečaj o bojevanju proti Iibotllpljenjll j~rskih. in drugih radioaktivnih
snovi •
INIS-Mednarodni jedrski informacijski sistem

September O$ebna dozimettijaza zunanjo izpostavljenost~ju
.

,

Regionalna delavnica o varnem obratovanjurazi~ reaktorjev

Upotabaveljetnostnihd.eterminističnihpristopov:pp odločanju upravnega organa
Oktober 44. :zasedanje generalne konference Mednatodneagencijezaatomsko energijo

sestanek vodi1nihizupravnihorganov zajedrsko vlfinost
Tretji zrianstveni forumo ravnanjuz radio8ktivnirili~d1ci

November Sporazum o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti med Slovenijo in
S~o ':

Sporazum o Zgodnji izmenjavi informacij v ptitneru radiolo~ke nevarnosti med
Slovenijo in Avstrijo

Možnost izobraževanja na Mednarodni šoli jedrskega prava v okviru Univerze v
Momepellieru

December Rezultati geofizikalnih in geolo!kih raziskavv okolici Nuklearne elektrarne Krško
(NEK)

Podatkovna baza o nezakonitem prometu jedrskih in radioaktivnih snovi
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V letu 2000 je URSN nadaljevala z dostavoolMstil mednarcldni mreži s podtcičja jedr$ke in I3diolo~e varnosti
NucNet in distribucijo teh obvestil zaintcrcsimoim medijem v SlOveniji. NucNet -globalna poročevalska agencija
~I atomsko energijo je začela s svojim delo. ~1«U·1991kot·.iDformacijsldJvir za vse, ki želijo biti obveščeni o
najnovejših dogajanjih na področju atoll1$kc. -.sije." Podatke dobi"" iz vet kot 4O-ik. ddav, ki JO" o najnovej~ih

dogodkih obv~jo neposredno it jedrskih objektov. dr1.avnih organov. ki nadzQrajejo njihovo delo in iz
raziskovalnih centrov, URSN, ki je distribUter za Slovenijo, vsako leto tu4;i.preverizainteresiranost medijev in
drugih za te podatke in dopolni seznam tistib,. kijih te mt:onnacije zanimajo.

Vse raziskave in ~tudije, ki jih financira URStV sojavne in so na voljo v knjižnici URSN, poročila mednarodnih
misij pa so dostopna na spletnih. straneh Upraveter v Narodniin univerzitetni lmjižnici. centralni tehnični knjižnici v
Ljubljani in Univerzitet:niknjižnici v MaribonJ, .

Specialna knjižnica URSJV

Do konca leta 1999je bilaldljižnicaintemegainačaja, od dccc;mbra 1999 pajc"v knji!nici zaposlena diplomiIana
bibliotekarka, saj se je koliana k:njižniČllega.~va lako opoveq.la, da jeb!lO;1e-to;potrebno na primeren način

urediti, zaradi specifičnostiknjižDielie&a srad".apaje $ija Uprave pn"bližati.~omo~ti dostop do tega gradiva
širšijavnosti. zato smov letu 2000 Pt'ičeli z~ delOm v sistemuCOBISS.

Uresničeni cilji v letu 2000:

Ureditev in postavitev~ de1oQ\a. po stJ'Oki(lJDKsistcm) in deloma po izdajate1jjh-(1AEA. US NRC, NRPB,
OECD), ter serijskihpub~jpoa~.. o

• Uvedba sistema m.escčltega ob~ja efll()Voprlspelih publikacijah\'.knjUnico•• med delavci Uprave, kot
tudi medzunanjimi sode1avci(»Novosti v kitji2Dici« distribuiramo na 40 zunanjihnaslovov).

• StrokovnoiZpopolnjevanje za delo v sistemuvzajemnelcatalogizacije in za uporabostoritev sistema COBISS.

Kratkoročni cilji knjižnice so:
• Nadaljevanje urejanja gradiva
• Izboljbnje sistema obv~nja o novemgIildiw.
• Priprava spletne strani Icnjižnice. o

8.5 DELO STROKOVNIllI(:OMlSIJ

8.5.1 STROI(OVNA K01\lISJJAzA JEPRs:K.O .vARNOST (Sl(JV)

Strokovnakomi~ja za jedrsko varnost.(SKlV), tddelUJe pfi URSN, seje v letui:iOoo.~ petkrat Sestavlja jo 22
članov, 10 članQv so imenovala mUU$tr'StV8, 12 strokovnjakov pa je izvedenc;ev za posamema področja jedrske
varnosti in varstva pred sevanji. Deluje na po41agi. zakona o izvajalyu varstva pred·ionizimjočimi sevanji in o
ukrepih za varnost jedrSldh objcktovtnnapttvJUr. list SRS. št 28180) ter PoslQV'llilca, sprejetega na 45. seji SKN,
dne 22.03.1991. . .0

Poleg standardne točke, lj. "varnost <k:19V8nja jedrskih.objektov v obdobju p9 ~ji seji~. je SKN na svojih petih
sejah v letu 2000"obravnavafa:
• uporabakoncepta LBB .0-

• poročilo o remontu NE KrSko 1999in priprava na remont2000
•. poročilo o rapiološkem monitoringuv Republiki Sloveniji za leto·1998 in 1999
• izvoz izrablj~nega goriva iz RRTriga v ZDA
• poročilo o transportni misiji MAAE v Sloveniji
• potrditevkriterijev za odpravo radiolo~kega nadzora
• poročilo o razpisih za 5. okvirniprogramEURATOM
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• pridobitevstatusa POObIa!Čen~ orgQDizacije- ~olirka PožarniInženiring
• preliminarno poročilo o R:lDOntUNE Kdko 2000
• ';$l8tusup~ del inupr.wnega odločanja 'u RudnikŽirovski vtil
• poročilo ojedrSki in &ei\'lllDi varnOSti v RepublikiSlovenijiza leto'I~9,

• poroeilo o remontu NEKdko 2000
• ~tatfi priprave novega ZakOI13. o jedrski insevaIni varnosti
• predpristopneaktivnostiIcEU .
• geofizikalneraziskave v okolici NE Krško - rezultatiprojektaPHARE

8.5.2 Strokovna komisija za preizlws usposobljenosti OI)eraterjev(S:KPU(» 'IiiE~KO
/

V letu 2000 je Strokovna komisijaza preizkususposobljenosti operaterjev NEKrIke(SK.PUO) imela 9 sejod tegaje
bilo 8 sej posvečeno izvajanju izpitov operaterjev, ena seja pa je Posebej· obJ'avnavala 'pripravo osnutka novega
poslovnika SKPUOv luči SPten!CInb preveJjanjaznanjaoperaterjevZaIilc:li upo.simuIatoJja NE Krško.

.'-' , '-,j

$trokovna komisija za prei7ku$UsposobljenoStl operaterjev NE KriJst)jev~,2()(jo:orPnwrata štiri izpitne roke
(dva v spomladanskem deht(fetir\J8r i.njunij) in dvav jesenskemd~lu(n~f in ~ber» za 29 kandidatov.
Posebnost jesenskega dela izpitnih rokov' je bil začetek uporabe popol. siinulatorja NE Krško v sklopu
praktičnega preveJjanja znanja operaterjev. za.glavnegaoperaterjaje preizkususppsobljenosti opravljalo in uspemo
zaključilo 19 kandidatov, in sicer za obnovitev dovoljenja 18 kandidatov ter 1 kandidat; ki je izpit opravljal prvič.
od skupno 10. prijavljenih kandidatov za operaterja reaktorja sta 2 kandidata. izpit opravlj~ prvič, preostalih 8 pa
jih je dovoljenje obnavljalo. Preizkusje uspešnoopravilovseh 10 kan~datov za,~raterja reaktoJja.
Vsem kandidatom. ki so Ptei4'II$ uspdno opraVili (19 glavnih operaterjev inlO,'o~terjev reaktorja), je URSN na
osnovi predloga komisije za pteizkus 1JSPOsobljenosti operaterjev NE Kdko ~ladovoljenje za štiri leta oz. ga
je izdala za eno leto. tistim lciRdidatom.ld so preizkusoprav[jali prvič.

. l'

8.6 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

': letu 2000 je URSJV v okvirju razpoložljivih sredstev financiralaoz, sofinancimlanekatere raziskave in študije
potrebne za vzdrževanje jedrske in sevaInevarnosti in pomoč pri vodenju upravnihpostopkov.

Geofizikalne raziskave v okoUc:i NE Kriko - »Geephysical Reselll'Ch in the Surrvundings of tbe Krško NPP«
Project W PH 1108195 . ". ,('
Komisija EU je iz programa PHARE financirala geološke in geofizikaIne razi$kave lokacije nuklearne elektrarne
Krško (NEK), ki so jo opravili konzorcij EYrISA Španija, OGS Italijain Uni~LeoPen Avstrija. Poročilo je bilo
predano Komisiji EU in Sloveniji v novembru 2000. Avtorji so novembra 'toM predstavili rezultate študije
številnim udeležencem iz Slovenije, sosednjih držav, Francije, Češke. S~;Španije ter predstavnikom EU.
Kopijo poročila SO dobili~ evropskih držav. ki so za to 'izrazili~. Poreg drugih SOjo prejeli tudi
predstavniki avstrijske politike iastroke.' :'
Vre~ost projektaje bila slcuplaj.po osnovni pOgOdbi 500.000 ECU. zanekso~pajebilo v letu 2000 zagotovljeno s
strani EU še dodatnih16S.000:ECU. Na 'pobudo slovenskih strokovl\iakov SO izvajalci opravili dodatna dela v
vrednosti 56.000 ECU (brez DDV). Ta sredstva so zagotovili MOP, MOD in URSN. Skupno je bilo izdelanih 51
km regionalnih refleksijskihseizmičnih profilovin 4 km visokoiočljivih refleksijskiP seizmičnih profilov.
Rezultati geofizikalnih in 'geQloJldh' r8iiskav zavračajo dosedanjo ptedp6StaVt«S-da je krški bazen tektonski jarek,
omejen s prelomi na severni injužni strani. Novi rezultatikažejo. daje Jmki balIm sinldina1a (skledastastruktura) z
nekaj manj pomembnimi prelomi,ki ne sekajo mlajših geološkihplasti.

Strokovnjaki študije PHARE so V svqjih 7JIk:ljutkih nadalje zapisali, da so iderttificU:aii le dve prelomni geološki
strukturi. ki ju je potrebno natančneje opazovati. Navedeni dve strukturi ne'se8ata v bližino NEK in se nahajatav
oddaljenosti 6-7 lan, ena na vzhodni in druga na zahodni strani NEK.Priporočili'sbopazovanje šibkih potresov, ki bi
lahko nastali ob teh dveh stmkturall. .
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Na lokacijiNEK in v njeni bližini so inIIa1inmctudi. tri potresneopazovalnice od katerihj«~eoa visoko ločljiva. Z
njimi je sicer možno zaznati šibke POtreSe. ni pamogOČe dovolj natanCDo določiti ~#amč na tem območju.
Zaradi tega bo po oCeniURSG in URSPlPQtrebIlO. zaradi spoMovanja:pdporočil PH4RE.~e, na tem območju v
najkrajšem času iNtalirati dodab1e POeRSae opazovalnice. S tem bo delno vzpo$laVljcna .S(B1no delujoča lokalna
mrežaopazovalnic.ikibodala .kvalitetoejk podatke O libkih potresih natmn območju.

Geotektonslte razi$kave za ocenov~ (Ge01OId zavod Slovenije)
V letu 2000 se je nadaljevalo·geolo!ko Drtiranje severcMhodncga dclaKrikc kOtIinC po metodologiji kartiranja
vseh golicv merilu 1:5000. KaniIanjc jebilo iZWdmlo v dveh ločenih pasovih in sicer na obQ1očju Pikcc-Bizeljsko
ter na območju Globoko-Župrlevec v skUpnem obsegu 25km2• .

Namen tega k:artiraJ).ja je bil raziskatidve:j:Jomebni SInIkIUri tega terena inaicer artiD;o fleksuro in bizeljski prelom.

Modeliranje zadnevalnega brama NE Kriko s programskim orodjem CONTAIN, (IJS. Odsek za reaktorsko
tehniko. Ljubljana)
S programskim orodjem CONTAIN $Jibili simulir8niizbmni.·pojavi v .:zadIževaIQcm bramu v času prvih 24 ur
hipotetične resne m=zgode v jedrski elekttami Kdko. Resno nezgodo povzroči odpoved RCirkulacije sistema za
zasilno hlajenje sredice pri veliki izlivni nezgodi.Po taljenju reaktorske· sredice in porutitvi reaktorske posode se
talina izlije v votlino reaktorja pri I\izIceIn tlalatbladiJnep~ Vodik se ustvarjaobl3Zgnldnji reaktorske
sredice in ob interakciji med talino sredice in bCtl:)nom. za simulacijo procesov. med nezgodo je bil razvit vhodni
modelZR. ki omogpča modeliranjene!mmogenesestavc atmosfere. . I

ul fazaprojekta ujema izpopolnjevaojevhodnega modeIa(J)ccvtrjanjcin spreminjanje laUakteriStik tokovnihpoti
med glavnim predefkom ZH,. ibodelinup koloblrjistega dela glavnega predelica ob jeldeni.steni ZR, modeliranje
pregrad med glaVQiJ;n predelk.omin· predcIki .. uper.jalnikovin tJ.aČnjka kot Sla1PDih toplob1ih. teles, modeliIanje
cevovodov primarnega sistema), ki omOgočapodrobnejlo simulacijo ob1Ja4anja vodika v .atmosferi zadlževaJnega
Imuna. S pomočjo novega vbodnega':IJlQde1aZH , sestavljenega iz 36 osn<Mlib ClC,{ic. je bilo analizirano
razslojevanje, m~je in zgorevanjeV<ldika.N~ sta bili parametričQi. anal~,vplivov. povečanja površine in
mase toplotnih StrWCtUr ter povečanje Sencracijc'vadika iz p~ga sistema. AIiali2i • pokazali. da tovrstna
negotovost. ki je prisotna pri modeliranju toplotnih$UUklUr. ne vplivabisWcno na~. potek,simulacije. Narejena je
bila tudi parametričaa analiza vpliva~ masevodika. pri interakcijimed taIinO reaktor$ke sredice in betonom,
Povečanje mase.vodika vplivapredvsatl, na~e procesov Jl)~ja in ·zgorevanjavodilca. ne vpliva pa
bistvenona tlak, temperaturo in celotno sproščeno energijopri zgorevanju.

Osnovni zakJjuč~ analiz so pokazalida tlak in temperatura v ZR doSdeta svoj.maksimumpo izpustu primarnega
hladila. nato pa se njuni vrednosti rCJati:mO hitrozmanjlata. Nastajanje.in J80revanje vodika vplivata le na ponovno
počasno naraščanje tlaka in. povzročalaatkottajne temperaturne koni~ZgoreVat1e vodika poteka v različnih

predelihZH le v prrih 17-ih urah, nato~ba zaradi premajhnihkoncentracij vodika in ki$ika. Koncentracija Hje
v glavnemprostocu!ZH homogena.z izjc:mo laatkotnVniltnibanj zaxadi zgorcvanjlWposameznih celicah.

