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3.4.3 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA 

Za oceno doze je bila uporabljena enaka metodologija kot v preteklih letih: v izračunu je upoštevano le zunanje 
sevanje od izpuščenega J1Ar in zauživanje kontaminirane vode. Zaradi manjših emisij kot v preteklem letu so 
tudi ocenjene doze na prebivalstvo zelo nizke. Za obratovane reaktorja in republiškega skladišča NSRAO niso 
posebej določene avtorizirane mejne doze, ampak velja splošna omejitev efektivne doze za posameznike iz 
prebivalstva. 
Zunanja imerzijska doza zaradi izpuščanja 41 Ar v atmosfero je bila ocenjena na 0,023 mikroSv na leto. Ob 
konservativni predpostavki, da posamezniki iz prebivalstva zauživajo vodo iz reke Save, kamor se izlivajo 
tekočinski izpusti, so izvajalci nadzora ocenili prejeto dozo na okrog 0,08 mikroSv na leto. Skupno prejeta doza 
za posameznika iz prebivalstva ne presega 0,01% letne mejne vrednosti.. 

3.5 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI RUDNIKA ŽIROVSKI VRH 

3.5.1 Obseg programa nadzora 

Redni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu (RUŽV) poteka 
neprekinjeno že poldrugo desetletje in sicer je bil vzpostavljen na začetku poskusne proizvodnje uranovega 
koncentrata (1985), nadaljuje pa se tudi v sedanji fazi zapiralnih del (1990-1999). Kot osnova za program 
nadzornih meritev so bila uporabljena ameriška navodila US NRC Reg.Guide 4.14 (1980), ki podajajo vse 
ključne elemente za programsko shemo. Pri nadzoru so upoštevane vse možne prenosne poti razširjanja 
radionuklidov v okolje do človeka ter vsi mediji življenjskega okolja: zrak (zračni delci, radon-222 in njegovi 
kratkoživi potomci), voda (površinske vode, podtalnica) in vodna biota (ribe), sedimenti, kmetijski pridelki in 
krma (seno), zemlja, ter zunanje sevanje. Program nadzornih meritev RUŽV je bil v času rudarjenja (1985- 
1990) prilagojen takratnim karakteristikam rudnika in njegovega okolja. Pri nadzoru so bile upoštevane lokacije 
in značilnosti emisijskih virov ter značilnosti življenjskega okolja na tem področju. V programu nadzora nad 
radioaktivnostjo po prenehanju rudarjenja je prišlo do nekaterih sprememb. Programska izhodišča in nadzorni 
program za sedanje obdobje trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude je sprejela Komisija za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji pri Ministrstvu za zdravstvo na svoji 4.seji dne 17.junija 1992. Program ni potrjen z 
veljavno odločbo URSJV 

Program nadzornih meritev obsega merjenja specifičnih aktivnosti dolgoživih naravnih radionuklidov 
uran-radijeve razpadne vrste v zraku, površinskih vodah, sedimentih, vodni bioti, v hrani in krmi, v zemlji ter 
meritve radona in njegovih kratkoživih potomcev v ozračju ter merjenje zunanjega sevanja. Merska mreža v 
širšem nadzorovanem območju okolja rudnika zajema mesta, kjer je pričakovati najvišje onesnaževanje in 
največjo izpostavljenost prebivalstva sevanju, tako daje nadzor osredotočen predvsem na dolinske in naseljene 
predele okolja rudnika, pretežno do razdalje 3 km od rudniških virov sevanja. Meritve radioaktivnosti se 
izvajajo tudi na primerjalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni več mogoče zaznati. 

Meritve po programu nadzora je v letu 1999 izvajal Zavod za varstvo pri delu, d.d. iz Ljubljane ob sodelovanju 
druge pooblaščene organizacije Instituta Jožef Štefan. Slednja je izvajala meritve radioaktivnosti voda. 

3.5.2 REZULTATI NADZORNIH MERITEV 

Med rednim obratovanjem je bila pri vseh vrstah vzorcev radioaktivnost v neposredni okolici rudnika opazno 
višja kot na oddaljenih primerjalnih mestih, kjer vplivov rudnika ni mogoče zaznati. V sedanji fazi zapiranja 
rudnika so se zmanjšale skupne emisije radona in tekočih iztek v okolje in so se zato tudi imisijske 
koncentracije radionuklidov v posameznih medijih delno znižale. 

Zrak 
Najbolj je opazna razlika pri koncentracijah dolgoživih radionuklidov v trdnih delcih v zraku, ki so takoj po 
prenehanju rudarjenja upadle do referenčnih ravni. V najbližjih zaselkih, v Todražu in Gorenji Dobravi, seje 
koncentracija urana zmanjšala na vrednosti 0,005-0,026 mBq/mJ. To pomeni, da so le drobljenje, transport in 
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sušenje končnega proizvoda v času rudarjenja in predelave uranove rude prispevali k tej vrsti kontaminacije in 
da sedanje stanje na odlagališčih Boršt in Jazbec ne predstavlja pomembnejšega prispevka. 

Na osnovi rezultatov za leto 1999 je bilo ocenjeno, daje povišanje koncentracij radona v okolici rudnika (v 
Gorenji Dobravi) 7,8 Bq/m3 nad naravnim ozadjem v okviru izmerjenih vrednosti v zadnjem desetletju (7-9 
Bq/m3). Povišanje koncentracij radona je bolj očitno v prvem in zadnjem četrtletju, ko so meteorološke razmere 
bolj stabilne ter so zato temperaturne inverzije znatno pogostejše in dolgotrajnejše. Kot so potrdile dosedanje 
meritve, vplivajo na koncentracije radona v poseljeni dolini Brebovščice le nižinski viri emisij, v sedanji fazi 
zapiranja so to predvsem emisije iz odlagališča jamske izkopnine na Jazbecu, začasne deponije U-rude in 
izstopnega kanala pod jaloviščem Jazbec. Ta ugotovitev pomembno vpliva na oceno izpostavljenosti 
prebivalstva. Iz meritev radonovih kratkoživih razpadnih produktov je razvidno, da dosežejo maksimalne 
ravnovesno-ekvivalentne koncentracije radona v konicah tudi do 40 Bq/m\ V času zimskem času dosežejo 
kratkotrajne konice koncentracij EEC tudi 70-100 Bq/m3. 

Radioaktivnost površinskih voda v preteklem letu kaže nekatere značilnosti: koncentracije urana so v primerjavi 
z letom prej podobne, opazno pa je povišanje 226Ra v Brebovščici in Todraščici ter višje koncentracije 2l0Pb v 
Brebovščici (od 11 Bq/m3 na skoraj 20 Bq/m'*). Izvajalci ne podajajo obrazložitve za tako velike spremembe 
koncentracij in jih pripisujejo napaki pri meritvah in ne aktivnostim zaradi zapiralnih del. Sicer pa je povprečna 
letna koncentracija urana v Todraščici precej nižja kot pred leti (1996: 128 Bq/m3, 1997: 58 Bq/m3, 1998: 37 
Bq/m3, 1999: 40 Bq/mJ, prav tako tudi koncentracije 226Ra v Brebovščici (1996: 19,8 Bq/m3, 1997: 16,1 Bq/m3, 
1998: 5,6 Bq/nr\ 1999: 8,1 Bq/m3). Glavni viri onesnaževanja voda, ki so ostali po prenehanju obratovanja 
rudnika, so jamska voda, odcedne vode iz odlagališča jamske jalovine na Jazbecu in odlagališča 
hidrometalurške jalovine na Borštu. Slednja odteka neposredno v okolje, zaradi česar so koncentracije 2 6Ra v 
Todraščici zlasti v sušnem obdobju precej višje kot v Brebovščici. Vsebnosti preiskovanih radionuklidov v 
sedimentih še naprej ostajajo 2-3 krat nižje kot v obdobju 1996-98, kar naj bi bilo posledica provizorične 
prekrivke na ravnem zgornjem delu jalovišča HMJ na Borštu. 

V ribah in v kmetijskih pridelkih so vsebnosti pomembnih radionuklidov (226Ra in 210Pb) v splošnem nizke in se 
komaj razlikujejo od tistih na referenčnih lokacijah. Opazno so visoke koncentracije radionuklidov v travi, kije 
zrasla na prekrivkah odlagališč Jazbec in Boršt, če jih primerjamo z izmerjenimi vzorci trave v njuni bližnji 
okolici. Slednji pa kažejo za cel velikostni razred višje vsebnosti glede na vzorce iz referenčnih lokacij. 

Zunanje sevanje gama v okolici odlagališč se po prenehanju rudarjenja spreminja v skladu z značajem 
preureditvenih del na odlagališčih, kot so oblikovanje in utrjevanje površine odlagališča, selitve materiala iz 
drugih lokacij na skupno odlagališče, delna prekrivanja površin, itd. Meritve sevanja gama v okolici odlagališč 
jamske izkopnine (Jazbec, P-1, P-9) so pokazala, daje vpliv na okolico precej manjši kot pri odlagališču HMJ, 
kjer se zazanava povečano sevanje tudi do razdalje 150 m od roba odlagališča. 

3.53 IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA 

Na področju, ki ga zajame precej enakomerni vpliv rudnika urana, živi okrog 300 prebivalcev. Pri oceni 
efektivne doze za prebivalstvo zaradi emisij RUŽV so prikazane v tabeli 3.9 in upoštevajo naslednje prenosne 
poti: 

- inhalacija dolgoživih radionuklidov, 
- inhalacija 222Rn in njegovih kratkoživih potomcev, 
- ingestija (vnos s hrano in vodo) po vodni in kopni prehrambeni poti, 
- zunanje sevanje gama. 

Dozni pretvorbeni faktorji za oceno efektivne doze so privzeti po IAEA Basic Safety Standards (1996), pri 
čemer pa so izvajaici zadržali izračun efektivne ekvivalentne doze za inhalacijo radona in njegovih kratkoživih 
potomcev po publikaciji ICRP 50 (1988). V končnem seštevku je upoštevana tudi doza zaradi potencialnega 
zauživanja vode iz kontaminiranega potoka Brebovščice (Ob tem podatku je potrebno povedati, da prebivalci ne 
uporabljajo potokov ne kot vir pitne vode, niti za zalivanje, namakanje ali napajanje živine). 
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Tabela 3.9: Efektivne doze za prebivalstvo zaradi emisij RUŽV 

Prenosna 
pot 

Podrobnejši opis, in 

pomembni radionuklidi 

Letna efektivna doza 1999 

(mSv) 

Inhalacija - aerosoli z dolgoživimi 
radionuklidi U, 226Ra, 2l0Pb 

- samo 222Rn 
- Rn-kratkoživi potomci 

0,014 
0,006 
0.251 

Ingestija - pitna voda (U, 226Ra, 2l0Pb, ""Th) 
- ribe (226Ra, 2l0Pb) 
- kmetijski pridelki (226Ra. in 2l0Pb) 

(0,029) 
0,001 
<0.050 

Zunanje 
sevanje 

- imerzija in depozicija Rn-potomcev 
- depozicija dolgoživ. radionuklidov 
- direktno gama sevanje iz odlagališč) 

0,002 

0.002 

Skupna efektivna doza zaradi virov RUŽV v letu 1999 (zaokroženo): 0.35 mSv/leto 

Ocena je izdelana za tisti del odraslih posameznikov znotraj 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 rudnika. Ti prejmejo največji prispevek zaradi inhalacije radonovih kratkoživih potomcev. 

3.5.4 ZAKLJUČKI 

Meritve radioaktivnosti so tudi v osmem letu po prenehanju izkoriščanja uranove rude na Žirovskem vrhu 
pokazale, da je ustavitev rudarjenja le delno zmanjšala vpliv na okolje. Večjih sprememb tudi ni realno 
pričakovati, dokler ne bodo dokončno urejena vsa sedanja odlagališča. Koncentracije radona v poseljenem 
okolju rudnika ostajajo precej enake kot v obdobju obratovanja. Emisija radionuklidov s tekočimi iztekami seje 
v zadnjem letu precej zmanjšala, kar se pozna na radioaktivnosti površinskih vod in sedimentov. 

Obsevna obremenitev okoliškega prebivalstva zaradi prisotnosti nekdanjega rudnika urana (0,35 mSv) v letu 
1999 je blizu vrednostim v zadnjih letih obratovanja RUŽV. Najpomembnejši vir radioaktivnega onesnaževanja 
v okolju rudnika še vedno ostaja radon 222Rn s svojimi kratkoživimi potomci, ki prispevajo vsaj okrog 3/4 
dodatne izpostavljenosti. Na vse ostale prenosne poti, kot so inhalacija dolgoživih radionuklidov, vodna in 
kopna prehrambena pot ter zunanje obsevanje, odpade preostali delež dodatne obremenitve ali manj kot 0,10 
mSv na leto. 

Prejeta efektivna doza za odrasle prebivalce predstavlja eno tretjino primarne mejne vrednosti 1 mSv na leto za 
celotno življenjsko obdobje, kot jo predpisujejo nekdanji zvezni pravilnik o mejah doz in tudi najnovejša 
mednarodna priporočila ICRP 60 (1991) in mednarodni temeljni varstveni standardi (IAEA, EU, 1996). V 
primerjavi s celokupno obremenitvijo predstavlja nekdanje rudarjenje na RUŽV še vedno okoli 6 % od 
povprečne obsevne obremenitve zaradi naravnega sevanja v tem okolju (okrog 5,5 mSv na leto). 

3.6. MERITVE RADIOAKTIVNOSTI NA OBMOČJU NEKDANJEGA RUDNIKA 
RJAVEGA PREMOGA KOČEVJE 

3.6.1 Uvod 

V rudniku Kočevje so do leta 1972 kopali rjavi premog v količinah (100.000 ton letno), pri čemer so nastajale v 
velike količine jalovine in premogovega pepela, odložene na približno 1,25 km2. Znano je, daje vseboval pepel 
kočevskega rjavega premoga precejšnje koncentracije urana in radija, tako da ne gre izključiti možnih vplivov 
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povečanega sevanja v širšem okolju. Po naročilu občine Kočevje je ZVD opravil prvo fazo študije o meritvah 
sevanja na ožjem in širšem območju nekdanjega premogovnika. Namen celotne študije je bi! podrobneje 
osvetliti dosedanje ugotovitve, do katerih so že prišli pri svojih raziskavah dijaki in mentorica gimnazije v 
Kočevju v sodelovanju z IJS v začetku devetdesetih let. V tej študiji naj bi s celovitim programom meritev 
raziskali dejansko radioaktivno kontaminacijo okolja, vpliv radona iz odlagališča rudniške jalovine na širšo 
okolico, možne anomalije zaradi vsebnosti naravnih radioaktivnih izotopov v tleh in doseg vpliva odložene 
rudniške jalovine na bližnjo okolico odlagališča. Predvsem pa je bil cilj študije oceniti morebitni vpliv 
nekdanjega rudniškega območja na obsevno obremenjenost prebivalstva v mestu Kočevje ter izdelati predloge 
za ustrezne sanacijske ukrepe. 

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

3.6.2 Rezultati meritev 

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

Koncentracije radona na prostem so bile merjene na 9 mestih. Vse regularno izvedene meritve so pokazale 
vrednosti večinoma med 40-50 Bq/m3, to je na odlagališču 46 Bq/m3, na robu rudniškega območja 59 Bq/m3 in v 
centru mesta 35 Bq/mJ. Izvajalci navajajo, daje bilo celoletno povprečje koncentracij radona v bližnji okolici 
odlagališča izmerjeno 53 Bq/m\ v širši okolici pa 36 Bq/mJ. Kratkotrajne nekajurne koncentracije radona so 
pozimi v bližini odlagališča dosegle do 250 Bq/mJ in poleti do 180 Bq/mJ. Ravnovesni faktor radona (F) je bil 
na lokacijah, ki so bolj oddaljene od odlagališča celo nižji (F=0,42) kot na bližnjih (F=0,46). Enak ravnovesni 
faktor radona na rudniškem jalovišču in v mestu Kočevje ni v skladu s pričakovanji. Če naj bi bile vzrok 
visokim koncentracijam radona merjenih v zraku površine nekdanjega rudnika, bi bila pričakovana vrednost 
tega faktorja pri viru nižja kot večjih razdaljah. 