Annliza težldh nesreč s programskim orodjem MELCOR (VI faza) (Institut za energetsko, procesno in okoljsko
inženirstvo, Fakulteta za strojni4/Vo, Univerza v Mariboru)
MELCOR. jeprogramski paket za. praačUn tdkih nezgod. Z3sn0va;njc na konceptu PnlStih volwnnov, ki jih
uporabnik prosto Qblikuje, sestavlja v .zapletcnejlcgeometrijskeoblike,iib med~po~je ter dodaja različne

kontrolnesisteme. Program sledi produ1aom razpadater simulira intemkcijo betona in Staljene sredice.
S programskimoro(ijemMELCQRje bila simulirana malaizliwa nezgodav NE KdkQ.
V letu2000 se je p~jekt, ki se je začeli.J995.nada1jevals vl fazoprojelcbtc naloae. .
Osnovni cilj VI faze projektne oaloge je bil prehod s .programske verzijell4ELCOR 1.8.3 na verzijo MELCOR 1.8.5.
Uspešne-je bila iz!vedena instaIacijapcogramskeveJ;Zijc.MELCOR 1.8.5 tako pri izvajalCU naloge kot tudi na
URSJV. Dopolnje~ je bila inžcnirskabaza podatkov vhodnega modela. Narejen je bil prikaz vseh za modeliranje
izbranega nezgodnega scenarija potreb1illl začetDihin robnfh pogojev. Y tej fa7;i;nalogeje ~Uprilagojcn vhodni
model NEK narejen v peti fazi projekta. novi progmmski verziji programa. Z novo verzijo programa je bila
ponovljenatudi ena izmed simulacij izlivnihne:zgod~ v peti fazi projekta.:
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Ra~unalniiko rnodeliraDJe za oceno prenosa radionuklidov v nara~,s~ib. Faza 2 (Laboratorij za
dinamiko fluidov, Fakultet,rzjz<~jmsnl(). Univerza li Ljubljani)'
Pl'Qjekt zajema'nu>ddiranje ~,'tadionuldidov v naravnih in tebnololkih,~h. kar je pomembno pri «:eni
vpliVa na biosfero. V prvi fazi,. projekul. so bile podane osnovneideje in'~ki jih je potrebno·upo~ pri
mOdeliranju prenOsa mdionuldidOv v naravnih in tehnoloških,~,~~ti so bili osnovni fizikalai·· in:
matematični modeli, modelske.predpostavke in poenostavitve. Predstavljen je bil tudi postopek reševanja tovt$t11ih
mOdelov in nekateri iZraČUDi eaioStavnejlill testnihprimerov.
Y drogi fazi projekta pa SO biUll8dgrajeni(dopolnjeni) fizik.alnimodoliZiosnovnimi inženirskimi koncepti
integriJanegamodelinmja~!6mdioa:ktivnih odpadkov.
Narejenaje bUaverifikadja pa'OgraJDa na enostavnejfihtestnihprimerih.N~ enostavnejšimtestnim primerom
so bili dodani prelimjnami inf.enirski izračuni transporta radionu1didov v ... sldadilča radioaktivnih odpadkov.
Dodatno je bil preverjen .• Darcy-Brinkmanov model, uporabljen' pri modeliamju procesov. Predstavljen je bil
nadaljnji razvoj postopka rcleYanja ter inženirski principi' za raČUnalniIkO modeliranje specifičnih naravnih in
tehnološkihsi'stemov.

Trdnostne analize priaaaniega hladilnega kroga NE Kriko in ocenasprejeDllJivosti koncepta Leak-Before
Break, Faza n a (LabOrt:lltJrij za nUl118rlčno modeliranje in simulacijo vmehaniki. Fakulteta za strojnlitvo,
Univerza v lJubljani). . . <

Študija obravnava numeričnO analizo reaktorskega hladilnega sistema (RCS),N'BKr§ko. Izračun je narejen na
modelu NE Kdko za~kritične obremenitvene primere, ki povzOOči,i9,DeUgodno mehansko stanje v ključnih

elementih hladilnega sistema.
V lla fazi projekta so obravnawne naslednje projektnopredpisanetxaIQ:ieatut,QbIemeDitve: potres pri katerem pride
do zaustavitve delovanja sist-., vendarjece1ovitost sistemašeo1UaJ\jeJl8'(~ ShutdownEarthquake) in trije
zlomi cevovodov primalileg;llcroga~ Iiračunano je deformacijsko,.napelostlU,1'.ie in rezultat primerjanz analiZanU
rume Westinghouse. PriizIaeunu je opomba analitičnih metodbila'~.nepriJnema. Zato so vse simulacije
odziva ReS. in vključno mchaoskeanali1A itvedene numerično naosnovimetEldo končnih elementov.
Numerični model RCSvscbujegcometrijski popis RCS,·popis SnOV1Iih 1astDe6(itin robnihpogojev. za robne pogoje
so upoštevane tudi predpisane obremenitve. Geometrijski modelje vcelotii74elan iz linijskih končnih elementov.
Pri analizi potresa 8SE jeupOmbljena metoda odzivnihspektrov.1d temeljiumodaIni analizi. pri analizi zlomov
cevovodov SO predpostavljena tri mesta giljotinskih zlomov primarnega'~ za vsak primer so izvedeni
dinamični izračuni odzivaRCS insicer za Itiri različne naborenasravitev t.raeaoad .v'nelinearnih podporah.

VJlliv dimniikih emisij iz termoelektrarn na premog na radioaktWuostCJkolja.,(lnstitut Jožef Stefan, Ljubljana)
Obratovanje termoelektrarn (TE) 04'premog povzroča v določenimerl~ ra6.oaktivnost v okolju in s tem
obsevne obremenitve prd>ivalstva.Kolektivnedoze na enoto proizvedene'.glje so po navedbah v literaturi celo
do štirikrat višje od tiStih v'jedrskem gorivnem krogu. Prvenstveno jih.PJipisujejo kontaminaciji z dimniškimi
emisijami. Znano je, CIa pri zgorevanju premoga, ki vsebuje tudi umn in: torij (V,' radioaktivnem ravnovesju s
potomci), prihaja v dimnih plinih do obogatitvez lahko hlapnimikovinami(svinec.bizmut, polonij). Pb-21O in Po
210 spadata med najbolj radiotoksične naravne radionuklide. za ·aceno~livov z emisijami TE sproščene

radioaktivnostiv okolje je potrebno poznati radioaktivnost dimnih plinov. ,Dimni izpusti potujejo pretežno v smeri
prevladujočih vetrov, kjer se delci odlagajo ali pa jih iz ozračja na tla in.,vegetacijo spirajo padavine. s čemer

prihajado lokalno trajno povtlaniIlkontaminacij.to je dodatno~no .aoaktivnost v okolju.

V študiji so ovrednotiti vpliv dimni§kih emisij iz Termoelektrarne Soitanj ..,.,mqioaktivnost okolja. Iz radiološkega
vidika sta pomembna predvscw 09lagališče·pepela in emisija skozidimnike.Wja je vključevalaanalize vhodnih
in izhodnih materialOv.. na bloki..·h 4 in 5 Termoelektrarne ŠoštaIY.in.. sicer .. na.'·i'Sebnost Vodi.ilnih radionu1didov. 238U,
Z:6Ra. :IOpb. 231'tt in ~Prfič je bila tudi določena vsebnost21UPO v<~ pepelu in žlindri. Posebna pozornost
študije je bila namenjenavioitevanju dimnih plinov ter prašniItdelcev. b1okih4 in 5. Na bloku 4 je v času

vzorčenja obratovala razžvepljeva1Da naprava,medtemkoje bila nablokuSv fazi poskusnegaobratovanja.

Rezultati so pokazali, da·sra·se uran in torij. ki sta prisotna v premogu,Skoncentrirala v pepelu, medtem ko sta se
hlapna Pb-210 in Po-2l0 adsorbirala na delce prahu v dimnih p/.inill. Primeljavas študijo,kije bila opravljenav letu
L999 je pokazala. da raz1veplevalna naprava bistveno pripomore k učinkovitemu zmanjlanju vsebnosti Pb-21O in
Po~210 v prašnih delcih. Medtem. koje bila koncentracija Ph-210inP0"210 vpmwh delcih v bloku 4 primerljivaz
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vrednostmi izpred dveh let, pa sobiletokratne~.y bloku S la p!>-210 S,.~tniije. za Po~21O pa celo 10krat
nižje kot tiste. ko razžvl:pljevalna naprava Jeni.Obratovltla. Prvič pa SO bile dO~ene tudi vsebnosti Pb-21O in Po
210 v samihdi~plinih. R.ezultati so pokazalhsebDosti Pb-210 od 1.1 do 2.7 Bq m) v bloku 4 ter 1.1 do 1.7 B~
ml prečrpanega traka.. Vsebnosti Po-210 v zraku po čiščenju dimnih plinov so bile v bloku 4 od O~37 <10 0.56 Bq ID
in v bloku 5 od 1.2 do 1.7 Bq m) prilčrpanepzraka.'

za oceno celotnega vpliva;din1niildb' emisiJ iz TRS na· radioaktiVnost okGljabo' potJebno dolOČiti še vsebnost
lčIdionuklidov Vi travi, zemlje padaWtah in ~orjihnatazličdt lokacijabv okolici TES, Predvsem pa bo
potrebnougotoviti kolikien del Pb-210 in Po-210 dejansko pride z dimnimi pliRfi% obeh dimnikov, Po Pravilniku o
n{[jl'e~{ih mejah radioaktivne liontamlnacije člowkovega oko/jain o dekontaminaciji la zrak veljajo vrednosti 0.03
Bq m' za Pb-210 in 0.07 Bq m,Jmho210: , '
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9 DELO POOBtASČENIH ORGANIZACIJ

Na podlagi·14. člena ZaIJOna o izvajanjuvarstV8 pred ionizirajočimi sev...ji in ()~ih,za varnostjedrskihobjektov
in naprav (Ur.l.SRS §t. 28180) je Repub1i!lcikomite za energetiko, industrijoinsr~o oz. Upraya Republike
Slovenijezajedrsko vamoet.·kct pl'lMJi naslednik, pooblastila z odl~1~A.razi$kovalne orgllllizacije, da se
v okviru svojih dejavnosti· ia.usposobljenosti pooblaščajo za opra~ ~·nalog s področja jedrske in
radiološkevarnosti na ObmOOjU R Slovenije. ! ...•.

Pogoji in roki delovanjapoob1dčenih organizacij so podani v pravihill.ll onMiiluJn rokih. v katerih so strokovne
organizacijezclruženega dela in naloge s področja jedrske varnostiin Qrgani%acije ZdrUženega dela, ki upravljajo z
jedrskimi objektiin naPr8V8IIli.~ voditievidenco, poročati RepubliAkcmu energetskemu inšpektoratu tero načinu

medsebojnegainfonnir8DJa·CUr.l. SRS, št. 12181).

9.1 INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE

Dejavnosti, za katereje ~ZlI.metalnekonstrukcije IMI<, Ljubljana poobldllenz odločbo št 31.10..Q34180 z dne
08.12.1980, ki jo je izdalRepubJi§ki komiteza energetiko. industrijo ingradbeni!tvo..

dejavnosti za zagotavlj.ue kvalitete
izvajanje meritev in pn:Vajanje kvalitete ter funkcionalnosti del<Wanja, vk1jUČJ\o s preiskavami brezporuširve
in zagotovitvekakovosti 11O$Dnih kovinskih konstrukcij. nosilnih kovinskih delov,tlačnih cevovodov in posod
med graditvijo,posknsniJn obratovanjemin obratovanjemjedrskih objektovinnaprav
usposabljanje strokovnih bdtov za izvajanje del izprejšnjealinee.

Dejavnosti, kl Jih je IMK opravO v letu 2000:

Kot pooblaščena organizacijaiQdelujepri nadzorunad varilskimi deli ter~ vzdrževalnimi deli na reaktorski
posodi.,uparjalnikih, primanUh in sekundarnih cevovodih, toplotnih izmenje\lalcih. hidromehanski opremi.dvižnih
napravah ter obdalih odzačetka obratovanjaNE Krško;

~lalna dela med remontDID NEK kateraje nadziralIMK:
• odpiranje in zapiranjereaktorske posode
• kontrolačj§čenjain vizualna kontrolavijakovreaktorske posode
• vzdrževalnadela na čistilaih strojih SW
• dvigalav reaktorskiz~i in transportne napraveza gorivo
• testiranjein vzdrževmjeblažilcev sunkovin omejevaleev pomikov cevovodov

Ostale dejavnosti:
• Nadzor izdelave konStrultCij DOSilnih platfonn izpod uparjalnikov zaNEKin1\iihow montaže"času remonta NEK

2000(modifikacija 5t.2"" AB-L)
• Nadzor izdelavein~ koastrukcij začasnih modifikacij _1'eIJ1OI1tOmNE'K2000:

nadzor izdelavepo,ktpvov realctotskega bazena(moditikacijdt. AB-9S;'19)
nadzor izdelavecmtQč8 za dvig uparjalnilcov "tilting device"(modit: It..AB-98-19)
nadzor montažedodatne opreme na dvigalihza dvigupllljolnikov (modi!. ~HE 98-21 del A)
nadzcrzaldju&1jh del pri montaži uparjalnikov (modif. št HE·98-21del B)

• Klasifilcacija postopkovvarjenjaza NEK '
• Preiskavamaterialak.valit~ cevi in gredi dizel generatotjev.

Vir: Letno poročilo o delu IMI< na področju jedrske vamostiv letu 2000,!MK.it. 407JPK-E. 4.4.200 l.
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9.2 INŠTITUT ZA VARILSTVO

Inštitutza varilstvo,Ljubljana je poobldčen za siedeča opraVila. povezana zjedrskovamo~i(); z odločbo. ki jo je izdal
Republiški komite za energetikO. industrijo in gradbeništvo (Ur.list SRS,§l. 6182):

• Opravila v zveziz zagotaVljanjem kvalitetevarilskihdel.
Nadzor kvalitete izvajanja varilskih del.

• Presojanjeusposobljenosti varileev.ustreznosti opremein naprav,
• Presojanjevarilno-telmi!kih zasnovv8ljeoih ~onst1'Ukcij. proiektov instatike;

Preiskavezvamih spojev.vkIjUčno preiskave brei poruAitve,
Svetovanjepri uporabivarilskih tehnologij pri novogradnjah in vzdrževalnih delih.

Med remontom2000 sov NUklearni elektrarni Kriko nadzir8li varilskadela na sledečih pqdročjib:
Izvedbamodifikacij. .

• zamenjava iztro!enibelementov,
• Reparature.

Remont2000 je bil zelospecifičen, kerje mednjimpotekala zamenjava uparjalnikov. InstilUl zil varilstvo je spremIjal
in nadzorovalv okviruzamenjave sledeče aktivnosti:
• Rezanje in ponovnapriključiteV cevovodov primalnegahladilana uplUjalnika;

Izdelavomodificiranega dela sistemakalutenja upaJjalnika in priklopna uparjalnika,
Rezanje in ponovnapriključiteV cevovodov glavne pare. '

V celoti lahko zaključimo, da InstitUt·za varilstvo ni' imel pripomb na iivedena·dela·s stali!ča jedrske varnosti.
Opažanja, ki so nastalanaosnovi spieml.janja varilskihdel. so zbrana v StrokO\m oceni remontnih del, posegovin
preizkusov medzaustavitvijo Nuklearne elektrame Krško zaradi menjave goriva ob koncu šestnajstega gorivnep cikla;
strokovna ocena št 3941E-2000. V strokovni oceei so podali tudi nekaj nasvetov, ki jih bo NEK v večini tudi
upoštevala,

Vir: Letno poročilo 2000, Jn!titutza v8rilstvo, hPUAL-608. 16.1.200I.

9.3 INŠTITUT ZA KOVINSKEMATERJALE IN TEHNOLOGIJE

Inštitutza kovinske materiale in tehnologije (lMT) je pooblaščena organizacija, po odločbi št. 318 -13/94-6906/AS
Ministrstva za okolje in prostor - RcpubliJke uprave za jedrsko varnost z 18.11.1994,iaopravlj~ie naslednjih
strokovnihdejavnostiv zvezi z gradnjo, poskusnim obratov~iem, zagonom in obratovlnjemjedrskihobjektov:

• prevCIjanje in zagotavljanje kakovosti kovinskih materialov na osnovi kemijsk:il(, mehanskih, mikrostrUl-tumih in
korozijskihpreiskav,

• zagotavljanjekakovosti in ustreznosti uporabe kovinskih materialovza dele kovinskih konstrokcij, cevovodov in
tlačnih posod. .

Inštitutza kovinskematerialein tehnologije (!MT) je kot pooblaščena organizaciJa v leru 2000 sodeloval v NEKna
remontnihdelih in pri oceni kvaliteteizdelave in montaže UplUjalnikov ter izdelal.tri ekspertizeo testiranju sodovza
radioaktivne odpadke. Inštitut je sodelOval tudi pri problematiki uporabeLBB metodeza ocenovarnostiobratovanja.

!MT je izdelel naslednjaporočila:

• Strokovna ocena remontnihde~·posegovin preizkusov medzaust8\'itvijoNuklearne elektrarneKrško zaradi
menjave gorivaob koncu šestnajstega cikla(poročilo št. NCRI-15712000)

• Strokovna ocena kvaliteteizdelaw in ttlOntaže upllIjaInikov v Nuklearni elektrarniK11ko (poročilo št. NCRI
15312000)

• Strokovna ocena testiranjalahkih in težkih sodovza RA odpadke št. 238-WP-S-MOiin 238-WP·S- M02
(poročilošt NCRI-141I2ooo)

• Strokovnaocena testiranjasoda za tekoče radioaktivne Odpadke (poročilo št, NCRI-l 5012000)
• Tehnično poročilo o posodi za prevozradioaktivnih materialov(poročilo št. NCRI-I5412000)
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• Vplivobratovanja primam,ee;a krop nažilavostnerjavne dupleks jeldcncljtine (poročilo št. NCRI~ l49120Q0)

Vir;Poročilo o jedrski inra4iološki varnosti v letu 2000.IMT. št. IntI<met.IS.-326. 18.5.2001.

9.4 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Elekttoinititut Milan Vidmar (EIMV). Ljubljana je pooblaščena Ol'(lanizacija <", ,cZodloObo št. 31.1O..Q34180 z dne
08.12.1980, ki jo je izdal R.epublWci· komite ZlI energetiko. ~jo in. srv4~o, ZlI opravljanje naslednjih
strokovnihdejavnosti v zveziz gradnjo. poskusnim obratovanjem,zagonom inqpratQv~iemjedrskih objektov:

d~iavnosti za Z8g0tav1joje kld:ovosti. izvajanje električnih meritI;\' na• .,~~~ljavah in postrojihnizkein
visokenapetosti tekom/izgradnje, poskusnega obratovanja in obratovanjajCdrskih objektov.

• preverjanje funk~onalnosti, ~esljivosti in kakovosti sistemov za vodePje.reBUlacijo in avtomatiko jedrskih
naprav,

• usposabljanje strokovnih kadrovzadela iz prej!njihdvehalinej.
• izvajBl\ie garancijSkih meritevnaelektro opremi.

Dejavnosti ElelctroiMtitutaMilan Vidmarpovezanezjedrskovarnostjo so v 1otU;,2090obsegale:

9.5 FAKULTET. ZA STROJNIŠTVO

FakultetezasttojniAtv'O,Ljl1bljana,jepoobldčenaz odločbo št 31.10-034/8() z dne 08.12.1980. ki jo je izdal
Republiškikomiteza energetiko. industrijo in gradbeništvo za:
• d~iavnosti na preverjanju ter zagotavl,ianju kakovosti strojne opremejedrskihnapravin objektov medproizvodnjo•

.montažo.predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in obratovaqjem objekta.
preizku§anje, meritveinU80tavljanje lUnkcionalnosti sistcmovD;lClljenja, regulacije inupravljanja strojneopreme
\" jedrskem objektu, . . ..

• izvajanje meritev. kotUfolo kakovosti in ugotavljanje funkcion8l.nosti prC:Zračeva1nih sistemov in sistemov za
ogrevanje.hlajenjeter klimadzacijo v jedrskemobjektu,

• izvajanjemeritev,preizku!anje in ugotavljanje funkcionalnostislrPjnih I\Ilprav, sistemovza napajanje jedrskega
objekta v sili. '
izvajanjegarancijskih,IIlCritev na strojni opremi,
izobratevanje in ~bljar\ie strokoYl.'lih kadrovza vsedejavnosti iz prejmjih alinej.
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DejavnostiFak"Ultete za strojništvo povezaneZ jedrskovanmstjoso v lem 2000 obseple:

• sodelovanje kot pooblaščena organizacijapri rednih remontnihdelil\ v NEK- dejavnost fakultete je obsegala
parno turbinos spremljajočimi sistemiin pomožno parnoturbino.

• izdelavostrekovnenaloge »Kr§kO NuclearPowerPlantPeri"onnanoe Test« in izvedlameritve izkOrištka celotnega
postrojenjapo posodobitvi termoelektrarne in ZllIJlC:Djavi uparjalnikov.

Vir: Letno poročilo 2000. Fal..-ulteta za strojništvo. št. 4.4.200L

9.6 ras, d.d~,SVETOVANJE,P:ROJEKTlRANJE ININŽENJRING

Dejavnosti. za katereje IB~ poobld!en (po odločbi Republiškega komiteja za energetiko,lDdustrijo in gradbeništvo,
z dne 8.12.1980), (Ur.!. SRS 3211980):

• izdelavoinvesticijske in tehnične dOkumentacije za jedrske objelcte.
• organizacijoizgradnjejedrskihobjektovinnapravter nadzor~ gradnjo. predobratovalnih preizkusih in

poskusnem obratovanju, vključno z organizacijo zagotovitve - kvalitete jedrskih objektov in naprav med
izgradnjo.

• kontrolo investicijske in tel:UiiČne dola1tnentacije za jedrskeobjekte in naprave, .
• izdelavozazidalnihnačrtov in lokacijedol..~taeije.

Dejavnosti IBE povezane z Jednko in sevalno vamostjo so v letu 2000 obsegale:

9.6.1 NEK
• Zgradba za dekontaminacijo -.Multi purpose Building CMPB) - Izvajanje bil nadzor pri gradnji strojnih

napeljav. napravin opremenaslednjih sistemov: razvod komprimiranega zraka. kompresorska postaja, HVAC.
tehnološke drenažeter razvoddemineralizirane vode.

• Nadzor pri zamenjavi upmjalnikov - za konzorcij Siemens-Framatomeje bil izvajannadzor.
• Prestavitev stiskalnice zaNSRAO -lz4elanajebila dokumentaCija zaprestavitev (demontaž&, dekontaminacija

o in transport) stiskalnice za, NSRAO izDrumming RoomvMPB.Spremembaje bila vnešena tudiv dok-umente
NEK(USAR,elektro,HVAC. strojne ingradbene načrte).

• Tehnično - geodetsko OP82DVll1l.ie objektov • Na ldjučnihobjel1ih. se je izvajalo telmično-geodetsko opazovanje
vertikalnihin horizontalnihpomikov, ter sta,nje razpok in poškodbter ~zanj~vodi katasteropazovanj.

• . Temelj za rezervni transformator on.. Jzdelana sta bilaPOD inPZI za telnelj zarezervni transtonnator GT3.
Pri gradnjitemeljaje bil izvajannadzor. Nadzor se je izvajaltudi pri'gradnjiodsekavarovalne ograje.

• Začasni vhod • Za Siemens-Framatome je bila iZVedCna vzpostavitčv začasne ~ontrolne točke za potrebe
zamenjave uparjalnikov, Dela so zajemala dobavo. postavitev. vzdrževanje in odstranitev bivalnih
kontejnerjevin pripadajoče infrastrukture.

• PrilagoditevkrmilJenja insignalizacije pri zamenjavi transformatorja OT1- V projektu(OMP)je obdelana

vključitev novega. zamenjanegatransfonnatolja OTI. v obstoječi sistem zaščite. knniljenja, signalizacije,

alarmiranja inparalclnega obratovanja glavnih t:ransformatorjev.Pri temse je izhajalo izzahteve. da seoprema

in konfiguracija obstoječih sistemovčim manjspreminja, ker bo prišlokasneje(po verjemi zamenjavi obeh

transfonnatorjev)do modernizacije oz.zamen.jave tehsistemov.
• Prilagoditvepri zamenjavi transfonD8tOlja OTI ali OT2 - V projektu(DMP) soobdelaneprilagoditve in

podane presojo ustreznOSti opreme/sistemov ter definiran obseg in način revidiranja dOkumentacije ob
zamenjavitransfonnatorjaOTl aliGTI. .

• Zagotovitev dvojne. neodvisne meritve območja nivojev uparjalnikov - WIDE RANGE· - V sklopu

modifikacije 3S9·FW-Lje bilo potrebno izvesti naslednje spremembe:

" povezavamerilnikov z razdelilnimi omarami in pisalnikom.

./ zamenjavadvokanalnega pisa1nika s štirikanalnim pisalnikomter

./ zamenjavaoznak merilnikov.
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• Modifikacija kontrole vodika v zadrževalnem hramu • Da bi odpraviijl~modiflkaci.io in omogočili
normalno delovanje ~stema Containment Hydrogen Monitoring.je bilopotrebno vgraditi dodatni časovni reJe.
li bo filtriral kratkotrajne impulze \OkOvne811 releja. Vgr~lena sobila~.dpdatnn stikala. prestav~iene signalne
svetilke in prirejeno ~terno ožičenje v panelu.

• Moditikacijaposodobitvetehničnih sistemov varovanja »TSV« - Modifikacij li. zajema izdelavo projektne
dola.nnentacije za prenovodoločenih sistemov. Vnovembru 2000je biJ~ dobavitelj siStema »naključ«
Philips PI<E vpovečanem obseguizgradnje. Prenovili pa se bodo še nekateripodsistemi.

9.6.2 Rtv
• Noveliranprogram iz'vedbC trajneopustitve izko~ja urlmove rw::le'inpreprečevanja posledic rudatjenja

v Rudniku urana 2:.irovski vrh, .Skladno z Zakonom o spremembah.in dopolnitvah zakona o trajnem
prenehanjuizk~a.uranove rude in preprečevanju posledic.~~a v Rudnil'U urana Žirovski vrh
(ZTPnJ-A) je bil izdelan noveliran program izvedbe trajne opusti~. izkOtiščanja uranove rode in
preprečevanja posledicrudalj<:JYa v Rudniku urana žirovski vrh.Novelinm program prikazuje realni plan del
in aktivnosti, potrebnih za trajnozavarovanje okoljapred PQs1edicami ~ri§čanja uranoverude ter določa
nov terminski naČft dokončanja del na posameznih projektih. J::loveliJ:an programje namenjen za sprejemna
V1adiRS.· .... .

• Projekti izvedenihdet (PID) za rušitve objektov 301,302.303 in 313. V okviru projekta končne ureditve
pridobiva1nega prost~ suzv SObili izdelani projekti izvedenih de!z,~~loške objektepredelave. ki so
bili porušeni. To so objekti301 - silosi drobljene rude, 302 - prede10~obrat. 303 - solventna ekstrakcija
in 313 - deponijajalovine. .

• Končna ureditev pridobivalnega prostora RUŽV - ZIl jalovišče jamske jalovine Jazbec in jalovišče

bidrometalurikejal~ B<rit Izdelana sta bilaprojekta zapridobitev gradbenega dovoljenje in projektaza
izvedbo končne ureditve jalovišča jamskejalovine Jazbec injalovišča hidfQinetalurške jalovine Boršt v skladu
z dopo1nilnim lokacijskim dovoljenjem za končno ureditev pridobiyamega prostora za jalovišči Boršt in
Jazbec.

9.6.3 RAO :
• Programvarnostnih~liz za cdlagališče NSRAO (Naročnik:ARAO) ~V efoboratu je predstavljen program

izvajanjavarnostx1ih /lll8liz v vseh fazah v življenjski dobiodlagališča: Qdzasrtov varnostnih ocenv začetnih

stopnjah izbora lokacij, dodopolnjenih varnostnih ocen v časuobratovanja in po zaprtju odlagališča. V
programuso opredeli~ najpomembnejši elementi vamostnih~aliz ter podan obseg in vsebina elementov
za varnostne analize v posameznih fazah. Poleg programa varnostnih'~ je v študiji podan program
usklajene izdelave okoljskih in varnostnih analiz. ki je namenjen Zdr'utevaniu delovnih potencialov ter
izogibanju podvajanja dela pri obravnavanju podobne ali enake prd~lem!tike. Elaborat vsebuje tudi
preliminamokvalitativno varnostno o,ceno zaidejni rešitvi povr!inskegll in1?JXfzemnega odlagališča NSRAO
na generični lokaciji. . ••

• Sanacijazasilnega skladišča NSRAO v Zavratcu...; Tehničnidcl (Naročnik:ARAO) - Izvedena je bilasanacija
zasilnega sk!adi§ča NSRAO v Zavratcu. Tehnični del sanacije, kiga'jelzvajalIBE. je zajemal: ureditev
infrastn.1kture in delovj§ča. sortiranje odpadkov na radioaktivne innetadi06ktivne, pakiranje odpadkov v sode.
razrez starih sodov. utJjevan.je tekočih NSRAO, ravnanje z nevarnimi odpadki, dekontaminacijo skladiščnega

prostora ter prevoz NSRAOv skladiščena Brinju,

Zagotovitev kakovosti

Družba IBE.'d.d.• svetovanje.projektiranjein inženiring ima od leta.l996 vzPqStavljep sistem kakovosti v skladus
standardom ISO 9001:1994.Delovanje sistema kakovosti dvakrat letIio prevetja~tiran certifikacijski organBureau
Veritas QualityInternational (BVQI). Službaza kakovost in standardizacijo vsklac,iu z letnim planomnotranjih presoj
izvajanadzornaddelovanjem.sistemakakovosti. . ..

Vir:Poročilo pooblaščeae organizac\ic, IBE,§t BDfMJ-141-3/Ql. 20.2.2001. -
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9.7. INŠTITUT ZA ENERGETJKO IN VARSTVO OKOLJA ...EKONERG

EKONERG(Institutza energetikui zD!titu ok~1iJa d.o.o.-Zagreb)je v oJ.."Virju $VOJih dej!l.vnosU in usposobljenosti
pooblaščen, z odločbo št.318-36192-29331Asz dne18.06.199~ki jo je.izdalaR,epub1i!ka1p"llVa zajedrskovarnost,
za opravljanje nalogza:

•

•
•

dejavnosti. naprcvCljanju ter zagotavljanju kakovosti~IlCOP~~ I,1Aprav in objektov med
proizvodnjo,montažo,prc!dpogonskiDU preizkusi, posl-.-wmiril obratovaJije:m in obratovanjcm objel1a.
izvajanjegarancijslcih meritevnastrojni ()ptemi. .....• . '0

kontrolazačetnega stanjaopreme,ki je posebno pomembna7.avamostjediskegaobjeba in D:iena periodična
kontrola med obratovanjetr1:,

Dejavnostl, ki Jih je EKONERG o~ravnvIetu 2000:

• Izvedenje nadzor nadremontom rotacijskestrojneopretl)C, veptilov iq.opremc~anja in
limatizacije (liVAC)mto naOP~ ki jev skl~zzapIa,oikom~ pregledašt.68195 z
20.09.1995 in kije predmet tdtni.čnih spe#tikacij~ to sQanotoJji~Imao~tov. di%elski motor
protipožarnečrpalke, kompresolji zazrak za 1n§tromentaeijo in regulacijo, ČIpalke primarnegakroga
in del črpalk sekundll111Cga kroga.ventiliprimarnega ~indel ve,atllov sda~amega kroga,del
opreme prezračevanja inklimatizacije (HVAC),oprerriaproti~zdC!if4J~' nadnaslednjimi
velikimikomponentami: turbinoturboagregata, čtpalkami glavnenapajalnevode. č&palke hladilne
vode kondenzatorja inglavnečrpalke koOOenzata.. '. . '.,

• V okvirudejavnosti. nadZCn je bil izveden presled treh modifikacijsk,ill.,~ ~ opremi. ki je v obsegu
nadzoraEKONERG,ra jeob~gal potrebne:modifikacije naopremi~~ave up8ljalnikov v NE
Krško, in to: ....0 '... ..'.,..'

modifikacijskipaket(273-FW-L),kije obdela1~~i~sistcmu glavnenapajalne
vode, in sicer modifikacijo glavnih regulacijskih ventilov napajalne vode FW FCVS51 in FW
FCvS52ter modifikacije:> na rotorju o vsehtreh~alnih črpalkFW;I05PMP-OO1, -002, -003
moditikacijski paket(276-AF-L), ki je obdelalmodifikacijo§tirih rc:&Wacijskih ventilov sistema
pomožnenapajalnevode: AF FCV3003A, AF FCV3004A,AF FCV3019,AFFCV3020

, '. .,

Vir:Godišnji izvještajo aktiVnostima na~junuklearne sigumosti,EKONERG; št.~jll-9. 12.2.200l.

~ :.'