Ekshalacijo radona iz tal so merili na 16 lokacijah, od teh na 10 mestih na samem odlagališču in na šestih v 
bližnji in širši okolici. V obeh primerih so izmerili skoraj enake vrednosti, to je 0,13 oziroma 0,14 Bq/m2s. 
Merjena ekshalacija radona iz odloženega materiala rudniškem območju in iz naravnih tal v širši okolici je 
enaka. Ta ugotovitev tudi ne podpira predpostavke, da so nekdanje rudniške površine pomemben vir radona. 
Izvajalci študije ne podajajo v zvezi s to ugotovitvijo nikakršnega komentarja. 

Merjeno je bilo sevanje gama na odloženem rudniškem jalovinskem materialu in pepelu (6 lokacij: letne doze 
od 1,1-1.6 mSv) in v mestu Kočevje na naravnih tleh ( 0,98-1,12 mSv). Za primerjavo so podani tudi rezultati iz 
merilnega mesta v Ljubljani (ZVD: 0,98 mSv). Izmerjene vrednosti zunanjega sevanja na rudniškem območju 
od 30-90% višje v primerjavi z vrednostmi na Krškem polju. 

3.6.3 Zaključki 

Po programu meritev naj bi izvajalci študije ugotavljali vpliv rudniške jalovine na povečane koncentracije 
radona, vendar niso opravili ustreznih serij meritev koncentracij radona, ki bi pokazale na morebitni vpliv 
odlagališča na večje razdalje. Na primerjalni točki v centru mesta Kočevje so ugotovili 11 Bq/m3 nižje 
koncentracije kot na samem odlagališču, vendar pa niso s pomočjo referenčnih ravni radona (na primer v 
oddaljenem Črnem potoku ali v ribniški kotlini) ugotavljali povečanja koncentracij radona na prostem v mestu. 
Prenosnih poti širjenja radioaktivnosti v okolje v tej fazi še niso določili, prav tako tudi ne morebitne kritične 
skupine posameznikov. Doslej nismo izvajali celovitega programa meritev, da bi mogli oceniti morebitno 
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obsevno dozo zaradi preteklih rudarskih dejavnosti. Druga faza meritev sevanja v okolici nekdanjega rudnika 
Kočevje se bo nadaljevala v letu 2000. 

3.7. MERITVE RADIOAKTIVNOSTI V OKOLICI TE ŠOŠTANJ 

3.7.1. UVOD 

Pri proizvodnji električne energije v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) nastajajo precejšne količine pepela (letno do 
800.000 ton pri letni proizvodnji premoga 4 milijone ton). Večino elektro-filtrskega pepela, ki se izloča v 
elektrofiltrih in kotelsko žlindro, hidravlično transportirajo (v razmerju pepel in žlindra : voda je 1 : 10) na 
odlagališče, slika št. 3.6. Poleg pepela in žlindre na odlagališče po letu 1995 odlagajo tudi stabilizat, ki je 
mešanica pepela in produkta čiščenja dimnih plinov v termoelektrarni. Celotna sedanja površina odlagališča 
znaša 0.80 km:, površina Velenjskega jezera, ob katerem leži odlagališče pa 1,2 km2. Aktivni del odlagališča 
sestavljajo usedalniki. kamor se steka pepelna brozga, večji del površine pa je neaktiven in že osušen. Problem 
raznašanja pepela v okolico zaradi močne erozije z vetrom rešujejo tako, da neaktivne površine odlagališča 
prekrivajo z zemljo in ozelenjujejo. Na aktivnih površinah pa imajo sistem za močenje pepela z vodo. 

Slika 3.6: Odlagališče pepela z usedalniki na zahodni obali Velenjskega jezera 

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

Izvajanje programa poteka neprekinjeno od leta 1996 in vključuje nadzor nad vsemi elementi okolja (zrak, vodo, 
padavine, tla, hrano in krmo). V vseh teh elementih merijo fizikalne in kemijske parametre in opravljajo 
biološke analize. Poseben poudarek v programu je dan meritvam ionizirajočega sevanja, saj vsebuje odloženi 
pepel tehnološko povišano naravno radioaktivnost. Celoviti nadzor zajema vse prenosne poti onesnaževanja z 
odlagališča. Program ekološkega monitoringa izvaja ERICo Velenje - Institut za ekološke raziskave. 
Laboratorijske meritve radioaktivnosti izvajata pooblaščeni organizaciji Institut Jožef Štefan in ZVD. 
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3.7.2. REZULTATI MERITEV 

Radioaktivnost pepela 

Stopnja radiološkega vpliva odlagališča pepela na okolje je odvisna od vsebnosti naravnih radionuklidov v 
pepelu. Premog iz rudnika Velenje spada med srednje radioaktivne premoge v Sloveniji in vsebuje okrog 70-80 
Bq/kg 238U in "6Ra. Pri zgorevanju se naravni radionuklidi v pepelu koncentrirajo. Rezultati analiz pepela iz 
preteklega obdobja so pokazali, da se naravna radionuklida 2j8U in :26Ra pojavljata v pepelu v koncentracijah 
okrog 300 Bq/kg . pri čemer so bile višje vsebnosti izmerjene neposredno v elektrarni (tudi preko 380 Bq/kg ), 
medtem ko odloženi pepel kaže manjše vsebnosti radioaktivnih snovi (okrog 250 Bq/kg 238U in 226Ra). Sadra, 
ki je produkt čiščenja dimnih plinov v termoelektrarni, vsebuje naravne radionuklide v zelo nizkih 
koncentracijah (5 Bq/kg :'!U. 3 Bq/kg "26Ra, 6 Bq/kg 210Pb, 4 Bq/kg "j2Th in 8 Bq/kg J0K). Stabilizat, kije 
mešanica sadre in pepela, odlagajo prav tako na isto odlagališče in vsebuje manj 2j8U, 226Ra in 2l0Pb kot sam 
pepel. V vzorcih svežega pepela, odvzetega neposredno v termoelektrarni, so izmerili višje koncentracije 2l0Pb 
kot v pepelu, ki je že nekaj časa odložen na odlagališču pepela. Analize so namreč pokazale, da sveži pepel 
vsebuje včasih tudi 450-770 Bq/kg 2l0Pb, odloženi pepel pa le 120-216 Bq/kg ~'°Pb. Nadalje pa so analize 
pepela različnih velikosti delcev pokazale, da so po pričakovanju najvišje koncentracije 2l0Pb v elektrofiltrskem 
pepelu z najmanjšimi delci, najnižje pa v odloženem pepelu, kjer so delci največji. 

Radioaktivnost vode 

Meritve radioaktivnosti vode in sedimentov so pokazale, da odloženi pepel pomembno vpliva na radioaktivnost 
vode Velenjskega jezera in jezerskega iztoka, v manjši meri pa tudi na radioaktivnost reke Pake. 
Koncentracije raztopljenega naravnega urana v vodi po celotnem globinskem profilu jezera so bile v preteklem 
obdobju (do leta 1994) izredno nizke (0,017-0,024 mg U/m3), kar je za en velikostni razred nižje od koncentracij 
urana v naravnih vodotokih v Sloveniji. Alkalnost vode v Velenjskem jezeru je bila v tem obdobju visoka (pH 
med 11 in 12), uran pa je v takih razmerah v vodi skoraj netopen. Z uvedbo zaprtega sistema transportne vode 
za pepel po letu 1994 je prišlo do postopnega znižanja pH (na 9) v površinski plasti jezera in s tem do sprememb 
v koncentracijah naravnega urana v jezerski vodi. Najnižje koncentracije raztopljenega urana so izmerili na 
lokacijah na odlagališču pepela, to je v bazenih zaprtega krogotoka transportne vode za pepel in v podtalnici, ter 
v izcednih vodah, ki tečejo z odlagališča pepela v jezero (jarek na zahodnem delu odlagališča). Vrednosti so bile 
pod 0,01 mg U/mJ. 

Analize raztopljenega 226Ra v vodi Velenjskega jezera so pokazale, da se je po uvedbi zaprtega sistema stanje 
izboljšalo. To pomeni, da so se predvsem v površinski plasti jezera in s tem tudi v iztoku iz jezera koncentracije 
znižale: od prvotnih 40-60 Bq/mJ (pred uvedbo zaprtega sistema) na polovične vrednosti (18-33 Bq/m3 v letu 
1995). V globini jezera, kjer so bile vrednosti koncentracij 226Ra vedno visoke (73 Bq/m3), se po uvedbi 
zaprtega sistema tehnološke vode sezonsko spreminjajo. Spomladi in jeseni namreč prihaja do mešanja jezerskih 
plasti, kar ima za posledico, da se tudi v globini jezera vrednosti znižajo (celo do 15 Bq/m3). Znižanje 
koncentracije 226Ra v iztoku iz jezera zmanjšuje tudi koncentracije tega radionuklida v reki Paki. 

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

Koncentracije raztopljenega svinca 2l0Pb so analizirali v najbolj obremenjenih vzorcih kot so sledeči: voda iz 
zaprtega krogotoka. Velenjskega jezera, iztoka iz Velenjskega jezera in izcedne vode. Precej visoke 
koncentracije so bile ugotovljene v vodi zaprtega krogotoka (182 Bq/nO in v izcednih vodah (93 Bq/m3), 
medtem ko so bile v Velenjskem jezeru nižje (na površini 41,5 in v globini 17,5 Bq/m3). V izlivu iz Velenjskega 
jezera so namerili 38,3 Bq/m3. Meritve 2l0Pb v podtalnici v programu niso bile zajete, vendar se da na osnovi 
koncentracije 226Ra sklepati, da so tudi tu koncentracije 2l0Pb verjetno precej povišane. V primerjavi z 
vrednostmi izmerjenimi v potoku Todraščica (kamor izlivajo radioaktivno onesnaženi efluenti iz nekdanjega 
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rudnika urana na Žirovskem vrhu) in vrednostmi v reki Savi lahko rečemo, da gre za razmeroma visoke 
vrednosti, še posebej, ker je 2l0Pb eden od radiološko pomembnejših radionuklidov. 

Sedimenti so se doslej pokazali kot dobri indikatorji radioaktivne onesnaženosti voda. Vsebnosti 23,U, 226Ra in 
:i0Pb v sedimentu iz dna Velenjskega jezera so precej povišane (110, 160 oziroma 180 Bq/kg) glede na vsebnost 
v sedimentih iz naravnih vodotokov (Paka in Sopota), kjer se kažejo precej nižje vrednosti: za "'U 14-27 
Bq/kg' 226Ra 16-29 Bq/kg in 2l0Pb 15-26 Bq/kg. 

Radioaktivnost zraka 

Koncentracij dolgoživih radionuklidov v prašnih delcih v zraku na odlagališču pepela so dosti nižje od mejnih 
izvedenih koncentracij. Koncentracije urana in radija so približno za tri velikostne razrede nižje od mejnih 
izvedenih koncentracij (v območju okrog 10 mikroBq/mJ), 2l0Pb v zraku pa za dva velikostna razreda. Za 
svetovno povprečje se navaja (po UNSCEAR 1988), da so povprečne koncentracije za 2j8U 1 mikroBq/m\ za 
226Ra tudi 1 mikroBq/m"' in za 2l0Pb 500 mikroBq/m3. Povprečne trimesečne koncentracije radona na 
odlagališču pepela so se v letu 1999 gibale v merilnem območju od 8 do 34 Bq/m3, s povprečno vrednostjo 15 
Bq/m'\ V okolici odlagališča pa so se vrednosti gibale v merilnem območju od 8 do 30 Bq/mJ, s povprečno 
vrednostjo 14 Bq/mJ. V primerjavi s preteklim letom so bile koncentracije v letu 1999 precej enake. Meritve 
radonovih kratkoživih potomcev na odlagališču pepela kažejo časovni potek koncentracij, ki se lahko dnevno 
spreminjajo tudi za več kot en velikostni razred. V času stabilnega vremena so lepo opazne dnevne periodične 
koncentracije, ki so posledica nočnih temperaturnih inverzij. Povprečne dnevne ravnovesno - ekvivalentne 
koncentracije radona (EEC-radona) dosegajo od 0,2 do 5,5 Bq/m\ maksimalne dnevne vrednosti pa od 16,0 do 
28.1 Bq/m3. 

Padavine 

Vsebnosti radionuklidov v padavinah se merijo na samem odlagališču in v njegovi okolici. Rezultati analiz 
dajejo osnovno informacijo o skupni letni površinski kontaminaciji z naravnimi radionuklidi uran-radijeve 
razpadne vrste. V padavinah ni bilo opaznih razlik med površinsko aktivnostjo radionuklidov na merilnih mestih 
in na odlagališču pepela oziroma v okolici. Najbolj očitne razlike so ugotovili v letu 1997 pri 2l0Pb, katerega 
koncentracija je bila na območju odlagališča pepela precej visoka glede na ostala merilna mesta (na odlagališču 
120 Bq/m2 in več, v Škalah od 70-110 Bq/m2). V kasnejšem obdobju ni prišlo do tako opaznih razlik. Ti podatki 
služijo za oceno kontaminiranosti rastlinskih pridelkov. 

Hrana in krma 

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

Zunanje sevanje 

Zunanje sevanje gama na odlagališču je zaradi povišanih koncentracij naravnih radionuklidov v pepelu nekoliko 
povečano glede na sevanje v okolici odlagališča. Najvišje vrednosti so izmerili na neprekritih delih odlagališča 
(od 0.14 do 0.24 mikroGy/h). Na delih odlagališča, ki so že prekriti s plastjo zemlje, so vrednosti nižje (od 0,09 
do 0,16 mikroGy/h) in skoraj primerljive z vrednostmi, ki so bile izmerjene v bližnji okolici (ozadje od 0,08 do 
0.14 mikroGy/h). Ti rezultati kažejo, da se že na razdalji nekaj desetih metrov povišano sevanja gama iz 
samega odlagališča ne zazna več. 
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3.7.3 OCENA VPLIVOV NA OKOLJE IN IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA 

Dosedanji rezultati so pokazali, da je vpliv sevanja iz odlagališča pepela na okolje pretežno omejen na ožjo 
okolico. Največji vpliv odloženega pepela se kaže na povišani radioaktivnosti jezerske vode in podtalnice 
(visoke koncentracije 22<iRa in <0K v Velenjskem jezeru), iztekanje vode iz jezera pa delno vpliva tudi na 
radioaktivnost reke Pake. Koncentracije omenjenih radionuklidov ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti 
(pravilnik Z9, Ur.l.SFRJ štev.7/87) za pitno vodo. Koncentracije radona na odlagališču so le nekoliko povišane 
glede na ozadje. 

Zaradi intenzivnega izkopavanja premoga pod odlagališčem, je odlagališče še vedno aktivno, kar pomeni, da 
prihaja do stalnega u^rezanja tal in nastajanja razpok na površini. Skladno temu so meritve pokazale višje 
koncentracije radona "22Rn na območju odlagališča, čeprav kažejo rezultati, da je njegovo izhajanje iz pepela 
manjše kot iz okoliškega zemljišča. Tako je nujno v času življenjske dobe TE Šoštanj stalno spremljati vpliv 
sevanja iz odlagališča na bližnjo in daljno okolico; program EKO-MON se zato nadaljuje. Do sedaj v program 
nadzora niso vključene meritve, ki bi ovrednotile še vpliv radioaktivnih dimniških emisij iz TE na okolje. Na 
splošno je znano (LTNSCEAR), da zaradi nizkega tališča radionuklidov (n.pr. 2l0Pb, 2l0Po) dimniške emisije v 
smeri prevladujočih vetrov lahko povzročajo opazno površinsko kontaminacijo tal. 