9.8. INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Institut "Jožef Stefan" (IJS), Ljubljanaje na območju R: Slovenije poobidčen,'zj~<kbQ it 31.10-034180. z dne
08.12.1980, ki jo je izdalRepubliški komitezaenergetiko•. in4ustrijoingiidbeni-..o':,%a optavI.janje nsslednjihnalog:

'.
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

analizepojavovna lokacijijedrskegaobjekta;
ocene izsledkovraziskavza lokacijojedrskihobjel-otov,
analizenezgodnihpojavovv jedrskemobjektu;
preverjanje funkcionalnega delovanja.sistemov za varnostvjedrskemobjek'1U~.vai'ovalnih sistemov;
preizkušanie, meritve inprevcjanje ~iOI;WlnOSti jedrslce~taeij~~jevsredici reaktolja
in radiološke inltrumentaeije tersistettla za regulacijo reaktorja;
nostrifikacijo in ocenovamostnegapOročila; .'. ..' .
preverjanjepreizkusovsistemovza varnost medposkusnim obratovanjem; .
pripravo in izvajanjeukrepov v primeru jedrskih nezgod napOdročju\f1ll'StVa pn.d sevanji,omačevanja
radioaktivnega onesnažeVanja in či§čCnja onesn8ževanja teroconoogro2etlosti OJP)JiCe pri nezgodah;
strokovno usposabljanje delavcev' iz osnovreaktorske' tehnol<Jlije, opi'Si:iv~ jedrske elektrarne ter
varstva pred iooizirajOčimi sevanji. o \ '" .
za opravljanjedejavnosti s področja v8IStVa pred ionizirajočimi sevanji~v ZakOD1l o varstVU pred
10 sevanji; . . o' ,

za izvajanjesistematičnega preiskovaAja kontaIrijnaciježivil inolcolja,zradioaktiVnimi snovmi
za področje dozinietrijepri varstvupri.delu' . . ". o.
za kalibracijoin UQlCIjanjeinltnm1entov za merjenje radioaktivnega sevallja (merilniki daznihhitrosti in doz)
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9.8.1 IZOBRAŽEVALNICENTER ZA JEDRSKO TEHNOLOGQOiMJ'[...A.NA ČOPIČA V LETU 2000

Poglavitno poslanstvo Izobraževalnega centra za jedrsko tehnolo@jjo (leJT) je.izobraževame kadrov o jedrskih
tehnologijabinradioaktivn~ sevanjuter informiranje javnosti o teb4e,iavnQStih. Al..1ivnosti centralahkorazdelimo
na štiri področja: usposabljanje O$Cbja Nuklearne elektrarne Krtko. usPosabljanje na področju varstva pred
ionizirajočim sevanjem.organizacija mednarOdnih tečajev in srečanj $ tegapo<lročja ter informiranje javnosti.

UsposabljanJe delavcev~··KrikO je primarna dejavnost V letu2000$l)p~.$~cm TJE- teorija (Tehnologija
iedrskih elelctram) za b6CiC:X!e opctateIjev komandni sobi NEK. lz\1Cdll so~j!i.tečaj. OTJE (Osnove tehnologije
jedrskihelektrarn) za tehnično osebjeNEK. Intenzivno so posodabljaliu4ne ma.t~a1e za we tečaje. Vzdrževali so tudi
podatkovno bazorepublilkcizpitne komisije za preverjanje usposobljenosti ~Clljcv Nuklearne elektrarne Krško.

Na področju vantva pred sevanji so v letu2000izvedli skupno 18 tečajev zaJlledicQko osebjeter za industrijsko
uporabovirovionizirajočega sevanja. .

V letu 2000 so izpeljali SedCtn mednarWnlh tečajev pod okriljCJll M~eagencije za atomsko energijo
(MAAE). Pri tem SO se fe rl1čično ri1cdnarodno uveljavili, s8.j nas MAAE~a kot vzorčni primer kakoje treba
izvajatitake dejavnosti. Postili so neke vrste "Centre ofexcellence"•.

Zelo uspešen je bil tudi tečajBEST2000 z l1aslovom Nuc1ear Energy a chalennge~ for the future. Organizirali so ga
skupaj s štUdentsko organi:Zacijo BEST. .

, .

,Napodročju iDf'ormiranjajavnosti.~ nadaljevali z vabili osnovnim iI1: srednji!n'!QIaJn. ki so redno in vvelikem številu
prihajale na predavanji o jedrsldtl:bnOlogiji in o radioaktivnih odpadkih ter naQglqi~ve. Skupno nasje v letu2000
obiskalo6390 učencev iD dijakov. katje sicernekoliko manj kotletopopreJ. Skupno jih je v sedmihletih, odkardeluie
informacijski center, obiskalo okoli SO.oqo obiskovalcev. V letu. 2000 so.tudi pripravili obnovo razstave v
informacijskem centruNuldcarnceJektrame Kr§ko v Krškem.

Tečall v Izobraževalnem centru zaiedrsko tehnolOlZiio v letu 2000 .
I>lttwn NaUY DOWAa TečlIJ- Preda\' Tečajniki,.!- .. - .:--,

atellev• \' tecllilll . nJla)v tedna\'
31.1.-2.2.00 VanlYo 'iza ihvirovioniziraiočca sownia 0,6 19 7 114
31.1.-4.2.00 " . Wl\ai ZI OIICII'aterieNEK 1 .;CZ:- CC'. of 4 4
4.2.-4.2.00 VarstvO 'j za delavce Ktinib zanuklearno medicino 02 44 6 8.8
7.2.-3.3.00 Oinovetellno *ie iedrskih eleklnrn, teoriiLOTJE 112000 4 16 8 64
6.3.-31.3.00 Osnovo "e iedrskih e'.........- .:.._, OTJ&.11200() 4 15 9 60
27.3.-29.3.00 Vaje iz radiob:lke in varstva pred sevanji za Visoko ioloza 0,4 13 1 5,2

tdravstw . .
11.4.13.4.00 VarstvO pred I4Mlljiza~e industrijskih virov ionizirajočib 0,6 li 5 4,8

sevani '.'

19.4.-19.4.00 Varstvo 'j zadelawe Aerodroma Liubliana .... 0.1 , li I 1.6
19.4.-21.4.00 Vaje iz radiofizike in varstva pred sevanji za Visoko šolo za 0,4 Il 1 4,4

tdravstvo
20.4.-20.4.00 Obnovitveni·tai VarStVa Dred sevaniizadelavce US 02 8 5 1,6
28.4.-12.5.00 va~~iza področje industrijskih virov ionizirajdCih 2 1 1 2

sevani ltat:iie)
8.5.-19.5;00 IAEA Wor1cshcIpOl1 Design, .Evaluation and UCllIlsing of N~P 2 IS 8 30

Modificlltiom ' . . .'

11.5.-11.5.00 Obnovitveii't6jiz Vlirstva pred revanji za področje industrijskih 0,2 .: 12 4 2,4
virov ionizitaio6ih_i

19.5.-19.5.00 VarstVo oted lllYIIIii za delavce Salonita Anhovo 0.1 20 1 4
22.5.-26.5.00 IAEA Regional WorIcahqp OI1Gooc1 PrlIctices in NatiOlll1 1 "0 <; IS 4 15

to NPP LifeMana..m-t
25.'.-25.5.00 ObnovkM6j izvusmpred_jj za področje odprtihvitov 0,:1 li 4 1,6

ioniziraioOih~fS8 Maribor)
26.'.-26.5.00 Vantvo 'izadola~kc iame 0.2.···· 4' 4 9
13.6.-13.6.00 Vajev ItoarroIiraDan področju zaUdelctllllCC tečajev OTJE17 0,2 .. 2 2 0,4

(1. 8kullina)
26.6.-30.6.00 IAEA TeCluIiCIlCommittee Mcelina OIl Assessing and AslUring 1 13 13

PlantMocIifieatiOl1 8af&ty

2.7.-15.7.00 Nu - Ao.tlem!e rOl' Th!I FUlUrc .. :2 23 9 46
4.9.-8.9.00 IAEA WOcbbop OIl Dec:ommisaioiling Proc:css: R.cglllatory. 1 29 4 29

Technicaland Manal!«ial ASDeCIS
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Datum N" DOIihUa T.~ . Preda\' TelaJniIr/
v tedna nlkItv .tellev tednov

4.9.-8.9.00 IAEAR.eSi-I Worbbop on 0Perati0naI safcty MOI\iICJl'ing and 1 11 , Il
ASICSSment

14.9.-31.1.01 Tebnotosijajcdnkih cldttram, teorija 14 11 U 1$4

19.9.-21.9.00 VarstVO ancll8Yllllii za mw ..' . a, 0.6 6 7 3.6
27.9.-27.9.00 ObaovitWlli tei!aivantva

.. delavcoUS 0.2 32 $ 64
16.10.-20.10.00 IAEARegi«WI WocbbapOl1tbeM~ ofSafetY -'Saf~ I 21 4 21

Cultute
17.10.-19.10.00 Varstvo pred sevUlji za področje induIlrijslcih virov ionizirajotib 0.6 2 2 1,2

sevanj

8.11.-8.11.00 ObnOvitvOlIl tci!ai VarIM ·i.zacIelaveeUS 0.2 10 $ 2
13.11.-24.11.00 IAEA "Trai.n tbeTrainm" W~OIl~ical1blponse to a 2 22 6 44

R.adiolomcal
28.11.-30.11.00 Vamvo

..
za virov

..
'1' '06 7 7 42

Skullllll 45.8 ~1 144 56~6

9.8.2 ODSEK ZA REAKTORSKO TEHNIKO

Raziskovalno-razvojna dejavnost

• Na~UANALIZ1'EtI<IHJEDRSKIH NESREČ soraziskovalci Odsekaza reaktorsko tehnikoIJS analizirali
obnašanje(razslojevanje, mehnjc in zgorevanje) vodika v zadrževalnem \1r~u NEKrškov prvih24 urahtežke
nesreče na osnovisimulacije s programom CONTAIN.

• V letu2000 so kotpredstavniki Slovenije aktivno sodelovali.vmednarodnem programu CAMP ("Code Appticarion
andMaintenaDCe Program"), ki potekapod pokroViteljstvom Zveznejedrskeupravne komisije ZDA(USNRC).

• Na področju TERMOHIDRODINAMICNlH VARNOSTNlH ANALIZ so na Odsekuza reaktorsko tehniko IJS
s tenno-hidrav1ičnim programom REWSIMOD2simuliraIi ~ analizirali serijo scenarijev za najpomembnejše
projektne nezgodeV jedrskield;trami Kdko. PosIedične pojavev'zadrževa1t:lem hr~u so analizirali posebej s
programom CONTAIN. Omenjene analize služijokotpodpompri testiranju inkalibraciji popolnega simulatorja
NE Krško. .

• Na področju TRDNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ sona Ods4-uza reak1ors1;;o tehniko IJS nadaljevali z
analizami~a ccvi uparjalnikov NE Kako. Osnovni ciljopravljenih raziskavje ovrCdnotenje vplivov različnih
obratovalnih dogodkov na hitrost nllStajanja inrasti poškodb:

• Na področju VERJETNOSTNnI VARNOSTNIH ANALIZ so na Odsekuza reak1Orsko tehniko US aktivno
sodelovali v mednarodnem projektu "Promoting Cooperation Between theN:~lear R~tory Authorities of the
EU and theirCountcl'parts in theI\pplicant Countries ofCentral andEastern Europe"~ katerega namen je pospešiti
sodelovanje med upravnimi or8'!oDi državčlanic Evropske zveze iJl državsrednje in'vzbodne Evrope. V okviru
projekta bodo podana priporoeua za izvajanje jedrskezakonodaje v sklad\!. z osnovnimi varnostnimi načeli

Mednarodneagencijeza atomsko energijo(MAAE). . J

Strokovna mnenja in ekspertize

Sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko US so v letu 2000, na osnovi državnih pooblastil in svojih dolgoletnih
strokovnih izkušeajzbranih na področjujedrskevamosti,oPravili nas~ednjestrol<ovne ocenesprememb, ki zadevajo
obratovanjeNuklearneelcktrameKrika (NEK)·:

• Strokovna ocena spremembepfl)jekta ~zaradi spremembe sistema glavne napajalnevode (IJS-DP.8207).
Spremenjeni projektglavne napajalne vodepomeni bistveno poenostavitev .acijskega sistema napajalne vode
inje posledicavgradnjenovihupaajalnikov.

• V skladuz državnim pooblastiJ9m, ki pima IJS za preverjanje delovanja varnosbilli in varovaIhih sistemov v
jedrskihobjelctih, so bile med remontomNEK 'oo ob koncu 16. gorivnega cikla, ko je bila izvedena tudi
modernizacija NEK 2000, ocenjene naslednje dejavnosti:

• preizkusivarnostnih,sistemov,
.meritev~tvemoči ~

• menjava goriva,.
• dilatacijereaktorskega hladilnega sistema,
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• zagonski~i povezani zdvigom moči inza~avo uparj81l'Jikov.
• V okviru projektaDlOdemizacije NEKje Odsekza rcaktorskotebniko USizdelal~C za naslednjc do1cuD:lI:I1tc

linne Westinghousckot dobavitelja: . . .
- Design Tt'a11Si-. Specification (US-OP-7969),
- HydraulicF0rcin8J'"uncuons(US·OP-7977),
.:. Ovcrp~sute~on (IJS.;OP.1980),
- Balanceof~pTransients Spccitication (IJS-OP-8019)"
- Deerease in~C~JnventoryAccidcnts Report(IJS-DP-SI 23),
ooRadiological COQSequenccs (US-OP-8128),
• Mechanical RevUM {lJS·OP-8129),
- Increase inRCS'tnventotyAccidents Report(IJS-OP-8~34), _
- NSSS ContrQl ~ystems Study (US-OP-8135),
- ATWS A.ecidentReport (IJS-OP-8140),
- Startup Tests pt6gram(US.DP-8185),
• LargeBreak LaCA Issues (US.DP-8192),
- Sununary Report(US-DP-8193),
- USAR Changesdue to UPR. SORandRSO(IJS-DP-8194),

Westinghouse Inputsfor Technical Speci1ications (IJS-OP-8208).

9.8.3 ODSEK ZA REAIcrORSKO FIZIKO

Nisooddaliporočila za teto 2000,

Vira: LetnoporočiloJ'Oobldčene organizacije, IJS, št.R4IBM.;zvn8.H.6.2001.
IzobrafavatmbChter za jedrskotehnologijo Milana ČOpiča 11 letu2000. IJS-ICIf.e-mailZ dne 11.5.200l.

9.9 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZAVA:8.STVOPR1DELU

Dejavnosti spodročj,,:~ntllap~dionizirajočimi. za katereje ZavodR~like Slovenije zavarstvopri delu(ZVO)
oz. Centerza ekologijo,tolcSikologijo in varstvo pred sevanji, Ljub/iDIlQ poOblaJeen:

Z\;'DRS je napod1!l$i~a za zdravstvo poobla*enainstitueija~qpravljll1lje vseh ukrepov varstva pred
ionizirajočimi sevll1lj~ navedenih v zakonuo varstvu predioniziraj~ '$cVanji (Uradnilist SRS št. 28180), št.
odločbe 180-1J8t)..8Izdne 9.3.1981;
ZVDRSje bilZ.~Zvemegakomi~a za delo, zdravstvo insocialtJ)\..rst\'O(SFR.J) pooblaščen za izvajanje
sistematičnega preisk<wanjakoi1.taminacije z radioaktivnimi SDOYmi (Uradni listSFRJšt. 40186);
ZVD RS je z odredbo RepubliJkega komiteja za zdravstveno inSocia1nd~1menovan kotorganizacija, ki je
pooblaščena za preskušanjeradioaktivne kontaminacije živilživalskega1ii'ristlinskega porekla(UradnilistSRS
št. 25/89).

V letu 2000 je ZVD deloval kot poobla!čena organizacija in raziskovalna enotaza nadzor in kontroloradioaktivne
kontaminacije na področju živtjenjskega in delovnega okoljav Republiki Sloveniji.

Poročilo o delu Zavodazay~o pri deluje predstavljeno v poglavju 4:3:·

9.10. INŠTITUTU ELEIcrROGOSPODARStVO IN:ENERGETIKO

r~titut za elektrogospodaqitvp inenergetiko (Institut zaele~~i~p'U d.d, Zagreb- lE) je pooblaščen.
z odločbo št 318-36192..4751I~ z dne 24.08.1993, ki jo je izdala~epul1n~uprllva za jedrsko varnostza sledečll
opravila,povezana z jedrskovamostjo: .