Prve ocene za izpostavljenost prebivalstva sevanju zaradi odlaganja pepela iz TE Šoštanj so bile opravljene na 
osnovi rezultatov meritev v okviru radiološkega dela monitoringa. Skupna letna efektivna doza za posameznike, 
ki prebivajo v okolici odlagališča pepela (v Škalah) je bila ocenjena na nekaj deset mikroSv (ocena za leto 1997 
0,026 mSv). Napaka te ocene je precejšnja, saj ni na voljo dovolj kvalitetnih rezultatov meritev, še zlasti ne za 
referenčne vrednosti. Delno prispeva k tej efektivni dozi tudi vdihavanje kratkoživih potomcev radona iz 
odlagališča. Prejeta efektivna doza posameznika znaša torej le 2-3 odstotke primarne meje 1 mSv/leto, določene 
s pravilnikom Z6 (Ur.l. SFRJ, štev. 40/86), vendar pa je ta vrednost vsekakor višja od meje 0,010 mSv/leto, kije 
določena v direktivi Evropske unije 96/29/ Euratom in v Mednarodnih temeljnih standardih za varstvo pred 
sevanji (1AEA Safety Series No. 115) za izvzete dejavnosti. To določilo narekuje nadzor vsake dejavnosti, ki 
povzroča višjo izpostavljenost splošnega prebivalstva od zgoraj navedene meje. S tem je v celoti opravičena 
potrebnost radiološkega nadzora nad radioaktivnostjo, ki jo povzroča premogov gorivni krog. 

Uj 
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4 VARSTVO DELAVCEV IN PREBIVALCEV PRED SEVANJI 

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

4.1 POROČILO ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE 

4.1.1 STRUKTURA ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS 

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

V skladu z določili novega zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur.l. RS, št. 99/99) opravlja ZIRS zaradi varovanja 
javnega zdravja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja 
nalezljivih bolezni, bolnišničnih okužb, zdravstvene ustreznosti živil, vključno s pitno vodo, izdelkov ter snovi, 
ki prihajajo v stik z živili, kozmetičnih proizvodov, igrač, tobaka, tobačnih izdelkov, zdravil, medicinskih 
pripomočkov, prepovedanih drog, predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog, preskrbe s krvjo, 
kemikalij, kemičnega orožja, virov ionizirnih in neionizirnih sevanj, virov in varstvenih pasov pitne vode, 
objektov in naprav za preskrbo s pitno vodo, mineralnih, kopalnih in zdravilnih voda, javnih zdravstvenih 
zavodov ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, trgovine, gostinstva in turizma, 
zdravstveno higienskega stanja v javnih prostorih, namenjenih dejavnosti na področju otroškega varstva, vzgoje, 
izobraževanja, higienske nege, sociale, športa in rekreacije, trgovine ter kulture, začasnih bivališč ob naravnih 
nesrečah in evakuacijah, komunalnih objektov in infrastrukturnih naprav, objektov in sredstev javnega prometa, 
hrupa, vibracij zraka, ter infektivnih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Inšpektorat 
opravlja nadzorstvo nad osebami, prevoznimi sredstvi ter blagom na državni meji, če z zakonom ni drugače 
določeno. Inšpektorat izdaja soglasja k osnutkom prostorsko izvedbenih aktov ter k lokacijskim, gradbenim in 
uporabnim dovoljenjem za posege v prostor in za objekte, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom. 

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

KADRI DELOVNA MESTA 
sistemizirano zasedeno nezasedeno 

vrsta dela inšpektorji - delavci s posebnimi pooblastili 
organizacijska enota 
Urad glavnega zdravstvenega 
inšpektorja 

14 11 3 

Območne 

enote 

Celje 13 12 1 
Dravoarad 6 5 1 
Koper 10 9 1 
Kranj 12 9 3 
Ljubljana 36 31 5 
Maribor 20 13 7 
Murska Sobota 9 7 2 
Nova Gorica 8 6 2 
Novo mesto 12 8 4 

Območne enote SKUPAJ 126 100 26 
Obmejna območna enota 20 18 2 
Inšpektorji - SKUPAJ 160 129 31 
Ostali delavci 23 20 3 
SKUPAJ 183 149 34 

Nadzor virov ionizimih in neionizimih sevanj ter delavcev in prebivalcev, ki pridejo v stik z njimi, je 
koordiniran iz Urada glavnega zdravstvenega inšpektorja (UGZI), kije imel od jeseni 1999 naprej zasedena vsa 
tri delovna mesta na tem področju. Vsi trije inšpektorji imajo univerzitetno visokošolsko izobrazbo iz fizike in 
doktorate znanosti s področja fizike nizkih in srednjih energij, osnovnih delcev in jedrske energetike. Del nalog 
(na primer nadzor prevozov radioaktivnih snovi na mejnih prehodih, odrejanje analiz inšpekcijskih vzorcev živil, 
izdajanje soglasij za vire neionizimih sevanj) pa opravljajo v sodelovanju z UGZI tudi območni in obmejni 
inšpektorji. Urad izdaja soglasja k dovoljenjem in dovoljenja za opravljanje dejavnosti (na primer lokacijska, 
gradbena, uporabna, nabavna, prevozna, itn.) z vsemi viri ionizirnih sevanj v skladu z veljavno zakonodajo. 
Inšpektorji opravljajo redne in izredne preglede ter odrejajo ustrezne ukrepe. Ker ZIRS nima posebnih 
laboratorijev in opreme za zahtevne analize radioaktivnosti, je MZ pooblastil nekatere strokovne organizacije za 
izvajanje meritev in izdajanje strokovnih poročil ali mnenj. Za področje merjenj ionizirnih sevanj sta 
pooblaščena Zavod za varstvo pri delu (ZVD) in Institut "Jožef Štefan" (IJS) od leta 1981, za meritve 
radioaktivnosti v rudnikih še RŽV od leta 1991. Za zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirnih 
sevanj, sta pooblaščena ZVD ter Inštitut za medicino dela, prometa in športa (IMDPŠ) nazadnje od leta 1984, za 
delavce NEK še Zdravstveni dom Krško od leta 1981 in Aristotel, d.o.o. Krško od leta 1999, za delavce Rudnika 
Žirovski vrh pa Zdravstveni dom Škofja Loka od leta 1984. 

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

• 4.1.2 SEZNAM INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV IN UGOTOVITVENIH POSTOPKOV 

Tabela 4.2 podaja seznam inšpekcijskih pregledov in nekaterih drugih ugotovitvenih postopkov, ki jih je opravil 
ZIRS v letu 1999. Tako pri pregledih kot pri ustnih obravnavah so bili izdelani zapisniki. Ustne obravnave so 
bile opravljene na sedežu UGZI. 
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Tabela 4.2: Seznam inšpekcijskih, tehničnih in lokacijskih pregledov ter drugih ugotovitvenih postopkov. 

Organizacija Datum Namen 
Ol 07.01. Simulacija terapije.ncpravilnosti pri uporabi starih simulatorjev 
Ol 09.01. Simulacija icrapije.ncpravilnosti pri uporabi starih simulatorjev 
Ol 12.01. Simulacija terapije - nov simulator 
Ol 19.01. Simulacija terapije - nepravilnosti pri uporabi simulatorjev 
Ol 22.01. Postavitev novega simulatorja 
Surovina Maribor. Acroni 
Jesenice. Elektrokovina 
Maribor 

27.01. Raztapljanje vira Co-60 v Slovenskih železarnah Acroni Jesenice 

NF.K 17.02. Nadzor uvoza kontaminiranje opreme za NEK na železniški postaji Ljubljana 
Elektro Maribor, Z1RS- 
cnota Ormož 

02.03. Gradnja daljnovoda in izdaja dovoljenj št. 52600-61/97-AMe, 52600-0117/96 

IJS (Brinje) 04.03. Pospeševalnik v Mikroanalitskem centru 
IJS 12.03. Laboratorij za sekundarne dozimetrične standarde, sodelovanje na mednarodnih 

primerjalnih meritvah 
ZVD 17.03. Usposobljenost zavoda za meritve neionizirnih sevanj 
ZVD 17.03. Zdravstvena spričevala, laboratoriji, viri sevanj, evidenca doz 
NEK 18.03. Prcvozi/uvozi/uporaba rotorja, odpadkov in ksenona. doze 
NEK 24.03. Nadzor uvoza jedrskega goriva za NEK na Aerodromu Brnik 
Komunala Občine 
Radovljica 

02.04. Intervencija pri gradu Podvin (najden sod z oznako za radioaktivnost) 

NEK 02.04. Uporaba ksenona. demontaža rotorja, doze. obhod 
NEK 08.04. Izvlečenje rotorja reaktorske črpalke 
RSCM 13.04. Zdravstveni pregledi, doze zaradi radona 
NEK 05.05. Montaža rotorja, odpadki od rotorja, plan doz in prejete doze med remontom 
Ol 18.05. Nabava kobalta, izobrazba, postopki, zdravstveni pregledi 
NEK 09.06. Dokumenti o prevozu rotorja 
IJS (Brinje) 16.06. Priprave na izvoz jedrskega goriva 
Aerodrom Brnik 17.06. Stanje v skladišču radioaktivnih snovi 
Ol 23.06. Testiranje centralnega dozimetričnega registra 
IJS 23.06. Testiranje centralnega dozimetričnega registra 
ZVD 24.06. Testiranje centralnega dozimetričnega registra 
ARAO 24.06. Pogoji za prevzem skladišča v Brinju 
Ol 28.06. Nakup novega pospešcvalnika za radioterapijo 
IJS 30.06. Testiranje centralnega dozimetričnega registra 
Ol 30.06. Shranjevanje ponoči uvoženega vira kobalta Co-60 
NEK 01.07. Vrnitev odpadkov od rotorja iz Francije 
RŽV. NEK 01.07. Testiranje centralnega dozimetričnega registra 
RZV 07.07. Poročila IJS/ZVD, novi merilniki sevanja, rušenje 
Zavratec 08.07. Stanje zasilnega skladišča radioaktivnih odpadkov 
IJS (Brinje) 08.07. Pretovarjanje jedrskega goriva za izvoz 
IJS (Brinje) 09.07. Pretovarjanje jedrskega goriva za izvoz 
IJS 09.07. Rezultati testiranja centralnega dozimetričnega registra 
ZVD 12.07. Rezultati testiranja centralnega dozimetričnega registra 
Ol 14.07. Pakiranje, natovarjanje in izvoz kobalta 
IJS (Brinje) 14.07. Pretovarjanje jedrskega goriva za izvoz 
NEK 15.07. Rezultati testiranja centralnega dozimetričnega registra 
Dinos Celje 20.07. Intervencija zaradi radioaktivnosti železa iz Cinkarne Celje 
Dolpa vas 27.07. Tranzit izrabljenega jedrskega goriva iz Romunije 
IJS (Brinje) 27.07. Izvoz in tranzit jedrskega goriva iz IJS in Romunije 
Škofije 28.07. Tranzit izrabljenega jedrskega goriva iz Italije 
I.uka Koper 28.07. Izvoz in tranzit jedrskega goriva iz IJS. Italije in Romunije 
Cinkarna Celje. IJS, ZVD. 
ARAO 

04.08. Intervencija zaradi radioaktivnosti odpadnega železa iz Cinkarne Celje 

RZV 18.08. Merjenje sevanja beta. sanacija objektov 
VVZ Ivančna Gor. 25.08. Izpolnitev odločbe zaradi radona v vrtcu Stična 
ARAO (Brinje) 31.08. Skladiščenje in inventar radioaktivnih odpadkov 
OŠ Žužemberk 02.09. Radon v podružničnih šolah Šmihel in Dvor 
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Organizacija Datum Namen 
VV7. Sežana 09.09. Radon v vrtcih Lokev. Jasli. Divača in Komen 
Hclios Količevo 13.09. Dva radioaktivna strelovoda 
NEK 15.09. Uparjalnik. merjenje kontaminacije, doze 
OS Skol'ia Loka 20.09. Uspešnost sanacije učilnice v Rctečah in izvršitev odločbe 
OŠ Semič 22.09. Radon v šoli 
OŠ Videm 22.09. Radon v podružnični šoli Ponikve 
01 28.09. Brahitcrapija. problem Y2K 
VVO Jesenice 06.10. Radon v vrtcu Podmcžakla 
OŠ Komen 13.10. Radon v učilnicah šole 
OŠ Sežana 13.10. Radon v učilnicah v Lokvi 
NEK 22.10. Doze. prevozi, soglasja k dovoljenjem za gradnjo 5 objektov 
NEK 27.10. Gradnja transformatorske postaje v NEK. Savaprojckt Krško 
ZVD 04.11. Merjenje radona 
Mascom Maribor 05.11. Shranjevanje neuporabnih radioaktivnih defektoskopov 
Vrtec Idrija 08.11. Uspešnost sanacije v prvem in problem radona v drugem vrtcu 
Zavratec 08.11. Priprava sanacije skladišča z radioaktivnimi odpadki 
Park Škocj. jame 09.11. Merjenje radona in določanje sevalne obremenitve 
ZVD 10.11. Pregledi industrijskih rentgenov 
Zavratec 11.11. Začetek sanacije skladišča z radioaktivnimi odpadki 
Sava Tires Kranj 12.11. Uporaba rentgenskih aparatov 
Vrtec Vrhnika 16.11. Radon v vrtcu Hrib 
Zavratec 16.11. Nadaljevanje sanacije skladišča z radioaktivnimi odpadki 
IJS 16.11. Dozimetrični servis radona in njegovih potomcev in uvedba centralnega 

dozimetričnega registra 
OŠ Prcvalje 17.11. Radon v učilnicah 
KNM Ljubljana 22.11. Jod v kanalizaciji 
NEK 23.11. Prilagoditev registrov doz NEK/ZIRS. radioaktivni odpadki 
NEK 25.11. Prilagoditev registrov doz med NEK in ZIRS 
Zavratec 30.11. Nadaljevanje sanacije skladišča z radioaktivnimi odpadki 
Vrtec Mladi rod Ljubljana 01.12. Radon v igralnicah 
IJS 01.12. Polnjenje Centralnega dozimetričnega registra s podatki o delavcih, ki niso zaposleni 

na Institutu "Jožef Štefan" 
OŠ Podlubnik 08.12. Izvršitev odločbe glede radona 
NEK 09.12. Vloga pooblaščenih organizacij pri nadzoru doz v NEK 
FKKT, IBK. KI, UKC 
GK. URSJV. 
Zarja Kamnik 

10.12. Polnjenje Centralnega dozimetričnega registra 

OI. RŽV 10.12. Polnjenje Centralnega dozimetričnega registra 
Mengeš 14.12. Pritožba J. Vrankarja zaradi sevanja na Gorenjski 13 a 
IJS 14.12. Polnjenje Centralnega dozimetričnega registra s podatki o delavcih iz Instituta "Jožef 

Štefan" 
AMES Ljubljana 14.12. Inšpekcija oseb, ki delajo z viri sevanja 
ARAO (Brinje) 15.12. Raztovarjanje odpadkov iz Zavratca 
NEK 17.12. Uparjalniki. doze. osebna zaščitna sredstva proti plinom 
RŽV 21.12. Program merjenj sevanja 
01 22.12. Nakup novega raditerapevtskega pospeševalnika 
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4.1.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V ZDRAVSTVU 

4.1.3.1 Rentgenske naprave v zdravstvu in veterini 

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

Tabela 4.3: Število rentgenskih naprav v zdravstvu in veterini glede na namembnost: 

NAMEMBNOST STANJE 1998 NOVI ODPISANI STANJE 1999 
ZOBNI 334 33 37 330 
DIAGNOSTIČNI 290 17 36 271 
SIMULATOR 3 0 1 2 
MAMOGRAFSKI 28 2 1 29 
RAČUNALNIŠKI 
TOMOGRAF CT 

16 0 1 15 

TERAPEVTSKI 3 0 0 3 
DENSITOMETRI 12 1 0 13 
VETERINARSKI 17 3 0 20 
SKUPAJ 703 56 76 683 

V letu 1999 so bili opravljeni 4 inšpekcijski pregledi RTG naprav (v splošnih bolnišnicah na Ptuju in v Murski 
Soboti ter v zdravstvenih domovih na Ptuju in v Mozirju). Skupaj je bilo izdanih 45 uporabnih dovoljenj za delo 
s 54 rentgenskimi aparati. Tri vloge so bile zaradi tehnične nepopolnosti aparatov zavrnjene, 9 vlog je bilo 
nepopolnih in je bil upravni postopek zaradi dopolnitev podaljšan v leto 2000. Izdana je bila ena odločba 
Porodnišnici Postojna o prepovedi dela z RTG napravo. 

Sevalna obremenjenost prebivalcev zaradi medicinske uporabe virov sevanja 

Diagnostična radiologija prispeva daleč največji delež k obsevanju prebivalstva z umetnimi viri ionizirajočih 
sevanj. Okrog 15 % celotne doze, ki jo prejme povprečni prebivalec zahodne Evrope ali severne Amerike, je 
posledica medicinske uporabe ionizirajočega sevanja. Če izvzamemo naravne vire sevanja, na medicinsko 
uporabo žarkov X v diagnostiki odpade skoraj 90 % kolektivne doze. 

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

Za leto 2000 pa je ZIRS predlagal izvedbo pilotnega projekta, katerega namen je zajeti različne radiološke 
preiskave opravljene na manjšem vzorcu rentgenskih naprav v eni od splošnih bolnišnic. Delovni načrt je 
razdeljen na več delov: 
• merjenje količin, ki so osnova za izračun obsevanosti pri pacientih, 
• merjenje parametrov rentgenskih naprav, ki kažejo na nespremenljivost kakovosti naprave, 
• izračun in vodenje evidenc prejetih doz za posamezne, na sevanje občutljivejše organe. 

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

pacienti, 
• določiti referenčne nivoje doz pri posameznih preiskavah in jih primerjati z mednarodno sprejetimi. 

poročevalec, št. 83/1 110 20. september2000 



Navedeni cilji so pomembni predvsem zaradi zmanjševanja sevalne obremenjenosti pacientov v Sloveniji. 
Evropska skupnost v njenih pravilnikih (direktivi EURATOM 97/43) namreč zahteva ocenjevanje doz in 
tveganja pri vseh preiskavah, kjer se uporablja ionizirajoče sevanje. 

4.1.3.2 Nadzor v Onkološkem inštitutu 

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

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

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

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

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

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

dokončno predal aparat uporabniku, 
• ščiti za ščitenje pacientov niso bili redno pregledani. 

Onkološki inštitut v letu 1999 ni popravil zgoraj omenjenih aparatur. Izdana je bila ena odločba in eno začasno 
uporabno dovoljenje za simulator Philips SRM 2250-ROT 500. 

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

4.13.3 Oddelki in laboratoriji za nuklearno medicino 

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

V zgoraj omenjenih bolnišnicah v Celju, Mariboru, Slovenj Gradcu, Izoli in Šempetru pri Gorici ni bilo 
inšpekcijskih pregledov, ker ZVD ni ugotovil večjih pomanjkljivosti. 
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4.1.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR V INDUSTRIJI 

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

Zdravstveni inšpektorat RS nadzoruje tudi uporabnike zaprtih virov sevanj v industrijskih objektih in drugje. Na 
posebnem seznamu z dne 17.3.2000 je poleg organizacij z večjo količino virov sevanj (NEK, IJS-Reaktor, 
ARAO, RŽV, 01) navedenih še skupno 99 delovnih organizacij v gospodarstvu, kjer so leta 1999 uporabljali ali 
shranjevali 564 zaprtih virov sevanj za nadzor delovnih procesov in 36 drugih organizacij (oziroma 58 
laboratorijev), kjer so imeli zaprte ali odprte vire z nizko radioaktivnostjo za izobraževanje, raziskave, 
preizkušanje merilnikov ali javljanje požarov. V nadaljevanju je prikazan preurejen povzetek seznama. 

Za radiografijo z iridijem, selenom, kobaltom ali cezijem je bilo evidentiranih skupno 50 virov v 12 
organizacijah: IMK Ljubljana (4), IMP Maribor (2), IMP Ljubljana (8), Institut za varilstvo Ljubljana (10), 
Litostroj Ljubljana (4), Mascom Maribor (4), Metalna Maribor (4), M&K Laboratory Domava (2), Montavar 
Miklavž (3), NE Krško (I), STO Ravne (5), Temat Slovenska Bistrica (3). Ti izotopi so večinoma shranjeni v 
napravah "Gammamat", ki vsebujejo osiromašen uran za zaščito pred sevanjem (zato je število virov v evidenci 2 
x 50= 100). 

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

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

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

Merilnike nivojev tekočin, talin, sipkih in drugih snovi, kjer uporabljajo kobalt, cezij ali americij, so imele 
naslednje organizacije: Acroni Jesenice (89), Cementarna Trbovlje (2), Cinkarna Celje (12), Coca cola Žalec 
(2x2), Gasilska brigada Koper (1), Kemiplas Dekani (5), Ladjedelnica Izola (1), Lesonit v stečaju Ilirska Bistrica 
(II), Metal Ravne (1), Metal BUD Štore (4), M.P.P. Livarna Maribor (4), Pivovarna Laško (10), Pivovarna 
Union (5), Radenska Radenci (4), Sava Tires Kranj (2), Slovenijavino Ljubljana (1), Steklarna Rogaška Slatina 
(1), Termo Škofja Loka (6), Termoelektrarne Šoštanj (3), Tovarna sladkorja Ormož (3), Treibacher Ruše (1), 
VIPAP Krško (8), Yulon Ljubljana (3). V tej skupini je evidentiranih 181 virov v 23 organizacijah. 

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

Zaprte vire z nizko radioaktivnostjo uporabljajo pri izobraževanju študentov na Fakulteti za fiziko in na 
Medicinski fakulteti - Inštitutu za biofiziko; pri raziskovalnem delu na Biotehniški fakulteti (katedre za lesarstvo, 
kmetijsko melioracijo in mehanizacijo) ter za umeritve ali preizkušanje merilnikov v ZVD, IJS (odseki za nizke 
in srednje energije, osnovne delce, sekundarne standarde, reaktorsko fiziko), Inštitutu za metalurgijo, Fakulteti za 
montanistiko, NEK, RŽV, Upravi RS za jedrsko varnost, Carinski upravi RS in Termoelektrarni toplarni 
Ljubljana. Ministrstvo za obrambo uporablja tritij na sistemih za nočno ciljanje, Hermes Plus pa nikelj v 
ionizacijskih celicah za masne spektrometre. Rudnik svinca in cinka Mežica ima dva neuporabna zaprta vira. 
Nizko aktivne zaprte vire v zdravstvu poleg laboratorijev za nuklearno medicino uporabljajo še v Kliničnem 
centru Ljubljana - Dermatološka klinika, Očesna klinika in Servis skupnih služb. Skupaj je v tej skupini 
evidentiranih 21 laboratorijev v 14 organizacijah. 

Nadzorovano je tudi delo v drugih laboratorijih z odprtimi viri, kjer so radioaktivnosti okrog tisočkrat manjše 
kakor v bolnišničnih oddelkih in potencialna nevarnost ni velika (Medicinska fakulteta - inštituti za 
farmakologijo, anatomijo, mikrobiologijo, patofiziologijo, patologijo, biokemijo; Klinični center Ljubljana - 
Inštitut za klinično kemijo in klinično biokemijo, Bolnišnica P. Držaja; Onkološki inštitut - oddelki za biokemijo, 
patologijo in tumorsko biologijo; Zavod za transfuzijo krvi; Kemijski inštitut; Institut "Jožef Štefan" - odseki za 
biokemijo, fizikalno kemijo in kemijo okolja; Lek; Univerza v Ljubljani - fakultete za agronomijo in veterino v 
Ljubljani, za zootehniko v Domžalah in Inštitut za biologijo v Piranu). Na Fakulteti za kemijo so imeli nizko 
radioaktivne tekoče odpadke z uranom in radijem. Petrol Ljubljana in Splošna bolnišnica Ptuj pia shranjujeta 
manjšo količino uranovega nitrata. Skupno je v tej skupini evidentiranih 23 laboratorijev iz 11 organizacij. 

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

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

V sklopu celotnega seznama 145 uporabnikov radioaktivnih snovi (s 162 posameznimi delovnimi enotami) je 
razen NEK, RŽV in ARAO evidentiranih še 55 drugih organizacij, ki shranjujejo ali ne uporabljajo 281 zaprtih 
virov sevanj ter imajo skupaj še okrog 5 sodov posebnih odpadkov in okrog 1700 ionizacijskih javljalnikov 
požara. Shranjevanje starih in neuporabnih radioaktivnih virov, ki jih imajo uporabniki iz gospodarstva, 
zdravstva, raziskovanja in izobraževanja, je pereč problem, ker Republiško skladišče nizko in srednje aktivnih 
odpadkov v Brinju ni posodobljeno in inventura virov v skladišču še ni popolna. Rešeno pa je vprašanje o 
upravljanju skladišča v Brinju med IJS in ARAO. 

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

Od tega ni bilo pregledanih naslednjih 27 organizacij v zadnjih treh letih (SB Ptuj, Aerodrom Maribor, Cestno 
podjetje Koper, Industrija usnja. Iskra Servis, Iskra Sistemi, Konus, Koto, KSE, Lesonit, Litostroj, Metalna, 
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M.P.P. Livarna. Novoles, Plama, Titan, TKI, Tokis, Velika Planina Kamnik, Yulon, Inštitut za metalurgijo, 
Inštitut za biofiziko, Biotehniška fakulteta, Fakultete za fiziko, kemijo in montanistiko). Zato ugotavljamo, da 
stanje za okrog 100 zaprtih virov sevanja in 1700 ionizacijskih javljalnikov požara v letu 1999 ni bilo urejeno v 
skladu z veljavnimi predpisi. Podobno je bilo lansko leto, ko v letu 1998 ni bilo pregledanih 42 organizacij 
oziroma 24 v triletnem obdobju 1996-1998. 

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

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

4.1.4.2 Rentgenske naprave in elektronski mikroskopi 

Od leta 1998 uporablja ZIRS računalniški Centralni register industrijskih rentgenov. Aparati so v 55 podjetjih. 
Do 15.3.2000 j« evidentiranih 97 rentgenskih aparatov in 1 elektronski mikroskop. Upoštevani so tudi aparati, za 
katere uporabniki do 1.1.2000 še niso pridobili uporabnih dovoljenj ter 7 aparatov, ki so na IJS in katerih 
tehnične specifikacije še niso bile znane. Register vsebuje sledeče parametre: 

• Identifikacija aparata 
• Uporabnik 
• Naslov uporabnika 
• Proizvajalec aparata 
• Oznaka cevi 
• Oznaka stikalne mize 
• Maksimalna napetost 
• Maksimalni tok 
• Namembnost aparata 
• Premičnost aparata 
• Število delavcev, l:i z aparatom delajo 
• Pooblaščena organ izacija, ki je opravila zadnj i pregled 
• Datum pregleda aparata 
• Opombe 
• Inšpektorjevi dopisi 
• Datum vnosa podatkov 

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

4.1.5 NADZOR V RUDNIKIH IN DRUGIH OBJEKTIH Z VIRI RADONA 

Zdravstveni inšpektorat skupaj s pooblaščenimi organizacijami redno nadzoruje Rudnik Žirovski vrh v zapiranju 
(RŽV), občasno pa Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju (RSCM), Postojnsko jamo ter druge objekte s 
povišano vsebnostjo radona in njegovih razpadnih produktov. 

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

V RSCM še naprej izvajajo zapiralna dela in upoštevajo zahteve, opredeljene v odločbi Zdravstvenega 
inšpektorata iz leta 1995. V letu 1999 je bil opravljen 1 inšpekcijski pregled. Iz poročila za leto 1998 je bilo 
razvidno, da so delavci RSCM prejeli dozo sevanja, ki je znašala v povprečju okrog 4,7 mSv letno in največ do 
22 mSv po metodologiji priporočila ICRP 32. Štirje delavci so prejeli dozo nad 15 mSv. Meritve je izvajal RŽV 
v sodelovanju z ZVD. 

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

V zvezi s problematiko radona v šolah in vrtcih so se pozimi 1998/99 nadaljevale meritve radona v najbolj 
kritičnih objektih, kjer so trenutne vsebnosti radona v prejšnjem obdobju meritev (1990-1994) presegle 600 
Bq/mJ. Meritve je ponovno izvajal Institut "Jožef Štefan". Zdravstveni inšpektorat RS je financiral program 
meritev radona v 31 šolah in 23 vrtcih. Izidi merjenj so večinoma potrdili prvotne izide. Povprečne vrednosti so 
bile višje od 1000 Bq/mJ v šestih vrtcih in osmih šolah. Za ravnatelje teh objektov je bilo junija 1999 v 
Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na Brinju skupaj z IJS ponovno organizirano posvetovanje kjer so 
bili seznanjeni s problemom radona ter so bili predlagani ukrepi za zmanjšanje obsevanja otrok, učencev, 
dijakov, vzgojiteljev in učiteljev. V letu 1999 je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih pregledov v objektih s 
povišano vsebnostjo radona, izdanih devet odločb (OŠ Tržič, Žužemberk, Videm, Komen, Prevaije, VVZ 
Sežana, Jesenice, Idrija, Vrhnika) in trije sklepi o izvršbi odločb (OŠ Žužemberk, OŠ Semič, VVZ Ivančna 
Gorica). S predstavnikom ZVD je bil organiziran tudi sestanek v Občini Kočevje zaradi visokih vsebnosti radona 
v zunanjem in bivalnem okolju. 

4.1.6 INŠPEKCIJSKI NADZOR PREVOZOV RADIOAKTIVNIH SNOVI 

Glavni cestni prevozniki radioaktivnih snovi, ki so leta 1999 izpolnjevali pogoje in so pridobili ustrezna 
dovoljenja, so bili Intertrans Ljubljana, Cestno podjetje Celje, M&K Laboratory Dornava, IMK Ljubljana, ZAG 
Ljubljana, Institut "Jožef Štefan", IMP Montaža Maribor, Podjetje za urejanje voda Celje, IMP Promont Črnuče, 
Janis Maribor, Geoinženiring Ljubljana, Cestno podjetje Kranj, Igmat Ljubljana, Cestno podjetje Novo mesto, 
Franc Peklaj, s.p., Gradiš TEO Ljubljana, Feršped Ljubljana, Temat Slovenska Bistrica. Sonde TROXLER ali 
Campbell z radioaktivnimi snovmi prevažajo skoraj vsa cestna podjetja. 

Preko državne meje so organizirali prevoze radioaktivnih snovi različna uvozno/izvozna podjetja, od katerih so 
bila v radiofarmaciji najpomembnejša Biomedis Maribor, Karanta Ljubljana in Genos Ljubljana, za katera je bilo 
skupno izdanih 133 uvoznih dovoljenj. Drugi (Iris, IJS, Lek, Sanolabor, NEK, IMP Promont Črnuče, Editrade, 
itn.) so posamično pridobili manj od 20 uvoznih dovoljenj. Pomembna tranzitna prevoznika sta bila Biovit iz 
Varaždina in Jasika iz Zagreba, ki sta vsak teden preko Sežane in Staroda ali preko Šentilja in Gruškovja 
prevažala radiofarmacevtike v hrvaške bolnišnice. 
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V letu 1999 so inšpektorji ZIRS opravili 15 inšpekcij, ki so zadevale tako uporabo kot prevoze radioaktivnih 
snovi (NEK - 8 pregledov; IJS Reaktor - 2 pregleda; 01, Aerodrom Brnik, Dolga vas, Škofije, Luka Koper, 
ARAO Brinje po en pregled). Šest pregledov je potekalo v sodelovanju z Upravo RS za jedrsko varnost (uvoz 
jedrskega goriva na Aerodromu Brnik za NEK, prevoz in izvoz radioaktivnih izrabljenih gorilnih elementov iz 
IJS Reaktorja skupaj z dvema tranzitoma iz Romunije skozi Dolgo vas in Italije skozi Škofije do Luke Koper). 
Pri nekaterih pregledih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki so v tem poročilu že navedene (NEK, Aerodrom 
Brnik). V Dolgi vasi je bil nepravilno zapisan transportni indeks na oznaki na kontejnerju z jedrskim gorivom iz 
Romunije. Prevoznik je bil Nuclear Cargo iz Nemčije. 