• dejavnosti na preverjanju in zagotavlj~ju kakovosti in pmretianju~c~ona1nosti in zanesljivosti sistemov
merjenja, regulacije in upravljanja(I&C) medizgradnjo, predpogonskimi:preiZl..'USi,.poskusnim obratovanjem in
obratovanjemjedrskega objekta .
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•
•
•

Dejavnosti povezane z jedrskovarnostjov retDOQtU,2ooo, z menjavo iQriva in remontom napodročju ~'trumentacijc.

meritev in regulacije (J&C področje). sesta"ljainlpekcijsl..i nadzornad primamimisistemi v skladu s tehničnimi

specifikacijami NE Krško,in sicer:

1. PredremMInedejaVnosti in8Daliza planaremonta s ciljem priprav na izvajanje inšpekcijskeganadzora mcd .
remontom NEKriko.

2. Pregledpostopkov NE Kriko. ki se nanaAajo na I&Cpodroč~

3. Pregledpalccta mooifikaciJspodročjal&C.

4. In§pekcijski nadzornadremontnimi dejavnostmi medremontom v NE I<r§ko na I&Cpodročju.

S. Inšpekcijski nadzornad modifikacij~ l&Cop~ in sisttn10V med remonte>m2000. posebno pa med
menjavo upaJjalnikov in modifikacijami napripadajočih sistemih (RC,FW.MS inBD).

6. Na osnoviopravljenega in§pekcijskep nedt.oramedremontomje lE izdelal naslednjedol'11mente:

6.1 Predremontl1o tedetJsko poročilo It. OO ~ 17~04.2000

•. preveritevizvajanjadejavnosti slede· na pripombe izStrakovne Ocene lE za remont1999.leta
pccgledpostopkov NE I<dko oddelka TO.VZICzaI&C področje

pripravena remont 2000. leta
opismodifikacij v remontu 2000naI&CpodI'oqu

6.2 POROČn.A O NADZORU (skupno 72) iz I&Cpodročja v zvezi z zamenjavo uparjalniko\'
, ... .

6.3 TEDENSKI PLANIDEJAVNOSTI (skupno 8) inTEDENSKA POROCILA (skupno 8) za URSN
medin!pekcijskUn nadzorOm nad re:montnimi dejavnostDrl in mOdifikacijami medcemontom leta
2000 naI&Cpodročju

6.4 Izjavo za ponovno kritičnost ..reaktorja po remontu 2000 i.n menjavi goriva po končanem 16.
gorivnem cikluv NEKrilco§t. 91S4-331OO.NEz dne l2~06.2000

6.5 Izjavo za obratovanje NE Kdkona nDZivni moči poremontu 2000 inmenjavi goriva po končanem

16.gorivnem ciklu v NE Kdko št. 9154-361OO.NE t (1ne21.06.2000

6.6 Strokovno oceno remontnih dtJavnosti. modifikacij ter presl..1J§anj med, zaustavitvijo NE Krško
zaradi remonta in menjavegoriva na koncu 16.ciklaZlI.področjeI&C št.9/54-39100.NEK z dne
17.07.2000.

Strokovna ocenapredstavlja podlago E1ektroin§titutu »Milan Vidmiir« la izdelavo IlZbime strokovne
oceneremonta in menjave goriva 2000v NEKrško«,

Vir: Izveštaj O aktivnostima Instituta za elektroprivredu i enetgetU..'U, zagreb na ~ju nuIdeamesigumosti
obavljenimtijekom 2000. godine, št 9/54-61OLNE. 11.4.200':

9.11 ENCONET

Firma ENCONETConsulting Oes. m.b. It. Auhofst1.assc 58. A-l130 DW1aj, Avstrija je. zodločbo št 318-55195
141261ML z dne 19.03.1997. ki jo je izdalaUpravaRSzajedrskovarnost, poobla!čenaza opravljanje naslednjih del
in storitevs področja jedrske varnostina območju Repl,Jblike Slovenije:

• Ocenjevanjein prevCljanje varnOstnih poročU indruge ctokument4cije v zvezi i jedr$lco varnostjo;
• Izdelava varnostnih analiz kotpodpora upravnemu orPnu zajedrsko varnost pri odločanju v upravnih postopkih.

V Sloveniji so se dejavnosti ENCONETosredotOOile na varrostneanalize za Kr§ko in na neodvisneoceneanalizv
zveziz modernizacijo NEK inzamenjavo up8ljalnikov. V lc:tu 2000je bitadokOllČllIlil1ntegralna varnostna ocena NEK
in končno poročilo je bilo izdano.Končno verzijo.poročila je pregledala in ocenilaMAAE strokovna misija. ki je
ugotovila. da je analiza dobronarejena.in dapredstavlja dejansko stanje elektrarne vključno ·zizboljšavami zadnjih let.

za projeJ..'t zamenjave upllljalaikov inpovečanja moči elektrarneje ENCONET izdelal neodvisne ocenePaketovC in
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D2. - Ocena sistema in RedukOijabld:iJnikov. Delo je bilo začeto v letul998~ v'letu 2000 pa so bile končane vse
anaJiZC.. ki spadajok Paketu C. VPabltu C • C>cenasistema, je ENCONE'rpripnwlj.u.delovna poročila ocenilza \:)
sistemov. V vseh primerihjc delovnaporočila pripravil NEKpogodbeni partner(WestinPuse aliParsons) na osnovi ,.
česar je ENCONET imeJaJP~ O predhodni neodvisni evaluacij] (PIER). Po razč.ščenju komentarjev je bilo
izdelanokončoodelovnoPOt06ilO. nakarje ENCONETizdalPoročiloo kon&\i aedvisni evaluaci.ii (F~R).

P~ Cla POI la IC zaoccno eta : i

ENCO. FRo(OO}06 PIER"C-ENco-NEK-ll2000 Expat E,'a1uatiall otSSR-NtK9~"StledFud PitCooling Syslolll1.
RcYl~

ENCo-FRo(OO)-lO FImt"C.ENC,»NEK-2I2OOO SSR9.8 MainFcecI\~ lIIlll~'$)'stem

ENCo-FRo(OO}11 FIBI.'~ENC»NEK-~llOO SSR9.1 SafetyInj~aystcm ",'.:..
ENCQ.FRo(OO}12 PIER"CoJiNCO.NEK-4I2OOO SSR9.3 CVCS

ENCQ.FRo(OO)-13 PIE1l"CoENC().NEK.~OOO SSR9.11 BIack.OIlt ute! rite anal~,'
ENCQ..FRo(OO)-lS PIER"CoENOO-NEK-'I:lOOO DMPSAT

"

ENCQ.FRo(OO)-16 PIERD2 ENCO-NEK-SlOG NEKSSR11.3.4RC!fCCOI1Cili• ..wYsis
ENCo-FRo(OO)-l7 PIE1l"CoENCO-NEK·712OOO" OMPSAT

ENCo-FRo(OO)-18 PIE1l"CoENC().NEK4-1OO0 SSR9.6 NSSS111s~

ENCo-FRo(OO)-19 PJIUl "C-ENCO-NEK·9·2000 SSRNEK10.4 Preliminary WestiaJI,booso input to TechSpec.

ENCo-FR{OO)-23 ~"C-8NCO-NEK·1~2000 SSR9.4 Makol uP,WldieI'~ t

ENCQ.FR-(OO)-24 PIER"CoENCO-NEK-tl-2000 SSR9.2 RHRsystemRev1

ENCQ-FR{OO)-27 ~11Ul "CoENco-NEK·12·2000 SSRNEK 10.3USM dl4llgCS~~UPR.RSOand SOR.

ENCQ-FRo(OO)-28 FlER"C-~.13.2000 SSRNEK 10.4 TccbSpec inpIiJtltey ~,' ,

ENCo-FR-{OO)-31 FlERCENCNEK-14lOO BOPsystems Final

ENCQ..FRo(OO)-42 FlER"CoENC().NEK.lS·2OQO SSRNEK9.10 TO.
.v-

ENCO-FRo(OO)-4S FIE1tCENCO-NEK.16lOOExpcrtevaluatiollOf"SSRNEK9.14Minimumpul1IpPeafonnano:e.:urves.

ENCQ-FRo(OO)-48 mc ENCO-NEK·17IOOExpcrt evaluation of''SSR NEK9i4~ PUmP Pcdormancc.:urves.

Nasledni roč'1 . ENCONBT izdal

za Paket D2 • Redukcija bJm1nikovse je delo v letu2000 osredotočilo na strokovni pregleddejanskih analiz po
programuin na uskladitveno anal~.ki je upo§tevala vseblažilnike,

. bl"ln~'1 . ENe NETs la POroči a le O izdalzaoceno Paketa D2 Redakcija lIŽi :
ENCO. FRo(OO}04 ExPctt~luatian oC"RECONCIUATION ANA!.YSIS~I1~a, to WENX98101" SINet\ll1ll

analysiso(Reac:tarCoolant loop(ordie KrskoNPPVoli piping~ysi$ ofll'lO Rcaetorcoolantloop",
Rev. 1

ENCO. FR{OO}O$ Expert evaluation of""RECONCIUATIONANA!.YSISCC011 AddlllMlunt to WENX9810 I" StNclural
~ o(Reactor CoolantIoop(or the KrskoNPPVol 2 Eq\lipmcntsUppo$'" ~'. I

ENCO. FR{OO}07 sxpcrt 4IVI1uatian ot"RECONClUATION ANA!.VSIS ecoII AdcIaJdum lo SSt NEK 11.3.3.B

ENCo-FR'(OOH4 ·FlERJ8rm ENCO-NEK-6IOO NEK 11.4.1 Rev. 2 fcb2000. tedljlllilifiCldOl1ofranoval oflargebrak

hm~""'" .. ,,:> .

ENCO.FR-{OO)ol6 PIER. D1ENCO-NEK·SIOG NEKSSR 11.3.4RCI~lion~

ENCO·FR{OO)-22 PIER$$R D2ENCO -NEK·7/00 NEK 11.4.2 Rev.O.cdl 2000.;1.041 jus&ifieation of removal of
IWXiIl.,ypipc rupilun &om stnJc:\Ural designbasis '. . ..

ENCo-FR{OO)-30 FlER D2 ENCO-NEK-8IOO NEKSSR 11.3.4RCIreconciliation'~ysis

ENCo-FR{OO)-34 fIERD2ENCO-NEK9flOQOExpcrtevaluatiollof"RECONCIUA._ANALYSISCCOI1 Addaldunl
toSSrNEK U.3.3.B~ 1Fina1 ..

ENCQ·FRo(OO)-3S m'l» ENCO-NEK lW2000 Expert evaluation of"RE~nON ANALYSIS CCOII
Add +U"to SSr NEK.l1..3.3.A Rev lF'mal .....,oo/,

ENCo-FRo(OO)-36 FlER.D2 ENco-NEK IlnOOO Expert evaluation of "RECONC~AnON ANALYSIS CCOll
4dc!-Id..", toSSR NEK11.4.1RevoFinal

Na ledno
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ENCO-PR-{OO)-37 FIER oo ENCe-NEK 1212000 E~ evaluation of ~REcoNcrLtAll0N AN..u.ySIS cceu
AdcMndum to SSRNEK1U VolulI1oI t rev2.

ENCe-PR-(OO)-38 FIERDZ ENce-NEK l31Z000E,,'P'ft1 c\'olllll1ion .of ~R~ONCIUAnON ANALYSIS CCOl1
Addcndum 10ssR. NEK11.' Vot.2 rev2 final . '

ENCO.FR-{OO)-39 PIER DZ'ENCe-NEK 1411000 Expert 4VI1uation of MRECqNClUATION ANALYSIS CC011
Addcndum 10SSRNEK13.2rev1prclimiPary ,'

ENCO-FR-{OO)-40 FIERSSRD2ENCO-NEK·1'1<» NEK11.4.2 Rev, 1,~y 2000. ~jultifiGalioa ot"reJUOVlI1 ot"
DUxiliarypipe nap\l,h fl'omI1l'UCIIIraI d4iplluis

ENC<J.FR-{OO)-41 PIERSSR D2 ENCO -NEK-161OO Bxpert evaluation of "RECONCIUAnON ANALYSIS CCOl1
Addcndum to SSRNEK11.$VoluRli! 3 rev 1.

ENCe-FR{OO)-43 FIERDZENCO -NEK-17fOO Expcn"vaIuatio!l of"Stnletutalana.Iysis...$SRNEKI l.$ VolI Piping
analysis ofRCL.Rev 1. . ...

ENCO·FR-{OO}44 FIER. DZENCO -NEK·181OO EIPen .,valu.tiOltof''StrudUl'l1 ~ysis...SSRNEKlij Vol 2. A.naISYSi
of primarySI1porU. 'Rev Z.

ENCO-FR-(OO)-46 FIER. DZ ENCO-NEK 1912000ExpauvaluAbon ot'-CCOl1 SSRNEK13.2 Cl.. 1 IbancoaciWtion
analysis lUItlItWY' rev 1 P"1IllI1

ENC<J.FR-(OO)-49 FIBRSSR OO ENCO-NEK.l6lOOE.\1*l "".luationoC"RECONCIUA:nON ANALYSIS CCOll
Addendwn to SSRNEK1U Vol_ 3 rev I.

ENCONETje začel delatina Periodičuem varnostnem pregleduNEKk~cent leta2000. Ta projektse bo nadaljeval
~ne~jl~. .

Zagotavljanje kakovosti.

V letu 2000 je ENCONET vzdrževal svoj ISO 9001 'certifikat. ki mu je bil izdanoktobra 1998. Junija meseca je
certifikacijska organizacijaKEMA (Nizozemska) i.zvedla v ENCONBTu presojo.kije potrdilacertifikatin obenem
izdala nekaj priporočil za izboljšave. Ta priporočila se nandajo v glavnem na qbvlad9Vanje dolaunentov in na področje
n®a~. -

Vir: Summary YearlyReport for 2000. ENCONET. Vienna,May2001.

9.12 ELEKTROTEHNIČNA FAKULTETA UNIVERZE V zAGREBU, ZAVOD ZA
VISOKO NAPETOST IN ENERGETIKO· FER

Elektrotehničnefakulteta Univerzev Zagrebu.Zavod za visoko napetost in energetiko je; Z odločbo št318·38190·
14131AS z dne 02.04.1991. ki jo jeizd81aUpraVa RS za jedrskovarnost,pooblaščel1.zaoprtlvljanje naslednjih del in
storitev s področja jedrske varnostina območju RepublikeSlovenije:

izdelavo varnostnihanaliznaprav.postrojev in sistemovjedrskihobjektov
izdelavo analizza kvalifikacijo elel"trotehnične opreme varnostnega razreda.

9.12.1 DEJAVNOSTI POVEZANE ZOBltATOVANJEM NE KRŠKO

Dejavnosti povezanez obratovanjem NEKrško pokrivaJo področji varnostnih analizter strokovnih pregledov in ocen.

Varnostne analize

Varnostneanalizeso zajemaledeterministične in verjetnostne varnostne analize.

Na področju detenninističnih varnostnih analiz je bil razvit model .RELA.9S1mod3,~12 na osnovi modela
RELAPS/m0d2. Razvitimodel je bil1.lpQrabljen pri analizahnc::zgod za razvOj po~ga sitnulatorja NEKrško, Poleg
tegaje bil razvilmodelz 10 oddelki (compartment)za rnČUl1aIni§kiprogramGOTHIC in uporabljen pri istidejavnosti,
Raziskave so se osredotočile na razvoj in validacijo povezanega RELAPSIQUABOx-cuaaox programa. Program
je bil validiran pri sodelovanju naOECDstandardnem problemu"Zlom glavnega parovoda" in uporabljen za izračun
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zloma glavnegaparovoda'v NEKrikO.

Nil področju vesjetnostnib varnostnih analiz(PSA)je tekloveč projektov. IzdelaliSO §tudijo izvedljivosti za orodje
Monitorsprotnega tveganja (On-lineRisk Monitor Too1) kotosnovo 28l18daljnMtuPorabo pri PSAv NEK. NEKPSA
modelje bil preoblikovan iz RiskSpectrum DOSfonnata v noviprotesionalni Wmdows fonnat Z namenom omogočiti

naprednejšoPSA aplikacijoso tudi odstr8niliglavne asiDietrije iz~ PSAmPdela. -

V letu2000je PER sodelovat pri mcdnarodnlliprogramih sodelovanjaA1'neri!ke'regul8U)l'J1e komisije: CAMP (program
za uporabo in vzdrževanje~ programov) in COOPRA(SkupnerllZi$kaveocen verjetnostnega tveganja).