V letu 1999 je ZIRS v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve skupaj izdal 193 uvoznih, 14 tranzitnih in 15 
izvoznih dovoljenj ter 34 dovoljenj za prevoz v notranjem prometu. Prevozniki so javljali posamezne prevoze 
najmanj 24 ur pred začetkom Zdravstvenemu inšpektoratu ter Ministrstvu za notranje zadeve ali policiji. Iz 
evidence sporočil je razvidno, daje bilo v letu 1999 prijavljenih skupno 371 posameznih enosmernih prevozov 
skozi mejne prehode (333 za uvoz, 17 za izvoz in 21 za tranzit), v notranjosti države pa so bili prijavljeni 403 
dvosmerni prevozi (na delovišča in nazaj v podjetja). V statistične podatke niso zajeti prevozi cestnih podjetij, ki 
prevoze sond zelo redko prijavljajo Zdravstvenemu inšpektoratu. 

Še vedno ni bil dovoljen prevoz radioaktivnih snovi po železnici, ker niso bili izpolnjeni predpisani pogoji 
(merilni instrumenti, usposobljenost, zdravstveni pregledi). Prevozi z letali so omejeni glede na mednarodne 
zahteve o prevozu nevarnih snovi. Letališče Brnik izpolnjuje pogoje. V letu 1999 je bil opravljen en pregled, kjer 
je bila odkrita neprijavljena pošiljka z nizko radioaktivno snovjo (tritij) za podjetje Iskra Sistemi, Ljubljana. 

V zvezi s prevozi starega železa zaradi previsoke radioaktivnosti pa leta 1999 ni bil opravljen noben inšpekcijski 
pregled. Bilo je nekaj posamičnih telefonskih intervencij in obvestil (Podvin, Acroni, Cinkarna Celje, mejni 
prehod Nova Gorica). Dne 27.1.1999 je bil izveden ugotovitveni postopek, na katerem so sodelovali predstavniki 
Surovina Maribor, SŽ Acroni Jesenice in Elektrokovine - Predstikalne naprave Maribor. Ugotovljene so bile 
nepravilnosti pri prometu in uporabi materiala iz železa, ki je bil v železarni Acroni Jesenice v letu 1998 
kontaminiran z izotopom Co-60 specifične aktivnosti do (4940 ± 270) Bq/kg. ZIRS je podal posebne zahteve o 
prometu in uporabi tega železa. 

Na inšpekcijskem pregledu dne 2.4.1999 je bil pri gradu Podvin pri Radovljici pod nadzorom IJS odstranjen 
kontejner proizvajalca Sorin BIO Medica z oznako "radioaktivno". Izmerjeno je bilo le naravno ozadje, 
naknadno pa je bilo ugotovljeno, da gre za neradioaktivno embalažo, v kateri je bil v letu 1993 pakiran generator 
z Mo-99 z radiofarmacevtikom Tc-99m za Klinični center Ljubljana. 

Junija 1999 je SŽ Acroni Jesenice prejel iz Dinosa Celje d.d. tri vagone odpadnega železa s povečano vsebnostjo 
radionuklidov (dozne hitrosti na kontaktu do 29 mikroGy/h), ki ga je Dinosu prodala Cinkarna Celje. Na 
ugotovitvenem postopke je bilo ugotovljeno, da je Cinkarna Celje malomarno ravnala z odpadnimi cevmi, v 
katerih so se nahajali koncentrati naravnih radionuklidov od rude, iz katere podjetje izdeluje titanov dioksid. 
ZVD je na vzorcu izmeril sledeče specifične aktivnosti: 
Pb-210; (51.700 ± 3.000) Bq/kg; 
U-238 (Th-234); (160.000 ± 16.000) Bq/kg; 
Th-228: (490.000 ± 20.000) Bq/kg; 
Ra-226: (520.000 ± 25.000) Bq/kg; 
Th-232 (Ra-228); (550.000 ± 30 000) Bq/kg. 
Podane so bile zahteve za dekontaminacijo in ustrezno skladiščenje odpadnega železa. 
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4.1.7 NADZOR OBREMENJENOSTI DELAVCEV Z VIRI SEVANJ 

4.1.7.1 Uvedba Centralnega državnega dozimetričnega registra 

Zakonska podlaga za državno evidenco doz, ki jih prejmejo osebe v Sloveniji pri svojem delu, je Zakon o 
varsrvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi jedrske energije - ZVISJE (Ur.l. SFRJ, št. 
62/84). Na podlagi 10. točke 65. člena tega zakona velja Pravilnik o načinu vodenja evidence o virih 
ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju - Z 
10 (Ur.l. SFRJ, št. 40/86), ki v 4. členu našteva konkretne podatke. 

Konstrukcija Centralnega državnega dozimetričnega registra na Z1RS je bila izdelana v treh mesecih od 30.3. do 
1.7.1999. Register naj bi zajemal podatke o približno 4700 osebah, ki v Sloveniji redno ali občasno delajo z viri 
ionizirajočih sevanj ali so obremenjeni s sevanjem. Po testiranju programa s posameznimi izvajalci dozimetrije v 
Sloveniji, to je poleg pooblaščenih organizacij tudi NEK, so bile v osnovno konstrukcijo vstavljene nekatere 
spremembe z namenom olajšati obsežno in zahtevno polnitev registra. Register je programiran v jeziku "Access 
97" in ima 13 tabel. Podatke lahko pridobivamo v tabelah "Access 97" ali pa v prepisani obliki "ASCII". 

V nadaljevanju je podan le povzetek registra. Podrobnosti so podane v internih poročilih ZIRS-a. Podatki so 
razdeljeni v tri skupine: 
• podatki o osebi in njeni zaposlitvi, 
• podatki o kumulativni dozi osebe pred uvedbo registra, 
• podatki o prejeti dozi osebe za določeno obdobje. 
Vsaka skupina ima najmanj eno tabelo. Podatke v tabelah med seboj povezuje parameter ID osebe, kije enolično 
določen za vsako osebo. Ker je določljiv glede na nespremenljive podatke, ga lahko enostavno določi vsak 
izvajalec dozimetrije. Kratek pregled imen tabel je strnjeno prikazan v razpodelnici št. 4.4. 

Tabela št. 4.4: Kratek pregled imen tabel. 

Podatki o osebi ODATA, OZDRP, OIVS, OZAP 
Pomožne tabele: IZOB. STIZOB, ZAP, DELM, VIRS. DRZ. 

Podatki o kumulativni dozi OKUMD 
Podatki o efektivni dozi EFDOZA 
Podatki o efektivni notranji dozi IN DOZ A 

Izvajalci dozimetrije pošiljajo na ZIRS bodisi nove tabele (na primer mesečna datoteka z efektivnimi dozami - 
EFDOZA) ali pa le dopolnitve že obstoječih tabel. Protokol pošiljanja je predpisan. 

ZIRS je z namenom izboljšanja nadzora nad dozami oseb, ki delajo z viri sevanja, izdelal obrazce, kijih morajo 
delavci in odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v posameznih podjetjih izpolniti. Na obrazcih so podani 
podatki o delavcu in podatki o naravi njegovega dela. Prejele so jih vse pooblaščene organizacije, ki izvajajo 
dozimetrijo v Sloveniji in NEK ter so osnova za pravilno polnjenje Centralnega državnega dozimetričnega 
registra. 

4.1.7.2 Nadzor nad izvajalci dozimetrije 

Ministrstvo za zdravstvo je IJS-ju in ZVD-ju leta 1981 izdalo pooblastilo za izvajanje osebne dozimetrije 
delavcev z viri ionizirajočih sevanj, leta 1991 pa je RŽV-ju izdalo pooblastilo za nadzor radioaktivnosti v 
delovnem okolju rudnikov. Pooblastila so dana brez pogojev in za nedoločen čas. 

Poleg teh pooblaščenih organizacij izvaja osebno dozimetrijo s termoluminescenčnimi dozimetri ter s števcem 
celotelesne aktivnosti tudi NEK. UKC Ljubljana - KNM pa uporablja detektor celotelesne aktivnosti za 
določanje notranjih doz. 

V letu 1999 so delavci v Sloveniji uporabljali termoluminescenčne dozimetre za meritve zunanjih doz. Notranje 
obsevanje pa je bilo ovrednoteno z uporabo merilnika celotelesne aktivnosti v NEK ali pa na podlagi meritev 
radioaktivnosti v okolju. 
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Na enem inšpekcijskem pregledu na Institutu "Jožef Štefan" je bilo preverjeno tudi izvajanje dozimetrije radona 
in njegovih potomcev. Na drugem inšpekcijskem pregledu v NEK je bilo ugotovljeno, da osebno dozimetrijo 
fotonskih doz izvaja NEK pod delnim nadzorom Laboratorija za sekundarne standarde Instituta Jožef Štefan. 
Meritve notranje kontaminacije in nevtronskih doz pa izvaja NEK neodvisno, ker Slovenija nima pooblaščenih 
institucij z laboratoriji za izvajanje tovrstnih meritev. NEK je zamenjal sistem za meritev notranje kontaminacije. 
Zato je Z1RS zahteval umeritev novega števca celotelesne aktivnosti. Ostali inšpekcijski pregledi izvajalcev 
dozimetrije so bili povezani z gradnjo Centralnega dozimetričnega registra na ZIRS-u. 

4.1.7.3 Inšpekcijski nadzor Laboratorija za sekundarne standarde na IJS 

Inšpekcijski pregled je bil opravljen 12.3.1999, kjer so bili pregledani varnostni sistemi laboratorija za varno 
delo z viri sevanj ter rezultati prvih primerjalnih meritev termoluminescenčnih dozimetrov ZVD ter NEK. 
Ugotovljeno je bilo, da so rezultati obeh institucij znotraj pričakovanih vrednosti Report EUR 14S52 EN, 
Radiation Protection 73, ki gaje izdala Evropska unija. 

4.1.7.4 Nadzor obremenjenosti delavcev, ki delajo z viri sevanj 

V letu 1999 je v Sloveniji z viri ionizirajočega sevanja delalo približno 4700 oseb. Natančen podatek je sicer 
4693, ki ga dobimo s seštevkom podatkov pooblaščenih organizacij za izvajanje dozimetrije. Vendar so osebe, ki 
imajo dozimetrijo pri dveh ali več izvajalcih, upoštevane večkrat. Število delavcev je nekoliko povečano glede 
na leto 1998 (približno za 400 oseb), kar je posledica popisa vseh delavcev v Sloveniji, ki jo je ZIRS zahteval 
med polnitvijo Centralnega državnega dozimetričnega registra. 

Približno 50% osebje zaposlenih v medicini in veterini, 21% v NEK, 20% v drugih dejavnostih, 9% pa je pri 
svojem delu izpostavljenih naravnim virom. Podrobnejši podatki o porazdelitvi delavcev v dozne intervale so 
podani v tabelah od 4.5 do 4.7. Kot je razvidno, nihče v Sloveniji pri svojem delu z umetnimi viri sevanj ni prejel 
v letu 1999 doze nad 20 mSv, kar je v skladu z zahtevo EU, podano v Council Directive 96/29/Euratom. 
Najvišje doze so prejeli delavci zaradi vdihavanja radonovih kratkoživih potomcev v Postojnski jami d.d., pri 
Slovenskih železnicah d.d. na Kurilniški ulici 3 v Ljubljani ter v Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju 
d.o.o. Pri izračunu doz je v tabeli za delavce, obremenjene s kratkoživimi radonovimi razpadnimi produkti 
upoštevana novejša metodologija določanja doz, ki temelji na priporočilu "ICRP 65" iz leta 1994, v oklepajih pa 
je podana porazdelitev delavcev po pravno še veljavni metodologiji določanja doz, ki temelji na priporočilu 
"ICRP 32" iz leta 1981. 

Tabela 4.5: Razporeditev delavcev v medicini in veterini po prejetih dozah. 

Število 
delavcev 

D (mSv) 
0-0.99 1,0-4,99 5,0-9,99 10-14,9 15-19,9 20-29,9 

UKC GK + 3 3 0 0 0 0 0 
OI + 164 143 24 17 3 1 0 
Nuklearna medicina 
(brez OI) 

111 86 24 1 0 0 0 

Diagnostična 
rentsenologija"1-1" 

1678 1559 105 13 1 0 0 

Veterina ++ 44 41 3 0 0 0 0 

Zobozdravstvo4"1" 324 317 7 0 0 0 0 
Skupno 2324 2149 159 17 1 1 0 
+ Meritve izvaja IJS. 
++ Meritve izvaja ZVD. 
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Tabela 4.6: Razporeditev delavcev v industriji in sorodnih dejavnostih po prejetih dozah. 

Število 
delavcev 

D (mSv) 
0-0,99 1,0-4,99 5,0-9,99 10-14,9 15-19,9 20-29,9 

Industrijska 
radiografija ++ 

86 73 13 0 0 0 0 

Industrija - razno ++ 270 257 13 0 0 0 0 

IJS + 184 184 0 0 0 0 0 

NEK +++ 983 578 297 97 11 0 0 

Razno ++'+>D 426 420 5 1 0 0 0 
Skupno 1949 1512 328 98 11 0 0 
+ Meritve izvaja IJS. 
++ Meritve izvaja ZVD. 

1 1 1 Meritve izvaja NEK pod nadzorom IJS. 
a Zajeti so delavci na ZIRS, ZVD, URSJV itd. 

Tabela 4.7: Razporeditev delavcev, ki so obremenjeni z radonovimi razpadnimi produkti. 

Število 
delavcev 

D (mSv) 4 

0-0,99 1,0-4,99 5,0-9,99 10-14,9 15-19,9 20-29,9 
Postojnska jama + 114 37 (22) 51(35) 26 (31) 0(20) 0(6) 0 
Šola v Semiču + 48 42(23) 6(24) 0(1) 0 0 0 
Rudnik svinca in 
cinka v Mežici ++ 

112 55 (28) 41 (41) 15 (27) 1(12) 0(3) 0(1) 

Rudnik v Idriji ++ 58 34(2) 24 (44) 0(12) 0 0 0 
RŽV-n- 60 31 (10) 29 (50) 0 0 0 0 
Slovenske železnice + 28 0 6(0) 13(6) 9(10) 0(3) 0(9) 
Skupno 420 199 

(85) 
157 
(194) 

54 
(77) 

10 
(42) 

0 
(12) 

0 
(10) 

& Delavci so v intervale razvrščeni po metodologiji "ICRP 65"; vrednosti v oklepajih pa 
predstavljajo razvrstitev po metodologiji "ICRP 32". 

+ Meritve izvaja IJS. 
++ Meritve izvaja RŽV. 

V letu 1999 je bilo opravljenih sedem poizvedb zaradi povečanih doz. Šest od njih je bilo povezanih s prejetimi 
povišanimi dozami v letu 1998 in sicer v naslednjih podjetjih: 
• Apros d.o.o., Ljubljana, 
• Iskra Prins, 
• KC Ljubljana, Klinični inštitut za diagnostični in intervencijsko radiologijo, 
• KC Ljubljana, SPS Pediatrična klinika. Kardiološki oddelek, 
. KC Ljubljana, Kirurška klinika, K.o. za kirurgijo srca in ožilja, 
• SB Murska Sobota. 
Ena poizvedba v Iskra Prins je obravnavala dozo, ki jo je prejel delavec v podjetju aprila 1999. 

Poizvedbe so pokazale, daje najpogostejši osnovni razlog za povišane osebne doze pomanjkljiv notranji nadzor 
nad delavci, viri, dozimetri in zaščitnimi sredstvi. Notranji nadzor, ki ga osebe, odgovorne za varno delo z viri v 
takih primerih le delno ali pa sploh ne izvajajo, se kaže tudi v pomanjkanju pisnih protokolov, kako ravnati z 
viri, z dozimetri in z zaščitnimi sredstvi. 

4.1.7.5 Usmerjeni zdravstveni pregledi delavcev 
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Ponekod so bile ugotovljene nepravilnosti zaradi nerednega udeleževanja usmerjenih zdravniških pregledov. 

4.1.8 IZPOPOLNJ EV AN JE ZNANJA IZ VARSTVA PRED SEVANJI 

Eden glavnih dejavnikov za izboljšanje razmer na področju varstva pred ionizirnimi sevanji in varnosti virov je 
ustrezno usposabljanje in izobraževanje. V letu 1999 je ZIRS nadaljeval z razvojem in izgradnjo sistema 
usposabljanja in izobraževanja oseb, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj. 

Konec leta 1999 je ZIRS evidentiral in pregledoval obstoječa usposabljanja, ki podajajo znanja iz varstva pred 
sevanji. V ta sklop spadajo dodiplomski in podiplomski programi na Medicinski fakulteti, na Visoki šoli za 
zdravstvo in na Fakulteti za matematiko in fiziko - Oddelku za fiziko. Prav tako je bilo v ta okvir vključeno 
specialistično usposabljanje in izobraževanje v sklopu strokovnih izpitov. Za našteta področja so v pripravi 
predlogi tem, ki bi jih bilo potrebno dodati obstoječi vsebini in jih vključiti v izobraževalne programe. 

Hkrati je bilo potrebno tudi delno posodobiti in prilagoditi seminarje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, kijih 
izvajata pooblaščeni organizaciji ZVD in IJS. Seminarji so do sedaj nosili glavno breme izobraževanja na tem 
področju in so bili osnova za to dejavnost. 

Pri izgradnji sistema so bila upoštevana priporočila, ki jih prinaša dokument Mednarodne agencije za atomsko 
energijo (MAAE) z naslovom Building Competence in Radiation Protection andSafe Use ofRadiation Sources. 

Omenjena priporočila vsebujejo navodila in napotke upravnim in zakonodajnim organom pri ustanavljanju in 
izgradnji centrov za usposabljanje in izobraževanje na področju varstva pred sevanji. Postopki potekajo s štirimi 
osnovnimi koraki, ki so natančneje opredeljeni v tabeli 4.8. 

Tabela 4.8: Navodila pri ustanavljanju in izgradnji centrov za usposabljanje in izobraževanje na področju 
varstva pred sevanji 

KORAK CILJI 
ODGOVORNE 
ORGANIZACIJE 
IN OSEBE 

VHODNI PODATKI REZULTATI 

Potrebe po 
usposabljanju 

ugotovitev 
odgovornosti 

• upravni organi 
• delodajalci 

• podatki o usposobljenih 
osebah in nosilcih 
pooblastil 

• poročila inšpekcij 
• mnenja delodajalcev 
• mnenja delavcev 

določitev nivojev 
odgovornosti 

pregled obstoječih 
postopkov 
usposabljanja 

• upravni organi 
• delodajalci 

• podatki centrov za 
usposabljanje v državi 

• podatki centrov 
usposabljanja v tujini 

izgradnja baze 
podatkov o 
obstoječih centrih 
za usposabljanje 
(nacionalnih in 
mednarodnih) 
in v obstoječem 
izobraževanju 

prioriteta potreb 
po usposabljanju 

• upravni organi 
• delodajalci 

• zahtevane pristojnosti 
• zahtevane kvalifikacije 

in usposabljanje 
• pričakovane spremembe v 

praktičnem delu in 
tehničnih postopkih 

• predlogi osebja glede 
potreb po usposabljanju 

• analiza nesreč 
• trendi pri uporabi 

radioaktivnih snovi 

• določitev potreb 
in prioriteta 
usposabljanj 

• ugotavljanje 
potencialnih 
pomanjkiji-vosti 
pri postopkih 
usposabljanja 
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KORAK CIUI 
ODGOVORNE 
ORGANIZACIJE 
IN OSEBE 

VHODNI PODATKI REZULTATI 

Oblikovanje 
programa 
usposablja-nja 

priprava programa 
usposabljanja 

• upravni organi 
• delodajalci 
• centri za usposabljanje 

• prioritete potreb 
usposabljanja 

• baze podatkov o centrih 
za usposabljanje in o 
izobraževalnih tečajih 

• ugotovljene 
pomanjkljivosti 
obstoječih postopkov 
usposabljanja 

• vsebina in 
razpored 
postopkov 
usposabljanja 

• opredelitev ciljev 
usposabljanja 

• določitev 
izvajalcev 
izobraževanja 

• izborni kriteriji za 
predavatelje in 
slušatelje 

• določitev 
preveijanja 
kvalitete izvajanja 
programa 

Razvoj in 
izvajanje 
programa 
usposablja-nja 

razvoj postopkov 
usposabljanja 

• centri za usposabljanje 
• delodajalci 

• vsebina usposabljanja 
• cilji usposabljanja 
• seznam obstoječih 

obsegov usposabljanja 
• postopki ocenjevanja 
• zahteve pri podelitvah 

certifikatov 

• razvoj programa 
za usposabljanje 

• priprava umikov 
• določitev 

predavateljev in 
slušateljev 

• ocena postopkov 
preverjanja 

izvajanje 
predvidenih 
postopkov 
usposabljanja 

• centri usposabljanja 
• delodajalci 
• slušatelji 

lačrt in priprava 
usposabljanja 

• zaključek 
postopkov 
usposabljanja 

• povečana 
pristojnost 
slušateljev 

ocena primernosti 
usposabljanja in 
podelitve 
pooblastila 

• upravni organi 
• strokovne organizacije 

• uspešnost sluSateljev 
• postopki podelitve 

pooblastil 

• potrditev 
primernosti 
usposabljanja 

• pooblastila 
• dopolnitev baze 

podatkov o 
usposobljenih 
osebah in 
nosilcev 
pooblastil 

Ovrcdnotc-njc 
strategije in 
pristojnosti 
pri izgradnji 
sistema 
izobraževa-nja 

potrditev 
primernosti in 
uspešnosti 
postopkov 
usposabljanja 

• upravni organi 
• delodajalci 

• delež uspešnih slušateljev 
• povratne informacije in 

ocena zaposlenih in 
delodajalcev o izvedbi 

• ocene slušateljev 
• podatki o nesrečah 
• podatki o osebnih in 

kolektivnih dozah 
ionizirajočega sevanja 

• zapisniki inšpekcij 

• uspešnost 
postopkov 
usposabljanja 

• ugotovitev 
izboljšav in 
njihova uporaba v 
primerni fazi 

potrditev sistema 
in strategije 
pristojnosti 

• upravni organi 
• delodajalci 

• število slušateljev 
usposabljanja 

• število uspešnih tečajev 
usposabljanja 

• novi nivoji pristojnosti 

• razširitev obsega 
pooblastil in 
pristojnosti 

• ugotovitev in 
uporaba izboljšav 
v posameznih 
fazah postopka. 

Sodelavci ZIRSa so aktivno sodelovali tudi pri izpopolnjevanju znanja iz varstva pred sevanji kot predavatelji na 
tečajih, ki sta jih organizirala IJS in ZVD, pooblaščena tudi za preveijanje znanja. Sodelovali so na tečajih IJS- 

20. september2000 121 poročevalec, št. 83/1 



ICJT za Kliniko za nuklearno medicino (maja 1999), na tečaju ICJT za Kemijsko fakulteto (junija 1999), na 
tečaju ZVD (junija 1999). O radonu so predavali na polletnem strokovnem srečanju zdravstvenih inšpektorjev 
RS in v IJS-ICJT predstavnikom osnovnih šol in vrtcev. Usposabljali so tudi dva štipendista IAEA iz 
Uzbekistana ter specializante s področja preventivne medicine. 

Kot slušatelji so se sodelavci ZIRS udeležili tečajev, strokovnih srečanj, predavanj in posvetovanj, ki so 
prikazani v tabeli 4.9. 

Tabela 4.9: Udeležba delavcev ZIRS na tečajih, strokovnih srečanjih, predavanjih in posvetovanjih 

ORGANIZACIJA DATUM NAMEN 
IJS-Reaktor 31.03. Zagovor magistrske naloge G. Omahna iz spektrometri je "in situ" 
URSJV 28.04. Vaja "INEX-2-CAN" (primer nesreče v jedrski elektrarni) 
BfS MOnchen 5-8.7. Precled Centralnega dozimetričneaa registra Nemčije 
Oak Ridge Associates 
Univ. 

13.9. 
15.10. 

Tečaj iz varstva pred sevanji - "Applied Health Physics" 

URSZR I? 09.11. Posvetovanje o zaščitni opremi proti sevanju 
IJS 10.12. Predavanje dr. Martinčiča in mag. Puclja o Černobilu 

V okvira projekta Evropske unije z naslovom ESOREX - EAST, ki ga vodi Bundesamt filr Strahlenschutz iz 
MOnchna je bila na obisku v Sloveniji izvedenka za dozimetrijo dr. E. Anatscko od 3. do 5.11.1999. ZIRS je 
koordiniral njen obisk na ZVD in IJS. Namen njenega obiska je bil preveriti, kako so nadzorovani delavci, ki v 
Sloveniji delajo z viri sevanj. 

V letu 1999 je ZIRS sodeloval z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za zdravstvo, URSJV, ZVD in 
dragimi tudi pri pripravi novega zakona o varstvu pred sevanji. Januarja in februarja 1999 so se nekateri 
predstavniki udeležili multilateralnega in bilateralnega zaslišanja v Bruslju. V ta namen so proučili predvsem dve 
direktivi Evropske Unije: Basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public 
against the dangers arising from ionizing radiation, Council Directive 96/29/Euratom, Bruselj, 1996, ter Health 
protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medica! exposure, and repealing 
Directive 84/466/Euratom, Council Directive 97/43/Euratom, Luksemburg, 1997. Poleg tega so se aprila 1999 z 
URSJV udeležili sestanka članic Konvencije jedrske varnosti v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA) 
na Dunaju. Konec novembra in prvi teden decembra 1999 so sodelovali z URSJV zaradi misije izvedencev IAEA 
za zakonodajo na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji. 

ZIRS je aktivno udeležen na sejah Strokovne komisije za jedrsko varnost, kjer so pogosto obravnavane teme s 
področja varstva pred ionizirnimi sevanji (na primer državni načrt za zaščito in reševanje v primeru nesreč s 
sevanjem, kriteriji in nivoji radioaktivnosti za odpravo nadzora nizko radioaktivnih odpadkov, itd.). Sodelovali 
so še v Komisiji za varstvo pred sevanji, ki jo je januarja 1999 imenovalo Ministrstvo za zdravstvo. Obravnavana 
so bila predvsem vprašanja o novem zakonu iz varstva pred sevanji, o direktivi EU na področju medicinskega 
obsevanja, o nadzora radioaktivnosti življenjskega okolja ter o neionizirnih sevanjih. 

4.1.9 ZAKLJUČEK 

V letu 1999 so zdravstveni inšpektoiji na področju varstva pred sevanji opravili skupaj 109 inšpekcijskih 
pregledov, kar je znatno več kot v letu 1998 (84 pregledov) ali v letu 1997 (74 pregledov). Na 57 pregledih 
(52%) so bile ugotovljene nepravilnosti, kar je primerljivo z letom 1998 (45 pregledov ali 53%). Izdali so 17 
ureditvenih odločb, 1 odločbo o prepovedi uporabe virov sevanj in 1 predlog sodniku za prekrške. Samostojno in 
v sodelovanju z drugimi inšpektorji so pregledovali tudi projektno dokumentacijo in izdali 7 soglasij za 
lokacijska, gradbena in uporabna dovoljenja glede virov ionizirnih sevanj. Izdali so 103 dovoljenja za nabavo in 
uporabo virov sevanj in 256 dovoljenj za prevoz radioaktivnih snovi (34 v notranjem prometu, 193 za uvoz, 15 
za izvoz in 14 za tranzit). 

Ugotavljamo, da je bilo stanje na področju varstva ljudi in okolja pred ionizirajnimi sevanji v letu 1999 
izboljšano glede na stanje v letu 1998. Nadzor prevozov radioaktivnih snovi je ostal na isti ravni. Mednarodnih 
zapletov ni bilo, število zavrnjenih prevozov odpadnega železa na mejnih prehodih z Italijo se je zmanjšalo. 
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Usposabljanju iz varstva pred sevanji in varnih prevozov radioaktivnih snovi ter sodelovanju pri pripravi novega 
zakona iz varstva pred sevanji so sodelavci ZIRS v povprečju posvetili okrog eno petino delovnih ur. Izboljšanje 
bil tudi nadzor objektov s povišano vsebnostjo radona, kjer je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih pregledov in 
izdanih 12 ureditvenih odločb oziroma sklepov. 

Izvajanje dozimetrije delavcev, ki so pri svojem delu izpostavljeni sevanju, se v Sloveniji vsako leto izboljšuje, 
kar se kaže tako v uvajanju standardnih postopkov pri merjenju doz, udeležbi nekaterih izvajalcev dozimetrije pri 
mednarodnih primerjalnih meritvah, kot tudi pri samih prejetih dozah, ki ne presegajo 20 mSv (razen zaradi 
radona). Še vedno pa je ostalo nekaj problemov predvsem pri nevtronski dozimetriji in pri merjenju celotelesnih 
aktivnosti in določanju notranjih doz. 

Inšpektorji ugotavljajo, da delovne organizacije ponekod še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti izbiri 
odgovornih oseb za varstvo pred sevanji. Predvsem tam, kjer prihaja do znatne medicinske obsevanosti 
pacientov, je potrebno imeti za to ustrezno usposobljene kadre (izvedence medicinske fizike) z ustreznimi 
pooblastili. Prav tako še ni vzpostavljen ustrezen register doz, ki jih pacienti prejemajo pri diagnostičnih posegih, 
ker izvajalci postopkov ponavadi ne vodijo te evidence kljub zahtevam v pravilnikih. V letu 2000 je predviden 
okrepljen nadzor na tem področju. 

Stanje nadzora nad viri ionizimih sevanj je ostalo na ravni lanskega leta. Zavod za varstvo pri delu in Institut 
"Jožef Štefan" v letu 1999 nista strokovno pregledala 41 organizacij (od 140) z radioaktivnimi snovmi, tako da 
stanje ni bilo urejeno v skladu z veljavnimi predpisi za okrog 100 zaprtih virov sevanja (od skupaj 564), za 6 
laboratorijev z odprtimi viri sevanja in za okrog 1700 ionizacijskih javljalnikov požara. Zato se v letu 2000 
izvajajo dodatni inšpekcijski pregledi teh virov z navodili, naj se odgovorne osebe iz organizacij čimprej 
dogovorijo s proizvajalci o vračilu radioaktivnih snovi ali z Agencijo za radioaktivne odpadke o njihovem 
skladiščenju v Brinju. 

Še vedno ni zadovoljivo urejeno shranjevanje starih in neuporabnih radioaktivnih virov, ki jih imajo uporabniki 
iz gospodarstva, zdravstva, raziskovanja in izobraževanja, čeprav je stanje nekoliko boljše glede na leto 1998 
zaradi rešenega vprašanja o upravljanju skladišča v Brinju med Institutom "Jožef Štefan" in Agencijo za 
radioaktivne odpadke. Problem posodobitve skladišča in inventure virov v skladišču leta 1999 ni bil rešen. 

4.2 POROČILO ZAVODA ZA VARSTVO PRI DELU 

Dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, za katere je ZVD oz. Center za ekologijo, 
toksikologijo in varstvo pred sevanji, Ljubljana pooblaščen: 

• ZVD je na podlagi MZ pooblaščena institucija za opravljanje vseh ukrepov varstva pred ionizirajočimi 
sevanji, navedenih v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur.l. SRS št. 9/81), št. odločbe 180- 
1/80-81 z dne 09.03.1981, 

• ZVD je bil z odločbo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za 
izvajanje sistematičnega preiskovanja kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.l. SFRJ, št. 40/86), 

• ZVD je z odredbo Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo imenovan kot organizacija, ki 
je pooblaščena za preskušanje radioaktivne kontaminacije živil živalskega in rastlinskega porekla (Ur.l. SRS, 
ŠL 22/87). 

4.2.1 UVOD 

V letu 1998 je Oddelek za varstvo pred sevanji v Centru za ekologijo, toksikologijo in varstvo pred sevanji 
deloval v sklopu ZVD kot pooblaščene organizacije za nadzor nad uporabo virov ionizirajočega sevanja v 
zdravstvu in industriji, kontrolo radioaktivnega onesnaževanja v delovnem in življenjskem okolju Slovenije in za 
izvajanje strokovnega usposabljanja za varno delo z viri ionizirajočih sevanj. 