. '''. .' ' ..
Strokovnipregledi in ocene

FERje osredotočil svojestrokovne pregl.ede in ocene v letu2000naprogramNE Kdko. Vokviru te dejavnosti so izdali
nasledna Poročila o kOlX!ni nClodvisoi evaluaciji (FIER):

•

•

•

•

•

•

•

SSR-NEK-4.2. "Inregt~ Coredesign",Revision 2, April 2000.Report~ber: A2-FER-NEK-OO/SO (FER-
ZVNElSNSO-FR3SIOO..:1) , . .... "
SSR-NEK-7.9, "Subc;:ompartment pressurization", Revision 2, Report number:A2·FER-NEK-00138 (FER-
ZVNElSAlSO-FR36100:.o) .
SSR-NEK-IO.2,"StartupTcstsProgram" Revision 1,April 2000. Report number: A2-FER-NEK-QO/40 (FER
ZVNElSAlSO-FR381OO-Q)
SSR-NEK-7.8, "COntainmeJrt Response to LOCA", Revision l. ReportnUrnber: A2-FER-NEK-0014S (FER
ZVNE!SAlSO-FR40IOO-Q)
SSR-NEK-8. "Setpoint Study" Revision 1, April 2000, Report number: A2-FER-NEK-00149 (FER-
ZVNElSAlSO-FR421OO.o) .
SSR-NEI<-4.3, "EO~ Mre ~elaxationlEliminationn,Revision 1, Reportnwnber: ,A2-FER-NEK-OOtSI (PER-
ZVNElSAlSO-FR431OO-o) . ..
SSR-NEK-6.3.2."ContaiDme:nt Response to Steamline Break",Revision 2.May2000, Report nwnber: A2-FER
NEK-OOI52 (FER-ZVNElSAiSO-FR44IOO.o)
SSR-NEK-lO.4, "Wl!stinghouse Inputs forTechnical Specificatioos", Revision 2, April 2000, Report number: A2
FER-NEK-00153 (FER-ZVNElSAlSO-FR4SIOO-Q)

Strokovnipregledana in ooenjenaje bila tudimodifikacija dizelskega generatorja "NEKIzvedba načrta dejavnosti na
področju zaščite pred požarom: Modifikacija dezelskega generatOIja N (poročilo št FER-ZVNElSAJSO-ERO1100.0).

Vir: Poročilo o delu FER,e-mail z dne 17.5.2001.

9.12.2 DEJAVNOSTI NAPODROČJU IZOBRAžEVANJA IN SODEl.OVANJA Z MAAE

V letu 2000je bil PER izrednod~aven na področju izobraževanja v sodelovanjuzMAAE,s ciljem, dabi se zmanjšal
"efekt uporabnika" pri varnostnih analizah. V sklopu tega programa je ~.··MAAE štipendistov sodelovalo na
šestmesečnem izobraževalnem programu. Vrh tegaprograma je bil tritedenski Rq;onalni~j o uporabiračunalniških
programov za analize nezgod, Teoretičnih in praktičnih predavanj je bilo' deležnih 22 tečajnikov iz Srednje- in
Vzhodnoevropskih držav. Poudarek tečaja je bil na uporabi v svetu glavnih sistemskih računalniških programov
(ATHLET, CATHARE in RELAP)za V8I11QStne analize jedrskihelektrarn. P~9l1()sttečaja je bil končni izpit,ki ga
je večina udeležencevuspe§no opravila.Tečaj je velikavečina udeležencev, kot tudiMAAE,neodvisno ocenilakot
uspešen,kar bo omogočilo nadaljevati s podobnimi dejavnostmi v prihodnosti.

9.13 ZAKLJUČNA OCENA

Pooblaščene organizacije predstavljajo pomemben del nadzoranadobratovanjem,dograditvami in izboljšavami tet
vzdrževalnimideli na jedrskihobjektih. S·temsvojim delomdopolnjujejo in§pekcijo za jedrsko varnost, ki kadrovsko
nebi mogla sama pokriti vseh dejavnosti vjedrskih objektih, ki so povezanezjedtsko varnostjo.

Iz poročila pcoblaščenih organizacij'sc vidi.dapredstavlja večji delnjihovegaanga2ir~ianadzor letnegaremonta in
menjave goriva. Glede na to, da se bo z zamenjavo up8Ijalnikov trajanje remonta skrajkvalo, se bo morala nato

I
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pripraviti~i iMpekcija inpoobldčeoe organizacije. Kratek mnont bozahteval boljJe načrtovanje spremljanjadel
in še boljšokoordinacijo ter sodelovanjemedNE:t<ttko,in4pekcijo inpoobla!čcnimi organizacijami.

Poročilo tudikaže. da se poobldčene organizal<ije skrbijo zastalnousposabljanje svojihdelavcev iz področij znkatera
so pooblaščene. Zelo pomembna je organizacija zagotavljanja kakovosti, kijo tudi preverja VRSN.

6.september2001 173 poročevalec, št. 71



10 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZAJEl)RSKO ŠKODO

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti OIZ (~lano: Jedr$ki pool GIZ) je posebna
pravnoorganizacijska oblika zavarovalnice. ki skrbi za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti.
Ustanovljen je bil leta 1994, ko so Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Maribor d.d.. Adriatic zavarovalna
družba d.d., Zavarovalnica Tilia d.d, Slovenica zavarovalniškahib. d.d,•.zavarpvalnica Mercator d.d.. Merkur
zavarovalnica d.d. in PozavarovalnicaSava d.d. dne 22. 03. 1994 podpisalePogodbo o ustanovitvi Jedrskega poola.
Jedrski pool GIZ deluje v obliki gospodarskega interesnegazdruženja, na podlagi dovoljenja Ministrstvaza finance
z dne 17. 03. 1994 (odločba št. 301-13/94).V Poolu imata tUUvečia .deleža zavarovalnica Triglav d.d. in
Pozavarovalnica Sava d.d. Jedrski pool GIZ je začel poslovati dne 01.04. 1994 in ima sedež v prostorih
Zavarovalnice Triglav d.d. Miklošičeva 19, Ljubljana. V letu 2000 je Jedrski pool GIZ sprejel novo članico

Pozavarovalnico Triglav RE d.d. Pool in tako povečal število članic na 9 • in s tem dodatno uresničil načelo o
porazdelitvi jedrskega rizika na čimvečje število članic v državi. Zaradi~osti dosedanjega poslovanja
Jedrskega Poola GIZ so se članice Poola odločile za povečanje kapacitet zadomače fizike in za tuje rizike in sicer
Zli domače fizike iz 5.600.000 USD na 6.620.000 USD in za tuje rizike iz 4.550.000 USD na 5.960.000 U5D.

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 zaradi ohranitve dobriIt poslovnih odnosov Jedrski
pool mz in Hrvaški nUklearni pool dogovorila. za sozavarovanje NE Krško oba poola in sicer vsak do 50%. Tako
sta poola tudi prejšnje leto za obdobje od 06. 05. 2000 do OS. 05. 2001 posebej izdala polici za zavarovanje
premoženja NE Krško pred jedrskimi, požarnimi in drugimi tveganji s skupnim letnim Iimitom 800 milijonov
USD. Oba poola imata z NE I(riko 2% skupnilastni delež, presežek pa pozavarujeta pri 22 tujih poollh,od katerih
imaio vodilne deleže britanski. nemški. francoski pool in japonski pool.

Odgovornost NE Krško za.škodo tretjimosebamje v skladu s pozitivnozakonodajo RS zavarovana le pri Jedrskem
poolu GIZ in sicer za znesek 42 mio U5D,karje v skladu z OdlokomRS o določitvi zneska omejitveodškodninske
odgovornosti uporabnikajedrske napraveza jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja odgovornosti zajedrsko
škodo. Lastni delež slovenskegapoolapri zavarovanjujedrske odgovornosti je 30/0. presežekpa je pozavarovan pri
17 tujih paolih. od katerih imajo vodilnedeležebritanski. nemški, francoski,japonski pool in švedskipool.

V letu 2000 NE Krško Jedrskemupoolu GIZni prijavila nobeneškode.

KAPACITETE JEDRSKEGA POOLA ZA LETO 2000

Za I)osle ,. državi

ČLANICA .Delitev za leto 2000 Sl)rememba
deležev .%

Znesek USD Delež
0/0

I. Zavarovalnica TRlGLAve,e. 3.523.902 53.23 -0.83
2. PozavarovalnicaSAVAd.d, 786.910 11.89 - 0,19 '
3. zavarovalnica MARIBORd.d. 630.532 9,52 -0,16
.J, ADRIATIC zavarova1Da družba d.d. 551.840 8,34 - 0,13.
5. Zavarovalnica TILIA d.d, 358.000 5,41 -0.99
6. SLOVENICA zavarovalniška bib. 413.619 6,25 -0,09
d.d.
7. Pozavarovalnica Tri2lav Re d.d, 161.490 2.44- 2.«
8. KREKOVA zavarovalnicad.d, 129.138 1,95 -0,03
9. MERKUR zavarovalnica d.d. 64.569 097 -0,02

6.620.000 100,00 0,00
SKUPAJ

poroČIlvaIec,št. 71 174 6. september2001



Za Posleiztuiine ' ;

CLANICA Delitevzaleto 2000 Sprememba
deležev %

Znesek USD Dele!
'. °l. ''','', ',~

l. zavarovalnicaTRIGLAVd.d. 3.185.072 " . 5344 q ..().62
2. PQzavarovalnic:a SAVAd.d. ., 712.228 11.95 .0.13
3, Zavarovalnica d.d. 510.145 957 ..() 11,
4.A .:PRIATIC zavamvalnadružba d.d. 498.801 8.37 ..() 10
5.2avarovalnica '11LIA eLeL 291.200 ; . 4.88 ·152
6. SLOVENICA ZaVatOYBlni!ka hUa 373.043 6,26 .0,08
d.d, ..... - .,' .

7. PQzavarova1nica Tri2la' Re eLet· 153.570 ;2~58' 1,.. 2.58'
8. nEKOVA zavarovalJlic:a d.d. 117',294 . .1.97 ' .. ..0.01
9.MERKUR~C:ad.d. 58.647 0.98 .. , 00.01"

~.960.000 100.00- 0.00
SKuPAJ
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11 SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NE KRŠKO IN ZA
ODLAGANJE RAO IZ NE KRŠKO ' "

11.1 IZPOLNJEVANJE ZAKONSKIH OBVEZNOSTI NEJ{ IZ NASLOV
PRISPEVKA ZA RAZGRADNJO

V letu 2000 je NEK VP&abla3.869mioSIT, kar presega lanskoletna~ua~ 74 oto.
,

Tabela 11.1: Kumulativni pregledvpJačll in dolgoročnih obveznosti NEK v obdobjU 1995-2000

1996
1997
1998 '
1999
2000

SKUPAJ

o
200.000
698.778

1.864.905
2.226.999
3.869.046

8.859.718

Ker NEK do 31.5.2000 ni redno poravnala svojih obveznosti, zato sta Sklad in NEK junija 2000 sklenila
dogovor oporavnavi zapadlih obveznosti v višini 1.719 mio SIT. septembra pa aneks k dogovoru. s katerim sta
dogovorila poravnavo zamudnih obresti iz preteklih obdobij. S tem dogovorom in aneksom k dogovoru so
regulirane vse zapadle obveznosti NEK za ~lektrično energijo.dobavljeno slovenskemu elektrogospodarstvu, ki
jih NEK tudi redno poravnava.·Neporavnan in nereguliran ostaja dolg NEK za električno energijo, dobavljeno
hrvaškemu elektrogospodarstvu.

Od 20.6.2000 dalje, NEK v celoti poravnava tekoče obveznosti, kot tudi vse dogovorjene obveznosti iz
preteklih obdobij.

Skupen dolg NEK na dan 31.12.2000 znaša 9.944 mio SIT. od tega predstaVlja obveznost NEK iz naslova
električne energije, dobav!jene 1lrvaIkemu e1elctrogospodarstvu 6.913 mio SIT. ...

3.031 mio SIT predstavlja obveznost NEK iz naslova električne energije. dobavljene slovenskemu
elektrogospodarstvu. Ta dolg še .ni zapadel in je regulirans poravnavo 1,dOgovorom IV in aneksomk dogovoru
IV.

Skupni dolg NEK se je v ICh! 2000 prvič začel zmanjševati. ker je NEK v Ich! 2000 plačala za 508 mio SIT
zapadlih obveznosti iz preteklih obdobij.

11.2 NALOŽBENAPOLlTIKA V LEru 2000 .

Sklad je tudi v letu 2000 vodil politikovarnega investiranja in razpršenosti naložb. zaradi varnosti naložb ima
Sklad skozi celotno obdobje najmanj 30% finančnib naložb v vrednostnih papirjih. ki jih je izdala ali za njili
jamči Republika Slovenija.
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Slika 11.1 : Struktura naložb nadan 31.12.2000

druge
obveznice

6%

rep. obveznice
35%

depoziti
59%

, --ii

Nadan 31.12.2000je SkladupravljalI. 10.415 mioSIT finančnih naložb, kar predstavlja 96% povečanje glede
na stanje nalo~ konec leta 1999.$tIUktura naložb je naslednja: 590A. sredstev~ aaJ.otJ:nih v obliki depozitov
pri različnih s~venskih bankah. 35% pa v drt.avnih~ papirjih(d()~ in !!URO obveznicah). 6%
naložbpa ima Sklad v ostaliho~cah. .

Naložbe v državne vredno$tnepapirje sorazpdene v devetih različnih izdlgah,. naložbe v depozite pa pri
devetih poslovnihbankah.

Donos portfelja Sklada za-leto 2000 je zndalTOM+5.6°/. ali DEM+7.60f0; ob upottevanju tržnih tečajev na
borzi vrednosuuh papirjev na dan 31.12.2000 pri vrednotenju portfelja Sklada Ugo(ovlmo, da bi Sklad ob
prodaji vseh vtednostnih papiJjev. ki jih imav svojemportf'elju, IWV8rillS7 mjoSa 19tpitalskega dobička.

Skladje v letu 2000 z nalaganjel1l denarnih sredstev ustvaril 1.044 mio SIT prihodkov iz financiranja.

Tab. 11.2: Finančno stanjenaložb Skladaodleta1996 do konca teta 2000

Poslovno leto ... 1996 . 1997 1998 1999 2000
Stanje finančnih naložb v 000 103.697 911.175 2.855.342· 5.$14;728 10.414.905
SrT

11.3 OCENA ZA LETO 1001

Vskradu s finančnim načrtom za leto2001 in obpredpostavki. da bo NEKtudi v letU 2001v celoti poravnavala
svojeobveznosti, Sklad DllCrtuje prilive iz _ova rednega prispevka v vmnf2.389JliiO SIT ter 1.611 mio SIT
iz naslova terjatev iz preteklih obdobij.

Z uspešnim nalaganjem sredstevnaj bi sklad 1lStVari1700 mioSIT realnih prihodkoV od financiranja, ob koncu
leta 2001 pa bi upravljal s cca. 16 mrd S1Tfinančnibnaložb.' . .