Nadzor nad sevanji v delovnem okolju je vseboval predvsem preglede virov ionizirajočih sevanj v smislu 
kakovosti aparatov, obsevanosti pacientov in poklicnega osebja in pregled dokazil o zdravstveni delazmožnosti 
in usposobljenosti za varno delo z viri ionizirajočih sevanj. 
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Nadzor nad radioaktivnim onesnaženjem življenjskega okolja v Sloveniji, z namenom varovanja prebivalstva, se 
je izvajala preko monitoringa splošne radioaktivnosti po programu, ki gaje predpisuje pravilnik Z-l (Ur.l. SFRJ 
št.40/86), z meritvami radioaktivnosti v okolici NE Krško in rudnika urana Žirovski vrh v zapiranju, z meritvami 
koncentracij radona in radonovih potomcev v bivalnem okolju in z sevanja v okolici zaprtega premogovnika v 
Kočevju. 

4.2.2 PREGLED VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ V ZDRAVSTVU 

V letu 1999 je ZVD v zdravstvu pregledal skupaj 680 virov, ki so prikazani v tabeli 4.13. 

Tabela 4.13 Viri sevanj v zdravstvu 

Pregledani viri Oznaka Število 
Diagnostični rta aparati DR 127 
Računalniška tomografija DR7CT 13 
Densitometer DR/DE 12 
Diaskopija DR/Dl 4 
Mamograf DR/MA 28 
Mobilni rtg aparat DR/MO 34 
Odelca DR/OD 0 
Simulator DR/SI 2 
T V veriga DR/T V 103 
VSI DR 323 
Veterinarski rtg aparat DR/VE 20 
Veterinarski rtg aparat ZR/VE 1 
VSI VET 21 
Zobni rtg aparati ZR 226 
Tomograf ZR/TO 41 
TV veriga ZR/TV 54 
VSI ZR 321 
Terapevtski rtg aparat TR 3 
Izotopni laboratorij NM . 12 
SKUPAJ VIRI V ZDRAVSTVU 680 

4.2.3 PREGLED VIROV IONIZIRAJOČIH SEVANJ V INDUSTRIJI 

V industriji je bilo s strani ZVD pregledanih skupaj 228 virov ionizirajočih sevanj. 212 virov trenutno ni v 
uporabi, od katerih je 70 uskladiščenih pri reaktorskem centru v Podgorici, ostali pa so odpisani in se ne 
uporabljajo, so pa pod nadzorom ZIRS-a. Pregled virov sevanj v Republiki Sloveniji je prikazan v tabeli 4.14. 

poročevalec, št. 83/1 124 20. september2000 



Tabela 4.14: Viri sevanj v industriji 

Pregledani viri Oznaka Število 
Industrijski rtg aparati IR 66 
Defektoskop DEF 5 
Eliminator statične elektrike ELM 2 
Kvantometer RKVA 13 
Merilnik debeline RMD 9 
Merilnik gramature RMG 30 
Nivometer RN 40 
Strelovodi RS 8 
Sonde RSO 55 
SKUPAJ VIRI V INDUSTRIJI 228 

I SKUPNO ŠTEVILO VIROV 1908 

V letu 1999 se ni izvajal nadzor nad prejetimi dozami pacientov pri različnih diagnostičnih postopkih v 
zdravstvu, ker Ministrstvo za zdravstvo ni uspelo zagotoviti finančnih sredstev. Tako ne bo mogoče za leto 1999 
vnesti željene podatke v vprašalnike UNSCEAR, ki jih periodično pošilja svetovna zdravstvena organizacija - 
WHO. 

V sklopu nadzora kakovosti konvencionalnih rtg aparatov se v skladu s pravilnikom Z4 ocenjuje: 
• Prepuščeno sevanje iz ohišja, 
• Kongruenco, 
• Zaslonke, 
• TV ločljivost na sredini, 
• TV ločljivost na robu, 
• Stabilnost, 
• Ponovljivost, 
• Trajanje ekspozicije, 
• Anodno napetost. 

Glede na sprejemljivost posameznih parametrov, skladno z metodologijo navedeno v NCRP Report No. 99, 
»Quality Assurance for Diagnostic Imaging Equipment« smo razvrstili pregledane rentgenske aparate v naslednje 
kategorije: 
• Brezhibni, 
• Potrebni servisa, 
• Predlagani za odpis, 
• Odpisani v tekočem letu, 
• Novi aparati, 
• Pokvarjeni aparati. 

Pri pregledu zobnih rentgenskih aparatov se posebej kontrolira: 

• Omejitev snopa 
• Stabilnost aparata 
• Ponovljivost 
• Trajanje ekspozicije 
• Anodno napetost 

Glede na metodologijo navedeno v NCRP 99 smo enako kot za konvencionalne rtg aparate naredili naslednji 
statistični prikaz tudi za zobne rtg aparate: 
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Slika 4.2: Stanje diagnostičnih aparatov, pregledanih v letu 1999. 
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Slika 4.3: Stanje zobnih aparatov, pregledanih v letu 1999. 
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4.2.4 PREGLED VIROV SEVANJA ZA OBDOBJE OD 1996 DO 1999 

V tabeli 4.15 in slikah 4.4 in 4.5 je prikazano število pregledov virov sevanja od 1996 do 1999 ter njihova 
razporeditev po dejavnostih. 

Tabela 4.15: Število pregledov virov sevanja od 1996 do 1999. 

VIR 
SEVANJA 1996 1997 1998 1999 

DR+TR 313 325 343 346 

ZR 293 317 304 322 

NM 17 19 19 12 

IND. 231 232 235 228 

ODPIS 27 35 60 35 

SKUPAJ 881 928 961 943 

Število pregledanih virov sevanja od 1996 do 1999 
po dejavnosti 

400     s j — 

Slika 4.4: Število pregledanih virov sevanja od 1996 do 1999 po dejavnostih 

Skupno fttevHo pregledanih virov sevanja od 1996 

1996 1997 1998 1999 

Slika 4.5: Skupno število pregledanih virov sevanja od 1996 do 1999 
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4.2.5 UGOTAVLJANJE PREJETIH DOZ SEVANJA 

V letu 1999 je ZVD v 629 (v letu 1998 v 601) delovnih organizaciji odčitali v celem letu 28.616 (v letu 1998 pa 
26.959) prejetih doz sevanja. Filmski dozimetri niso več v uporabi. Nekatere od teh delovnih organizacij ne 
uporabljajo stalno vire ionizirajočih sevanj ali pa se dozimetrija ne opravlja redno. Skupaj pa je bilo v letu 1999 
pod dozimetričnim nadzorom ZVD 2869 oseb (leta 1998 pa 2562). 

ZVD ima za potrebe svojih dejavnosti vzpostavljen svoj računalniški sistem prejetih doz za delavce pri virih 
sevanj. Statistiko prejetih doz je ZVD v letu 1999 pripravil v dveh oblikah. V prvi so rezultate dozimetrije 
upoštevali konzervativno in prejete doze, ki so bile pod mejo poročanja (0,04 mSv) upoštevamo kot 0,04 mSv. V 
drugi pa so namesto te vrednosti upoštevali vrednost 0,00 mSv, kot zahteva Zdravstveni inšpektorat RS. 

Razvrstitev oseb v skupine po dejavnostih za leto 1999 je nekoliko drugačna kot pretekla leta, in sicer zaradi 
zahtev Zdravstvenega inšpektorata RS v zvezi z centralnim dozimetričnim registrom. Največja razlika je pri 
skupini delavcev, ki delajo na klinikah nuklearne medicine, saj smo v isto skupino v prejšnjih letih šteli tudi 
delavce iz različnih raziskovalnih laboratorijev, ki delajo z odprtimi viri ionizirajočih sevanj. Ti delavci so v 
letošnji statistiki zbrani v skupini ostali. V skupini ostali so tudi vsi delavci, ki so v letu 1999 prenehali delati z 
viri sevanj (npr. šli v pokoj) ne glede na to, v kakšni dejavnosti so bili zaposleni. 

ZVD ugotavlja da v letu 1999 ni bilo prekoračitev zakonsko predpisanih mejnih vrednosti za osebne doze (50 
mSv). Le ena oseba prejela dozo večjo od 10 mSv, 16 oseb pa je preseglo 5 mSv. 

Najvišji dve izmerjeni vrednosti v enem mesecu sta znašali 35,8 mSv in 13,7 mSv, vendar v obeh primerih ni šlo 
za doze, ki bi ju osebi prejeli zaradi svojega dela. V prvem primeru je bil izpostavljen le dozimeter, v drugem pa 
je bil dozimeter izpostavljen med več diagnostičnimi rentgenskimi preiskavami osebe, ki ga je uporabljala. Ti 
dve vrednosti se ne upoštevata v evidenci prejetih doz in so jih tudi v statističnem prikazu izpustili. Kljub temu 
pa obe vrednosti vodijo v bazi dozimetričnih podatkov obeh delavcev, saj zaenkrat drugačnih navodil od 
upravnih organov niso prejeli. Naslednja najvišja vrednost izmeijena v enem mesecu je znašala 5,51 mSv. 

V statističnem pregleduje razvidno, daje okrog polovica delavcev prejela doze manjše od 0,5 mSv, okrog 2/5 pa 
v intervalu od 0,5 do 1 mSv. Največji delež kolektivne doze odpade na 1236 delavcev, in sicer v interval od 0,2 
človek.mSv do 1 človek mSv. 

Skupna kolektivna doza vseh delavcev pod dozimetričnim nadzorom znaša 1,7 človek Sv. Povprečna letna doza 
znaša 0,6 mSv, kar je manj kot v letu 1998, ko je znašala 0,8 mSv. Število delavcev v posameznih doznih 
intervalih ter izpeljane kolektivne doze so podani v tabelah od 4.16 do 4.21. 

Tabela 4.16: Prejete doze sevanja. Doze izpod meje poročanja so upoštevane kot 0.04 mSv (uporabljene oznake 
virov sevanja so pojasnjene v poglavju 4.2.2 in 4.2.3). 

Koda 

dejavnosti 

Število 

delavcev 

Kolektivna doza 

(človek mSv) 

Povprečna 

doza (mSv) 

Dejavnost (UNSCEAR koda) 

DR 1678 1072,8 0,64 Diagnostična radiologija (2000) 
ZR 
NM 
IR 
l 
VET 
O 

324 
lil 
86 
270 
44 
356 

163,7 
95,3 
72,7 
150.4 
27,3 
149,2 

0,31 
0,86 
0,85 
0,56 
0,62 
0,42 

Stomatologija - zobni RTG (2200) 
Nuklearna medicina (2300) 
Industrijska radiografija (3200) 
Industrija - ostalo (3700) 
Veterina (6200) 
Ostalo (2400, 2500, 6300) 

Skupaj 2869 1731,4 0,60 • 
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Tabela 4.17: Število delavcev v posameznem doznem intervalu (uporabljene oznake virov sevanja so pojasnjene 
v poglavju 4.2.2 in 4.2.3) 

Število delav 
mSv 

cev v posaiT 
<0,5 

leznih doznih interv 
0,5 - 0,99 

alih 
1,00-4,99 5,00-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 >20 

DR 
ZR 
NM 
IR 
I 
VET 
0 

814 
186 
27 
32 
146 
17 
254 

719 
130 
59 
38 
109 
24 
95 

131 
8 
24 
16 
15 
3 
6 

13 
0 
1 
0 
0 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tabela 4.18: Kolektivna doza po posameznih intervalih individualno prejetih doz (uporabljene oznake virov 
sevanja so pojasnjene v poglavju 4.2.2 in 4.2.3) 

mSv 
Kolektivna 
<0,5 

doza po posamezni 
0,5 - 0,99 

li doznih interv 
1,00-4,99 

alih (človek 
5,00-9,99 

mSv) 
10,0-14,99 15,0-19,99 >20 

DR 
ZR 
NM 
IR 
I 
VET 
O 

300,4 
71,9 
12,0 
12.4 
60.5 
6,7 
76,7 

449,4 
80.4 
39,8 
23.5 
61.6 
16,4 
57,4 

226,6 
11.4 
37.5 
36,8 
28.3 
4,2 
9,7 

84,3 
0,0 
6,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4 o
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Tabela 4.19: Prejete doze sevanja. Doze izpod meje poročanja so upoštevane kot 0.0 mSv (uporabljene oznake 
virov sevanja so pojasnjene v poglavju 4.2.2 in 4.2.3) 

Koda 
dejavnosti 

Število 
delavcev 

Kolektivna doza 
(človek mSv) 

Povprečna 
doza (mSv) 

Dejavnost (UNSCEAR koda) 

DR 
ZR 
NM 
IR 
I 
VET 
0 

1678 
324 
111 
86 
270 
44 
356 

635,2 
68,2 
72.8 
49.9 
55,2 
16.7 
59.8 

0,38 
0.21 
0,66 
0,58 
0,20 
0,38 
0,17 

Diagnostična radiologija (2000) 
Stomatologija - zobni RTG (2200) 
Nuklearna medicina (2300) 
Industrijska radiografija (3200) 
Industrija - ostalo (3700) 
Veterina (6200) 
Ostalo (2400, 2500, 6300) 

Skupaj 2869 957,8 0,33 
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Tabela 4.20: Število delavcev v posameznem doznem intervalu (uporabljene oznake virov sevanja so pojasnjene 
v poglavju 4.2.2 in 4.2.3) 

Število delav 
mSv 

cev v posarr 
< LLD 

eznih doznih interv 
LLD - 0,99 

alih 
1,00-4,99 5,00-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 >20 

DR 
ZR 
NM 
IR 
I 
VET 
0 

395 
77 
9 
16 
106 
9 
140 

1164 
240 
77 
57 
151 
32 
211 

105 
7 
24 
13 
13 
3 
4 

13 
0 
1 
0 
0 
0 
1 

I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tabela 4.21: Kolektivna doza po posameznih intervalih individualno prejetih doz (uporabljene oznake virov 
sevanja so pojasnjene v poglavju 4.2.2 in 4.2.3). 

Kolektivna d oza po posa 
< LLD 

meznih doznih intei 
LLD - 0,99 

■valih (človek r 
1,00-4,99 

nSv) 
5,00-9,99 10,0-14,99 15,0-19,99 >20 

DR 
ZR 
NM 
IR 
l 
VET 
O 

! 

347,5 
58,1 
29.0 
16.1 
30.5 
12.6 
47.2 

191,7 
10,1 
38,0 
33,8 
24,7 

4.1 
7.2 

83,9 
0,0 
5,8 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4 

12,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 P

 
P 

P 
P 

P 
P 

P 
O
 

O
 

o 
o 

o 
o 

o 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

4.2.6 STROKOVNO USPOSABLJANJE 

V letu 1999 je ZVD organiziral 10 seminarjev iz varstva pred ionizirajoči sevanji, od tega: 

• 3 enotedenske na ZVD 
• 1 enodnevni za TALUM 
• 1 tridnevni za SB NOVO MESTO 
• 1 dvodnevni za SB MARIBOR 
• 1 enotedenski za BIOLOGIJO 
• 1 enodnevni za POŠTO SLOVENIJE 
• 1 dvodnevni za ALUSUISSE TOMOS 
• 1 dvodnevni za VOP d.o.o. 

Izpite iz varstva pred sevanji je opravilo 211 oseb. 
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4.3 POROČILO INSTITUTA "JOŽEF ŠTEFAN" 

43.1 NADZOR NAD RADIOAKTIVNOSTJO V ŽIVLJENJSKEM OKOLJU 

V programu rednega nadzora radioaktivnosti v okolju sodeluje Institut Jožef Štefan s tremi odseki (F-2, K-3 in 
0-2) in z Ekološkim laboratorijem z mobilno enoto (ELME). Na podlagi rezultatov svojih meritev in tudi 
meritev ostalih udeležencev pripravlja posebna redna letna poročila, ki vsebujejo ocene doznih obremenitev 
okoliških prebivalcev in okolja. 

Nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško je v lem 1999 potekal po sprejetem in potrjenem programu, rezultati 
nadzora pa so zajeti v poročilu (IJS-DP-8186). Povzetek tega dokumenta je podan v tem poročilu v poglavju 3.3. 