Vira:
• Informacija o poslovanjusk1ada' v letu 2000. Sklad za financiranje f'azgradnje NEK in za

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. št. Int: 2000-UQ z dne 13.12.2000 in
• Faks, Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz

NEK, z dne 5.7.2001
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12 ODRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU

12.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU

elektrarnah ob ko~Jeta2000 <NucNet. št. 165,3.S.2001).
DRt.AVA RJr.M{TORJI -. DELU'

a.Iltorji v Reaktorji vaNdnji TWh Deld(%)
obmtOWnIu . , . ".:

.-\rI41utina 2 I 5.73 7.26
Armeniia I 1.84 33
Belaiia 7 4S,4 s6 7S
Braziliia 2 I S.SS '.. ' I,4S
Bolgarija 6 1811 4S'
Kanada 14 .. , 6&.68· 1l.8
Kitajska 3 8 16 , 1.19
Cdkl1reo. S I 13.59 18,5
FiI\Sb 4 21,06 32.15
Franciia 59 395 ' • 764
N.:meiia 19 lS96 , J037
Madžarska 4' . 14.72 ol 42.19
Indiia 14 1421 .' J,14
Il'lln 2
JaPQllska S3 3 304.87 , 33.82
Koreia ree. ,16 4 103.S 40,74
Litva 7. 8.4 73.68
Mehika 2 . 7.91 3.86
Niz:oUlnsldl 1 3.7 4.
Pakistan 2 1.08 1.65
Romunila t- I SOS -::: 10.86
Rl1Siia 29"': 3 119.65",:· . 14.95
JUDloaliiMca ren. 2 12~99 \ 6.S8
SlovaSkaree, 6 2 16.49 S3.43
Sloveniia I 454. , 37.38
Spaniia , S9;! ',. .. 27.63
Svedska 11 54.1. ' :' 39
Svi<:a 5 24.9S 38.18
VelikaBritaniia 35 783 21.94
Ukrailna 13 4 72,4 47.28
ZD." 104 753.9 19,83
SkQlml .$38 31 2447,53

f'.Ia osnovi informacij,ki jih posreduje MAAEje v svetu ob konCU leta 2000 obratovala 438 jedrskih elektram v 31
državah in Taivanu s skupno močjo 3:>1 327 MW. To je dve več.kot v l~ 1~~9.. ,Ustavljene SO nekatere starejše
manjšejedrske elelctrarnt. V letu 2000je bilo priključeno naelektriČZlO oD1lVjf~aaYih jedrskih elektrarns skupno
močjo 3056 MW od tega tri v Indiji (Kaiga-l. Rajastan-3 in Rajastan4), 'vPakistau (Cbasluna), Braziliji
(Angra-ž) in na Slovdkem 8Temelin-l). Danesjih je v izgradqjile 31' .-je izgradnja treh začela v letu
·2000 in to dve na JapoDSkem in ena na Kitajskem. Delež električne ·cners.f ... v jedrskih elekttarnabje v
letu 2000 še vedno izredno visok: in prccistavlja okrog 16%svetovne . ..... ·elCktrične energije. Deset držav z
največim jedrskim PriSPeVkOJil v letu 2000: Francija, 76,5~ Litva,73~.<· BeJlija 56,80/0, Slova.šlca, 53,40/0,
Ukrajina. 47,3-%; BolgBrija, 450/0, MadžarSka 42,20/0, %, Repub~ Koteja~'7.!vedska 39% ter Švica 38,2%.
Celotno gledano je danes v svetu 17 ddav in Taivan, ki s svojopro~ električno energijo iz jedrskUl
elektrarn pokrivajo 25 % ali več svojih potreb. Med njimi je tudi SloveDiJ8, z 37.18%. Leta 2000 so svetovne
izkušnje proizvodnjeelektrične energijev jedrskih elektrarnah dosegle 9800obmtovalnih let Svetovna proizvodnja
električne energije v jedrskih elektrarnah v letu 2000 se je povečala za 2 % glede na leto 1999 in ZIWa 2447,S3
TWb. Trenutno v Severni Ameriki obratuje. 118 elektrarn, v zahodni Evropi ISO. v Vzhodni Evropi in novih
Neodvisnihdržavah 68 terv~ii 94 elektrarn.

. Tabela 12.1: Jedr$P,,.~reaktorji v obratovanju. v ,pdnji ttr~ jedrske energije proizvedenev
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12.2 MEDNARODNI PREGLED JEDRSKE VARNOSTI VSVETU

12.2.1 DELOVANJE MISU MAAE

MAAE še naprej nadaljuje s svojimi akti~OSUJti za ~je jedrske "amosU v svetU z mednarodnimi obiski
jedrskih objektov, s svetovanjemza~ izboljianjevamostl glede na osnovni načrt eJekttame ter s
svetovanji za izbpljšanje varnostnekulture;~ja MAAE imeno~lUlOSART (OpeIational Safety Assessment
Review Team)jev letu 2000opravila trl misije9SART. trl ponovne po-OSART misij in eno misijov zmanjšanem
obsegu. IPSAR1' ("International PrObabi1istic "'Safety Analysis Reviewieam") misija je opravila pet pregledov
veljetnpstnih vaJ!nostnih analiz ter·~ ~OlKJ~IPSART misijo. . Tehnični vamostDi pregledi, ESRS misija
(Engineering SafetyReview,Services).vzvezi z lOkacijo in ZWlal1jimi dogodki &o opravljenina trinajstih lokacijah.
Mednarodni pre&J,edi upravnih postOpkov so potekali preko IRRT misije (Intemational ReguJatory Rcview Team
Mission ter varnostni pregledi raZiSkOVaIni.h reaktorjev skozi INSARR misijo(Int~ safety Assessment of
ResearchReactors). Mednarodni pregledi in teme pregl~so podani v tabelah 12.2- 12;7:

Tabela 12.2: Mednarodne misijeMAAE-,Pregled verjetnostnih varnostnih ~liz (IPSART>. 2000

VRSTA PRIl:GLEDA DRžAvA ELEKTRARNA.. :

Ažurirana nivo 1/2 PSA Slovenija Kriko
PSA - nivo 1 in 2 lpanija . JostCabr'ela.
PSA-nivo 1 Ukrajina SOUth UICt8ine
PSA- nivo 1 Litva Ignalioa
Študijtveganja Nizozemska liigh PI\L"CRCsearch Reactor
Po-IPSART misiia R.u$iia .. TianwanWWER 1000(Kitajska)

·C. .'

Tabela 12.3: Tehnični varnostnipregledi (BSRS)v tVeZi z loka<:ijoin zuna8jidogodlci, 2000

DRZAVA JEDRSKI . OBJEKT - SERVIS
LOKACIJA ."

Annenija Yerevan Po~ESltS, PfC3led sczmične. vamd'sti
Kitajska Tianwan 'Inštrumentacija in regulacija
Romunija Cemavoda Pregledsezmične vamosri
[ran Bushehr - "Po~pri p~edu PSAR
Iran Bushem .Preglednačt'tizanesljivosti elektrarne
Bolgarija KozloduyS in6 Pregledoačrta modemizacije
Turčija TR-2 raziskovalni reaktor Po-ESRS. Pregledsezmične varnosti
Maroko MaaInora Po~ESRS. Pregledsezmičnevamosti
Egipt EI-Dabaa Pregled upravnih varnostnih vidikov desOlifikacije
Indonezija Muria Po-ESRS. pregledlokacijske .~rnosti

Bangladeš Roopur Pripravljalna misija, Pregledvarnostilokacije
Republika
Koreja Nova ..a reaktorjev ~Pre~led vamosti,utnYnih zahtev in smc:mic
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Tabela 12.4: OSARTmisijev letu 2000.

VRSTAMISUE DRZAVA JEDRSKI OBJEKT TIP REAKTORJA.

O Francija BeUeville PWR
O Švica Muh1eberg., BWR
ru ~rancija Golfech PWR
O ZDA NortAna: PWR
PO če!ka rep. Temelin WWER
ru Španija Asco PWR
FU Ulaajina KlUnelnitsk:V WWER,.

o -OSART misija,
FU - po -eSART misija,.
P - pripravljalniobisk
PO - OSART misija, zmanjian obseg

)
Tabela 12.5: Zvi§anjevamostne kulture(SCEP) misijev letu 2000

TIP DRZAVA 3DRSIQ OB.JEKT - LOKACIJA
,

Delavnica ·Slovaika Mocho~

Delavnica Madžarska I<FK.I, Budim~ta
Delavnica Kitajska

;
DayaBay

Pomoč pri delu Mehika L/lgunayerde
Delavnica Mehika LagunaVerde
Seminar Braiilija INB,Paende
Seminar Švedska SKI, Štoholm

Tabela 12.6: Vamostni:pregleQi raziskovalnih reaktorjev (INSARR), v letu2000.

DRžAVA Lokacija! reaktor

Nizozemska nORResearch R.eactor, Delt
Poliska MariaResearch Reactor Varšava

Tabela 12.7: Mednarodnipreglediupmvnih postopkov (IRRT), v letu 2000.

VRSTAMISIJE DRZAVA

Pripravljalnamisija Mehika
Celotna misija Finska
Celotna misija Madžlu'skil
Celotna misija . Kitajska
Zmani~ obseg Č~ka .
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12.2.2 PROGRAMI MAAE

Dejavnosti MAAE potekajo v smislu IQiJoljubne.rabejcr;ll'skeen~'kar j~,J:1lZVidno ~ tabele 12.8. Večina
sredstev se porabi za izboljšanjeproizvodp.je ~ykmetijstvu. 7,a'p~njebOI~ ila-Zdravljenje ljudi ter za
iskanje in zaščito vodnih virov. ' ' . ,

Tabela 12.8: Tehnično sodeI~je MAAE • distribucija sredstev podejavnostihv letu 2000.

Dejavnost Sredstva v
1000 USS

Jedrska energija 3.903.5

Jedrski gorivni cikel in tehnologija odpadkov 4.686.2

Primerjalne ocene energetskihvirov 2.49~6

Hrana in kmetijstvo 9.554.1

Zdravstvo 5.470.5

Morsko okolje, vodni viri in industrija 5.759.2

Znanost· fizika, kemija 8.273.9
•

Jedrska varnost 5.217.9

Sevalna varnost 3.394.3

Varnostradioaktivnihodpadk.ov 1.823,9

Koordinacija varnostnihakcij 2.480.7

Varovanje jedrskih materialov (Safeguards) 70.617,2

,Fizično varovanje jedP.;k:ih materialov, 861.,1..
Upravljanjein tehnična kooperacija za razvoj 11.070.8

~ ...
Skupaj .' 135.605,90

vir: TIle Annual Report for 2000. IAEA, GQVI2001l13 z dne 14.05.2001

12.2.3 INES - MEDNARODNA LESTVICA JEDRSKIH DOGODKOV

V letu 2000 je bilo poročanih v INES sistemMedoarodne agencije za atomsko energijo 25 dogodkov. V tem letu je
začela uradno delovati INES lestvicamziirj&ut rodi na dogodke pri uporabi'radioaktivnih izvorov in pri transportu
radioaktivnih snovi. od 25 dogodkov jih je bilo dvanajst iz jedrskih.elektrarn. ostalih trinajst pa se nanaša na
izgubljene radioaktivne izvore (11) in Da nesreče z mdioaktivnostjo (2). Dva dogodka v jedrSkiJ:l elektrarnah sta bila
razvrščena na stopnjo 2 - Mnezgoda".1tiIje na stopnjo 1 - "nepravilnost", pet dogodkov na stopnjo O - "pod lestvico"
in en dogodek ni bil uvrščen na 1~<:o. Pri ostalih dogodkihje bil eden stopnje 4, dva stopnje 2 in deset stopnje 1.
[z Slovenije ni bilo poročano v INES. ker se v tem letu ni pripetila nobena nesreča, 11eZgOda ali nepravilnost pri
uporabijedrskih ali radioaktivnih materialov.
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Najhujša nesreča z radioak:tiVllimi snovmi seje v tem letu zgodila v mju Mlet Ha1fa v Egiptu. Oblastiso 26. junija
ugotovile. da sta dve snuti.in~ poškodbe na ljudeh posledicaprejetihvisokih doz sevanja Ugotovili so, da je
član drožine naAel iridijcv-192 izvor z oceqjeno jakoS\io 1.85 TBq in ga prinesel domov. Cela družina je prejela
visokedoze, od tega sta dva umrla ostali pa so imeli težke pošk()dbe. ki pa niŠO bile smrtne, Po predhodnihanalizah
je bil dogodekrazvrščen na stopnjo4 - "nesreča predvsem na postroju" na INE,S lestvici.
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13 SEZNAM KRATIC

13.1 SISTEMI NUKLEARNE ELEKTRARNEJ(RŠKO

AF AUXILIARY FEEDWATER. SISTEM POMOZNB NAPAJALNE VODE

AS CONTROL BOARD AND COMPUl"ER KONTROLNA PLOSCA INR:ACUNALNISKI
SYSTEM . SISTEM

BO STEAM GENERATOR BLOWOOWN SISTEM ZAK.ALUZENJE 'UPARJALNIKOV
SYSTEM .

BR BORON RECYCLE SYSTEM SISTEM ZAOBNOVQBORA

CA COMPRESSED AIR. SYSTEM SISTEM STISNJENEGA ZRAKA

CA STATION SERVICE AIll<SECONDARY)· SISTEM OSKRBNEGA ZRAKA

CB CONTROL BOARD SYSTEM SISTEM KONTROLNE PLOSCE

CC COMPONENT COOLING SYSTBM SISTEM ZAHLAJENJE KOMPONENT

CF CHEMICAL FEEO SYSTEM SISTEM ZADODAJANJE KEMIKALIJ

CI CONTAINMENT SPRAV SYSTEM SISTEM ZAPRHANJE ZADRZEVALNEGA
', liRAMA

.CK CONDENSATE :POLISHING SYSTEM SISTEM ZACISCENJE KONDENZATA
CO, CONDENSER& ACCESSORIES SISTEM KONDENZATOR1A S POMOZNIMI

SISTEMI
CP ROD CONTR.OLAND POSmON SISTEM KONTROLE~ POLOZAJA PALIC

CS CHEMICAL &: VOLUMNE CONTROL SISTEM ZAURAVNAVANJE KEMI1SKE
SYSTEM SESTAVE'IN PROSTORNINE

C,T COOLING TOWER SISTEM m..ADILNIH STOLPOV

CU COMPUTER SYSTEM RACUNALNISKI SISTEM

CV CONDENSER AIRREMOVALSYSTEM SISTEM ODVAJANJA ZRAKA IZ
KONDENZATORJA

CW CIRCULATING WATER SYSTEM SISTEM OBTOCNE lJl.ADILNE VODE

CX CONTAlNMENT TESTING &: SISTEM ZATESTIRANJE INTLACENJE
PRESSURIZING SYSTEM ZAD~VALNEG~ l:IRAMA

CY CONDENSATE SYSTEM KONDENZATNI SISTEM

CZ CHILLED WATER SYSTEM SISTEMOH1..AJEN1:: VODE
. DC DC POWER SUPPLYkDISTRIBUl10N SISTEM NAPAJANJA INQISTRIBUCIJE

ENOSMERNEGA TOKA
DO DEMINERAIJZED WATER SYSTEM SISTEM'DEMlNERALIZIRANE VODE

DFIDO DIESEL OILstORAGE SYSTEM SISTEM SHRANJEVANJA DIZELSKEGA GORIVA

OG DIESEL GENERATOR. SYSTEM SISTEM DIZELSI(EGA GENERATORIA

DR FLOOR AND EQUlPMBNT DRAJNS SISTEM DRENAZE TALIN OPREME

EE ELECTR.ICAL SYSTEM ELEKTlUCNI SISTEM

El ELETRICAL INTERCONNECTIONS SISTEM ELEKTRICNIH POVEZAV

EP ELECI"RICAL SYSTEM (BOP. AC&: ELEKTR1CNI SISTEM(~CNO NAPAJANJE
POWERSUPPLY)' SEKUNDARNEGA DELA ELEKTRARNE)

ER ENVIRONMENTAL MONITORING SISTEM ZANADZOR OKOUA
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SYSTEM
ES ELECTRICAL MISCELLANIOOS A. C. DISTRIBUCIJA RAZLICNEGA ELEKTRICNEGA

DISTRIBUTION NAPAJ,ANJA
EX EXTRACTION STEAM SYSTEM SISTEM OO .-:.. PARE

FC FEEDWA1'ER CHEMICAL ADDmON DODAJANJE KJi,MIK.ALU V SIS1EMOLAVNE
NAPAJALNE VODE

ro FLOOR & EQUIPMENT DRAINS SISTEMDRENAZE 1'ALIN OPREME

FH FUELHANDLING SYSTEM SISTEM ZARO~OVANJE Z GORIVOM

FO FUELOn. TRANSFER SISTEM GORIVA ZA POMOZNE KOTLE

FP FIREPROTECTION SYSTEM SISTEMZASC~ PRED POZARI

FW FEEDWA'I'ER SYSTEM SISTEMGLA~NAPA1ALNE VODE

GH WASTE PRocesSING GASSYSTEM: SISTEMOgD~VEODPADNIH PLINOV

GN MAINGENERATOR & ACCESSORlES GLAVNI GENEJ.V,.TOR INNJEGOVI POMOZNI
SISTEMI ,.

HC H2 CONTROL & MONITORING KONTRQLA IN.l-lADZOR VODIKA V
ZADmVALNEMHRAMu

HO HEATER DRAIN SYSTEM SISTEMDRENA:ZE GRELNIKOV

HS AUXILIARY S1]EAMHEATING SYSTEM SISTEMPARNEQAOaREVANJA

HT PIPEHEATTRACING SISTEM OGREVANJA CEVI

HW HOTWATER. SYSTEM SISTEM TOPLE VODE

lA INSTRUMENT AIR SISTEM ZRAKA: ZAINSTRUMENTACIJO

IC IN-CORE INSTRUMENTATION SYSTEM SISTEM INSTRUMENTACIJE V SREDICI

IN INSTRUMENT & CONTROL SISTEM 1NSTR'OMENTACIJE IN NADZORA

LO TURBINE LUBE OILSYSTEM SISTEM MAzAt$GAOLJA ZA TURBINO

LS L1GHTING & UTILITY POWER SYSTEM SISTEM RAZSVBTUAVEINNAPAJANJA

ME MISCELLANEOUS EQUIPMENT - RAZLICl'lA STROJNA OPREMA
NUCLEAR

MP MECHANICAL EQUIPMENT- STROJNA OPREMA- SEKUNDARNA
SECONDARY , ",:

MS MAINSTEAM SISTEM GLA~:PARE

MT MISCELLANEOUS TOOLS, MACHINES RAZLICNO ORODJE, STRan, OPREMA
& APPL1ANCES ",",

MW REACTORM.AKEUP WATER SYSTEM SISTEM REAKtORSKE DODAJALNE VODE

NI NUCLEAR INSTRUMENTATlON JEDRSKA.INSmUMENTACIJA
PC PHONE & COl\4MUNlCATIQN TELEFONI Il'l.I<.OMUNlKACIJE
PG PLANT GAS SUPPLY SYSTEM (O,N,H. SISTEM ZAOSKl$O SPLIl'lI (O, N,H, co, CL)

C02.CL)
PW PRETREATMENT WATER SISTEM PREDPRWRAVE VODE
RC REACTOR COOLANT SYSTEM REAKTORSKI ftLADn.NI SISTEMI
RO RlVERDAM SISTEM RECNEGA JEZU
RH RESlDUAL lmA1' REMOVALSYSTEM SISTEM ZAODVAJANJE ZAKASNELE TOPLOTE
RM RADIATlON MONn'OtuNG SYSTEM SISTEM RADIOLOSKEGA NADZORA
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SA

SC

AUXILIARY STEAM: SYSTEM SI9TEMaoM() -~ -

STEEL CONTAINMENT SYSTEM JEKLENIZADRZEVALNIHRAM _

a_,.·" :

SPENT FUEL POOLLEAK DE1Ecrr,g~f:'i;'; xc .• jffil-~glgm~Gtm~USOANJA N''!·''
& SKIM:MER ", '" POSNE~.J;;~~ZA IZRABLlENO

GORIVO,.;",'

SD

SE

SF

SF

SF

SG

SI

5S

SPENT FUELPIT (vent & drain)

SAFEGUARDS ACTUATION

SAFETY INJECTION SYSTEM

SAMPLINGSYSTEM(NUCLEAR)

PREPIHOVANJE IN DRENAZABAZB}.J:AZA
'" . IZRABLJENOGORIVO~'" :

SISTEM SPROZANIA VARNOSTNIH SISTEMOV

SISTEM VARNOSTNEGA VBRIZQAYANJA

SISTEMVZORCENJA(JEDRSKO}" ,"

SW

SX

TC

TD

TG

TR

TS

TU

VA

VC

VM

VP

WC

WD

WP

WS

WT

XI

XR

SERVICE WATER

TIJRBINE PLANTSAMPLING SYSTEM

TIJRBINE PLANTAUX. COOLING
WATER
TIJRBINE DRAlNS

TURBINE GLAND STEAM

THERMALREGENERATION SYSTEM

SG TEST PROGRAM

MAIN STEAM TURBINE ACCESSORIES

VENTILATION& AJC

VACUUM PRIMING SYSTEM

VlBRATION MONITORING SYSTEM

1B VENTILATION & AIR
CONDmONING SYSTEM
WIRE WAY & CONDUIT

WASTE DISPOSAL SYSTEM

LIQUID WASTEPROCESSING SYSTEM

REFUELJNGWATERSTORAGE TANK
HEAT & PURlFICATION
WATER TREATMENTSYSTEM

PROCESS INSTRUMENTATION &
CONTROL
TRANSFORMERSYSTEM

SISTEM OSKRBOVALNE \lODE ,"";'
SISTEM VZORCENJASEKUNDARNIH
SISTEMOV ' ; ,
SISTEM VODE ZA HLAJENJE POMOZNIH
TIJRBINSKIH SISTEMOV
SISTEMDRENAZ TURBINE
SISTEM LABIRINTNE PARETIJRBINE

"

SISTEMTOPLOTNEREGENERACI~ '"

PROGRAM TESTIRANIUPARJALNIKOV,

PARNATURBINA IN POMOZNISISTEMI

SISTEM PREPlliOVANJA IN KLIMATIZIl\ANJA
PROSTOROV
SISTEMZA PRIPRAVO VAKUUMA

NADZORVIBRACIJ.:,

PREPIROVANJE IN KLIMATIZACIJA .:
TURBINSKEZGR,WBE; " ',.
SISTEMKABELSKIH POTI

SISTEM ODLAGANJA ODPADKOV", 'c

SISTEMOBDELAVE TEKOCIH RAEllOAKTIVNIH
ODPADKOV "',
SISTEM SEGREVANIA INCISCENJA VODE V
TANKUZAMENJAVO GORIVA
SISTEMPRIPRAVE VODE.' i ' ,

SISTEMPRO~ESNE lNSTRt!IvlENTAC1JE~
NADZORA , '
TRANSFORMATORJI ',',:.; '",

6.!septem~r2001 .18,5



13.2

ADR
ALARA
ANPA
AOP
ARAO
ATWS
AVB
BSS
BWR
CEEC
CET
cn
COBISS
CONCERT
CORS
CROSS
CSN
CTBT
cvcs
CZeN
OBE
DEGB
DFBN
OG XI
OGlA
DIS
ONa
EAEC
EB
ECT
ECURIE
EEAR
ElMV
EIP
Ers
ELME
ENIS·G
EOP
EPA
EQ
EROS
ERWD
eu
EUIU>EP
FAGG
FER
FIS
FMf
FPAP
FlU

OSTALE KRATICE

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nlMmeP blaga
As Low As Rea.sonable Achicwable
Italijanskiupmvni organ,. Ddavna qencija za varovaqje okolja
AbnonnalO):lel'l1iDg Procedure
ApnCija za radioaktivne OdPadJCe
A11ticipateel Transient Withoutscmm
AAd.vibratioaa1 Bara
Basic Safety SW1cIard
Vre1najedrska elektrarna
Centtal ancl East European Countrics
Centralni evropski čas
Code of Federal Rqulations
Kooperativni »oo1iDe« bibliognd'ski sistem
Concenttati.on onEuropean Regul8lOry Tasks
Centerza obveIča!Veas
centralni radiololki opozorilni sistem Slovenije
Španski llptaVDi orpn
Comprehensive Nuclear-tcst-ban Treaty
Chemiea1 Volume COntrol System
Civilna 231Qta.
Čistilnanaprava
DeQtsehe Gesellschaft zumBau und Betreib vonEnd1agen fbr AbfaUstoffe O mbH
dvojni giljotinski zlom ceviprimamega cevovoda
Debrls FilterBoltom Nozzle
Directoratt General XI
DirectonlteOtntral lA
Drultvo jtdrskil1 strokovnjakov Slovenije
Oepa.rtUte fromNuclear Boiling - Ktit.a vrenja
EW'Opeaat Atomic Bnergy Conununi~

Koncentrat iZParaJnika
Eddy CurrentTesting
European Conunission for Urgent Radiolo&ical Informatioll Exchange
Engineering E'Ya1uation and Assistance R.equest
Eleklro InJtitutMilan Vidmar
Bmergency Implementation Ptoccdures
EkoloAoinformacijski <:etllet
!koloiki laboratorij z mobilne enoto
European Nuelear Installation SlU'ety Group
Emergency Opcratin& Procedure
Environmenta1 ProteCtion Agecy
Environmcnta1 Qua1,ification
Brnerpncy Response Data. System
Europeanhdioactiw Waste Regulators Fonun
Evropska wUja
European Union Radiologiea1 Data Excbaqe Plal1brm
Fakulteta :taarhitekturo. gradbeniItYO iDJeOdeziJo
FakUlteta zaeleJdrotehaiko in raeUnalDiItVO
FlowIndicator Switd\
Fakulteta zamatematiko in fiziko
PireProtection Action Plan
Fue1 hUablUty Datalndic:ator
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FS
GZL
HIC
HMJ Boršt
HMZ
HND
HTGR
I&C
IAEA
ICISA
ICJT
ICRP
ICRSZR
IDDS
lE
lEE
IGGG
IJG
IJS
IK
IMI
!MK
IMT
INES
INEX
INPO
INSARR
IMPDŠ
IPERS
[PPAS
[PSART
IRGO
[RRT
ISEG
ISI
ISO
ISOE
IT
ITPO
IV
NEKnko
KNM
KC
KJV
L2T
LBB
LDRK
LED
LOKA
MAAE
MCB
MEOR
MF
tvlNZ

S. september2001

Fakulteta zastrOjDi~
GeoloDc.i zavodLjubljaua
High Integrity Containers
Hidrometeorolol1ca jalovina v Borštu
Hic:lrometerolo§ci zavod
Hrvartsko nuklearno društvo
Plinsko bJajemjedrska elektrama
Instrumentacijske Ok\Iare
international Atomic Energy AgenCY
Intemarional Conunission fot Independent Safety Assessment
IzobražeValni C:eDtCr :za jedrskotehnologijo
International Commision for Radiation Protection
IzobražeValni center RS za ZUčito in rdevanje
In-drum Drying System
InitiatingEvent
Institut:za clektroprivIedu i energe1iku
InJtitut:za aeoJ.ogijo, geotehniko in pofiziko
Izrabljenojedrskogorivo
Institut"Jožef Stefan"
Izvedenakoncentracija
Institut:za medicinska istrativanjai medicinu rada,zqreb
lnititut za metalne konstrulcQje
Inititut za metale in tehnologijo
Internatiooa1 NucleatEvent Scale
International NueleatExercise
Instituteof NuclearPower Operations
Integrated Safety Assessment ofResc:arch ReadOl'S
Inititut za medicino dela,prometa in Ipotla
International peerReview Service
International Physical Protection Advisory Service
International Probabikistic satety AssesstneDt Review Team Service
Inititut za rudarstvo geotehnologijo in okolje
International ReguJatory Review TeamMission
Independent safetyEvaluation Group
Inservice Inspection - Program medobratO'Va1nih pregledov
International Standard Organization
International System on Occupational Exposure
Infonnacijska tehnologija
IMtitut za tehnologijo povriin in optoclektroniko
InJtitutza varilstvo
Jedrska elektrarna Kriko
Klinikam nuklearno medicino
Klinični center
Konvencije ojedrski varnosti
Leto2000
Leme Before Break
Ljudska demokratična republika Koreja
Letne efektivne dozo
Neqoda z iqubo primarnega hladila
Mecln.aroc1Da agencija za atomsko energijo
Main Control Board
MinisttstYo za ekonomske odnose in razvqj
MiniSftStVO ta finance
Ministrstvo zanOUanJe tadeve
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Map
MPB
MPZ
MSIV
MTC
MZ
MZT
MZZ
NEA
NEK
NEK-STS
NFPA
NERS
NIS
NLC
NNSR
NOAA
NRC
NSG
NSR
NSRAO
NU
NRWG
OECDINEA
QA
QC
Ol
OSART
OSEP
OZN
PAEC
PET
PHARE
PIS
Program TMI

PSA
PSR
PWR
QA
RAMG
RAO
RB
RBMK
RCP
ReCO
ReŠCZ
RH
RHR
RlC
RKB
RS
RSCM
RTD

Ministrstvo za okolje in prostor
Multi Purpose Building
Ministrstvo za promet in zveze
Mam Stearn Isolation Valve
Modern Temperature Coefficient
Ministrstvo zazdravstvo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zunanje zadeve
Nuclear Energy Agency
Nuklearna elektrarna Krško
Standardne tehnične specifikacijeNE Krško
National Fire Protection Agency
Network of Regulators of Countries with SmallNuclearProgrammes
Newly Independent States .
Odbor zajedrsko pravo - NuclearLaw Committee
Non Nuclear Safety Related
US National Oceanic and AtmosphericAdministration
Nuclear Regulatory Commission
Nuclear Suppliers Group
Nuclear Safety Related
nizko- in grednjerndioaktivni odpadki
Načrt ukrepov
Delovna skupinajedrskih upravnihorganov - NuclearRegulators Working Group
Operation for Economic Co-operationand Development/Nuclear Energy Agency
Quality assurance
Quality Control
Onkološki inštitut
Operational Safety Assessment Review Team
Training on Off Site EmergancyPreparednes
Organizacija združenih narodov
Radonovi kratkoživi potomci
Pozitronsko emisijski tomograf
Central andEastern European Countries Assistance for EconomicRestructuring
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 ("nlfee Mile Island")
Verjetnostna varnostna analiza
Periodic Safety Review
Tlačnovodna jedrska elektrarna
Zagotavljanje kakovosti
Regulatory Assistance Management Group
Radioaktivni odpadki
Reactor Building
Sovjetski grafitno moderiran reaktor
Reaetor Coolant Pump
Regijski center za obveščanje

Regijski štab civilne zaščite

Republika Hrvaška
Residual Heat Removal System- Sistem za odvajanjezakasnele toplote
Reaktorski infrastrukturni center
Radiološko, kemijsko, biološko
Republika Slovenija
Rudnik svinca in cinka Mežica
Resistance Thermal Detector

poročlwalec, št; 71 188 6;september~Ot



RTG
RTP
RZ
RZV
RUZV
RWMC
RWST
SFAT
SG
SIQ
SKI
SKJV
SKPUO
SR
SSPS
STS
SVS
SZ
ŠCZ
TE
TEB
TECDOC
TEŠ
TET
TLD
TL
TPC
TRIGA
TSO
TSOG
ITC
UGZI
UNSCEAR
Ur.1.
URSG
URSJV
URSZR
US-DOE
USNRC
UVI
UT
VVER
WANG
WBC
WENRA
WHO
WMO
ZAC
ZAG
ZIRS
ZN
ZPC
ZPNB
ZVD

Rentgenske naprave
Razdelilna transformatorska postaja
Radicloška zaščita

Rudnik Žirovskivrh p.o.
Rudnik urana na Žirovskemvrhu
Radioactive Waste Management Committee
Refueling Water StorageTank
Spent Fuel AttributeTest
Stearn Generator
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Swedish Nuclear Power Inspectorate
Strokovna komisija za jedrsko vamost
Strokovna komisija zapreizkusznanja usposobljenosti operaterjevNE Krško
Izrabljeni ionski izmenjvalci
Solid State Protection System
Standardnetehnične specifikacije
Služba za varstvo pred sevanji
Slovenske železnice
Štab civilne zaščite

Tennoelektrama
Tennoelektrama Brestenica
tehnični dokument MAAE
Tennoelektrama Šoštanj
Tennoelektrama Trbovlje
tennoluminiscenčni dozimeter
termoluminiscenčni

Tehnični podporni center NEK
Training Research IsotopeGeneral Atomic
Technical Support Organizations
Techical SafetyOrganisations Group
Tube Type Container
Urad glavnegazdravstvenegainšpektorja
United NationsScientificCommitteeon the Effects of AtomicRadiation
Uradni list
Uprava RepublikeSlovenijeza geofiziko
Uprava Republike Slovenijeza jedrsko varnost
Uprava Republike Slovenijeza zaščito in reševanje
United States Departmentof Energy
United States Regulatory Commission
Urad Vladeza informiranje
Ultrasonic Testing
Tlačnovodne ruske elektrarne (WWER)
World associationof Nuclear Operators
Whole Body Counter
Western European NuclearRegulators Association
World Health Organization
Svetovna meteorološkaorganizacija
ZanggeIjev komite
Zavod za gradbeništvo
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Združeni narodi
Zunanji podporni center NEK
Zakon o prevozu nevarnegablaga
Zavod za varstvo pri delu
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ZVISIE zakon o varnosti pred ionizimjačimi sevanji in o poscbnib varnostnib ukrepih pri uporabi jedrske
energije
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MinIstrstvo U okolje ln prostor

Naslov: Vojkova 59, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/472 11 OO

Telefaks: 01/472 11 99,01/ 472 11 98,01/ 472 11 97
Teleks: 39437 RUJV SI

Splet: http.z/www.gov.si/ursjv/
E-pošta: snsa@goy.si
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