Ocena vpliva dejavnosti Reaktorskega centra na Brinju je temeljila na meritvah radioaktivnih izpustov ob samih 
virih (emisije) in na oceni doz na prebivalstvo na podlagi modelov o širitvi radioaktivnih snovi v okolju. Skupni 
vpliv zaradi tekočinskih in atmosferskih izpustov je bil konzervativno ocenjen na velikostni red mikrosieverta na 
leto, kar je tisočinka letne dozne omejitve za prebivalca in hkrati približno tisočinka letne naravne izpostavitve. 

Podobno, vendar v neprimerno manjšem obsegu, je IJS (odseka F-2 in K-3), udeležen tudi v programu nadzora 
splošne radioaktivne kontaminacije v življenjskem okolju Republike Slovenije, t.j. v tako imenovanem državnem 
monitoringu, ki ga z velikimi težavami financira MZ. V tem delu programa, ki zajema še smiselen minimum 
nadzornih meritev na podlagi enkratnih vzorcev, je v letu 1999 IJS 2-krat opravil meritve sevalcev gama in tritija 
v vodah 4-ih rek, 6-ih vodovodov. Opravljene so bile tudi meritve mesečnih vzorcev padavin v Ljubljani in 
meritve doz zunanjega sevanja v mreži na 50-ih lokacijah v Sloveniji. Rezultati meritev so objavljeni v poročilu 
o radioaktivnosti v življenjskem okolju, ki ga je izdelal ZVD. 

V letu 1999 je IJS (odsek 0-2) sodeloval pri izvajanju nadzora radioaktivnosti v okolju nekdanjega rudnika 
urana Žirovski vrh med izvajanjem trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude. Sodeloval je pri meritvah 
urana, U0Th, a6Ra, :i0Pb in 2l0Po v vodah. Rezultati so zbrani v posebnem poročilu o nadzoru za leto 1999, ki ga 
je pripravil Zavod za varstvo pri delu Ljubljana. 

IJS kot pooblaščena organizacija opravlja meritve radioaktivne kontaminacije vzorcev iz uvoza oziroma vzorcev, 
kijih Slovenija izvaža v tujino. V laboratoriju za visokoločljivostno spektrometrijo gama (odsek F-2) je bilo tako 
v letu 1999 opravljenih 111 analiz vzorcev otroške hrane, mesa, mleka, sira, medu, koruze, ječmena, gob in pitne 
vode. Merili so tudi radioaktivno kontaminacijo hrane za pse in mačke, ribje moke, kože, lesnega oglja, žlindre 
ter fekalnih odplak. Razen pri treh vzorcih je bila izmerjena vsebnost l37Cs pod 1 Bq/kg; opazno višje vrednosti 
so bile merjene le pri gobah 8 Bq/kg in lesnem oglju 40 Bq/kg. 

4.3.2 VARSTVO PRED SEVANJI NA DELOVNIH MESTIH 

IJS kot pooblaščena organizacija vsako leto na zahtevo naročnikov izvaja tudi kontrolne meritve sevanja v 
delovnem okolju. Delavci IJS so občasno izvajali meritve stopnje izpostavljenosti delovnih mest ionizirajočih 
sevanj, preveijanja radioaktivnega onesnaženja predmetov, prostora in zraka v prostorih, v katerih se dela z viri 
ionizirajočih sevanj. 

V letu 1999 so bile tako opravjene 3 kontrole RTG aparatov (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, STO 
Ravne), kontrola zaprtih virov (VIPAP Videm Krško, STO Ravne) ter kontrola odprtih virov na Kliniki za 
nuklearno medicina KC in na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. 

Rezultati nadzora delovnih prostorov, kjer poteka delo z odprtimi viri, so pokazali večinoma nemerljivo ali pa 
zanemarljivo odstranljivo kontaminiranost. 

V letu 1999 je IJS (odsek K-3) opravljal v Postojnski jami sistematične meritve koncentracij radona (Rn-222) in 
radonovih kratkoživih razpadnih produktov (Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214) v zraku na dveh izbranih merilnih 
mestih. Na osnovi rezultatov meritev in časa zadrževanja v jami so bile izračunane obsevne doze, ki jih zaradi 
inhalacije radonovih razpadnih produktov prejmejo delavci v jami. Rezultati so bili objavljeni v delovnem 
poročilu Doze delavcev v Postojnski jami zaradi radona in radonovih razpadnih produktov (v času od 
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01.01.1999 do 31.12. 1999) (IJS-DP-8189). 

Na pobudo in s financiranjem s strani ZIRS je IJS (odsek K-3) opravil dodatne preiskave radona in njegovih 
razpadnih produktov v 23 vrtcih in 3! šolah, kjer so bile v okviru predhodnega nacionalnega programa meritev 
radona odkrite koncentracije med 600 in i 000 Bq/mJ. V zimskem času (čas najvišjih koncentracij) so bile 
merjene koncentracije radona z detektorji jedrskih sledi in elektreti ter koncentracije radona in njegovih 
kratkoživih razpadnih produktov s kontinuirnimi merilniki. Rezultati so podani v delovnem poročilu Vpliv 
prezračevanja na koncentracije radona v vrtcih in šolah s povišanimi koncentracijami (IJS-DP-8077). Prav tako 
so bile merjene koncentracije radona in njegovih razpadnih produktov v šoli s koncentracijo radona višjo od 
1000 Bq m", za katero so upravljalci v letu 1997 prejeli od ZIRS odločbo z zahtevo po znižanju koncentracije 
radona. Poiskani so bili viri radona ter izračunane obsevne obremenitve učencev in zaposlenih. Rezultati so 
podani v delovnem poročilu Dodatne raziskave radona ter obsevne doze učencev in zaposlenih v osnovni šoli 
Belokranjskega odreda Semič (IJS-DP-8138). 

Radiološki nadzor pri obratovanju Prehodnega skladišča nizko in srednjeaktivnih radioaktivnih odpadkov na 
Brinju za male uporabnike v Sloveniji je opravljala lastna služba IJS za varstvo pred sevanji (SVPIS). V juliju 
1999 je bilo v ZDA na trajno odlaganje prepeljanih 219 iztrošenih gorivnih elementov, ki so nastali ob 
dosedanjem obratovanju reaktorja. Zaradi skrbno načrtovanih postopkov in brezhibne izvedbe prenosa gorivnih 
elementov v transportna kontejnerja je največja prejeta doza znašala le 0,08 mSv. V mesecu avgustu je skladišče 
prešlo pod upravljanje Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO). 

4.3.3 MERJENJE IZPOSTAVLJENOSTI DELAVCEV 

V letu 1999 je IJS (SVPIS) z institutskimi osebnimi termoluminiscenčnimi dozimetri (IJS TLD-05) nadzoroval 
prejete doze 200 sodelavcev instituta, ki poklicno, redno ali občasno prihajajo v stik z viri ionizirajočega sevanja. 
Najvišja letna izmerjena doza je znašala 0,55 mSv, kar je 2,8% letne dozne omejitve za poklicnega delavca z viri 
sevanja. Podrobna poročila so biia poslana na ZIRS. 

IJS (odsek F-2) je opravljal tudi periodične meritve osebnih doz za 10 institucij v Sloveniji. Sprotna poročila, kot 
tudi poročilo o celotni dozi, je IJS redno dostavljal ZIRS. Vse izmerjene letno prejete doze delavcev so bile pod 
letnimi omejitvami za splošno prebivalstvo (za ljudi, ki niso poklicno izpostavljeni sevanju), z izjemo delavcev v 
NE Krško (izpostavljenost ob remontu) in Onkološkega inštituta v Ljubljani. 

4.3.4 PREVERJANJE BREZHIBNOSTI DELOVANJA MERILNIH INSTRUMENTOV 

V skladu s pooblastilom za preverjanje pravilnosti delovanja merilnih instrumentov, je Nacionalni laboratorij za 
dozimetrične standarde (NDS) na IJS v letu 1999 pregledal skupno 233 instrumentov in izdal ustrezne 
dokumente. Za NE Krško, kije eden največjih naročnikov, je bila izvedena kalibracija 165 elektronskih osebnih 
dozimetrov in so bili izdani certifikati o kalibraciji. 

NE Krško je hkrati vključena v program rednega preverjanja zanesljivosti sistema za termoluminiscenčno 
dozimetrijo, v okviru katerega je vsak mesec NDS obseval skupino poslanih dozimetrov. Po obsevanju je 
naročnik izmeril prejete doze brez vnaprejšnje informacije o obsevani dozi. Na osnovi obsevane doze in poslanih 
podatkov o prebrani dozi je NDS izdal poročilo o obsevanju. 

Naslednji pomembnejši uporabnik kalibracijskih zmogljivosti je edini slovenski proizvajalec merilne opreme na 
področju ionizirajočega sevanja AMES. Izdanih je bilo 55 certifikatov o kalibraciji Geiger-MUlletjevih cevi za 
kontinuirne merilnike za okolje tipa MFM-202. Za ostale posamezne uporabnike je bilo izdanih še 15 
certifikatov o kalibraciji različnih dozimetrov. 

V okviru dejavnosti, povezanih s preverjanjem delovanja instrumentov, velja omeniti tudi redno vzdrževanje 
sledljivosti etalona za absorbirano dozo ionizirajočega sevanja na mednarodne etalone. Laboratorij vzdržuje 
najboljše merilne zmogljivosti za merilna področja v varstvu pred sevanji v Sloveniji in si kot laboratorij 
nacionalnega pomena prizadeva za vključitev v mednarodno mrežo MAAE/SZO kalibracijskih laboratorijev. 
4.3.5 USPOSABLJANJE DELAVCEV ZA DELO Z VIRIH SEVANJ 
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Usposabljanje se izvaja v okviru Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo "Milan Čopič" (ICJT). ICJT je v 
letu 1999 nadaljeval z dejavnostmi na vseh štirih področjih svojega delovanja. 

Na področju varstva pred sevanji je bilo v letu 1999 izvedenih skupno šest tečajev za medicinsko osebje ter za 
industrijsko uporabo virov ionizirajočega sevanja. 

Primarna dejavnost ICJT je usposabljanje delavcev NE Krško. V letu 1999 seje končal v letu 1998 začeti tečaj 
TJE - sistemi (Tehnologija jedrskih elektrarn - sistemi in obratovanje NEK). Izvedena sta bila dva krajša tečaja 
OTJE (Osnove tehnologije jedrskih elektrarn) za tehnično osebje NEK. Eden med njimi je bil namenjen 
predvsem zunanjim podizvajalcem NEK. Izpeljani so bili tudi štirje obnovitveni tečaji za operaterje elektrarne. 
Izdelan je bil sistem za nadzor kakovosti učnih materialov in baze testnih vprašanj. 

V letu 1999 je bil dosežen velik napredek pri organizaciji mednarodnih tečajev. Mednarodna agencija za 
atomsko energijo je centru poverila soorganizacijo devet aktivnosti. Večina je bila enotedenskih srečanj, eno 
srečanje pa je bilo dvotedensko. Interes za organizacijo srečanj na ICJT potrjuje vizijo postati mednarodno 
priznan center za usposabljanje. 

V letu 1999 je bilo na ICJT izvedenih skupno 35 tečajev s 626 tečajniki. 

Na področju informiranja javnosti je ICJT nadaljeval z vabili osnovnim in srednjim šolam, ki so redno in v 
velikem številu prihajale na predavanji o jedrski tehnologiji in o radioaktivnih odpadkih ter na ogled razstave. 
Skupno je v letu 1999 ICJT obiskalo 7632 učencev in dijakov. 

V letu 1999 je bil v celoti prenovljen tudi veliki razstavni prostor v kleti. Dodana sta bila dva eksponata z 
interaktivnim kvizom o RAO, dva z najpogostejšimi vprašanji o RAO ter zemljevid sveta z RAO objekti. 
35 tečajev s 626 tečajniki 

4.3.6 PRIPRAVLJENOST NA UKREPE OB JEDRSKI ALI RADIACIJSKI NESREČI 

Del aktivnosti IJS oziroma ELME predstavlja tudi pripravljenost strokovnjakov in opreme na posredovanje ob 
morebitni jedrski ali radiološki nesreči. ELME je tudi v letu 1999 deloval po programu delovanja, ki ga vsako 
leto odobri URSZR. 

V letu 1999 ni bilo "pravih" radioloških intervencij. Med posebne dejavnosti ELME pa lahko štejemo sortiranje 
radioaktivnih odpadkov v Zavratcu po pogodbi z Agencijo RAO in organizacijo mednarodne delavnice mobilnih 
enot srednje Evrope v Černobilu v septembru 1999 (poročilo IJS-DP-8136). Na primerjalnih meritvah je 
sodelovalo 19 ekip iz 9 držav in MAAE. Delavnica je imela velik odmev. 

Člani ELME so sodelovali pri pisanju državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ter pri aktivnostih 
MAAE t.j. pri pripravi in pisanju priporočil s področja pripravljenosti na jedrsko ali radiološko nesrečo ter pri 
razvoju sistema hitre pomoči ob takih nesrečah - mreža ERNET (Emergencv Response Nerwork) v katero naj bi 
bil med prvimi vključen tudi ELME. 

V letu 1999 so bili izvedeni vsi trije redni obhodi NE Krško in okolice z obema voziloma ELME in popolno 
radiološko opremo. Ob vsakem obhodu, ki je vnaprej skrbno načrtovan, je v NE Krško izveden del rednih 
vzorčevanj in meritev, primerjalne meritve s Službo za radiološko zaščito v NE Krško ter skupno urjenje ekip 
ELME in NE Krško. V tem okviru ekipa ELME obišče stalne merilne točke v okolici, kot so aerosolne in jodove 
črpalke, izmeri osnovne parametre na primer hitrost doze, površinsko kontaminacijo s sevalci alfa in beta, vadi 
uporabo Ge detektorja in-situ ter preveri postopke vzorčevanja, priprave vzorcev in samih meritev. O vsakem 
obhodu je izdelano poročilo. Poročila tvorijo del vsakoletnega celovitega poročila "Meritve radioaktivnosti v 
okolici Nuklearne elektrarne Krško" (IJS DP-8186). 

4.4. REGISTER PREJETIH DOZ SEVANJA NA URSJV 

Področje varstva pred sevanji za delavce v jedrskih objektih, katerega nadzoruje URSJV, je v večjem delu 
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podano že v predhodnih poglavjih inšpekcijski pregledi 2.1.9, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5, 2.7 in poglavju Prejete 
doze delavcev NEK 2.1.7. V tem razdelku URSJV predstavlja sistem, ki vzpostavlja in omogoča celovit nadzor 
nad vsemi obsevanji delavcev, zaposlenih vjedrski stroki v Sloveniji. 

4.4.1. UVOD 

Uprava RS za jedrsko varnost je v letu 1999 vzpostavila register prejetih doz sevanja za delavce v jedrskih 
objektih v Sloveniji, ki je namenjen evidenci in vrednotenju rezultatov merjenja prejetih doz. V tem registru so 
zajeti podatki o približno 4700 delavcih, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj vjedrski stroki v Sloveniji, od tega 
podatki o približno 1200 delavcih, ki so (so bili) zaposleni v jedrskih objektih v Sloveniji in o približno 3500 
zunanjih delavcih, ki (ki so) pretežno sodelujejo na remontnih delih v NEK. 

Zakonska osnova za uvedbo registra doz je veljavna slovenska zakonodaja - Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.l. SFRJ 62/84), čl. 65, 10. točka; 
Pravilnik o načinu vodenja evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri 
delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (Ur.l. SFRJ 40/86), čl. 4; Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Ur.l. RS 71/94). Register je URSJV vzpostavila v skladu z zahtevami iz evropskih direktiv - št. 
96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 in št.90/641/EURATOM z dne 4. decembra 1990. 

Posebnost programske opreme registra doz je, da omogoča sprejem podatkov v elektronski obliki iz vseh 
obstoječih datotek, s katerimi razpolagajo dozimetrični servisi NEK, RŽV, IJS (za delavce pri Raziskovalnem 
reaktorju in delavce URSJV) ter ZVD (za delavce ARAO). Sistem je izdelan tako, da imajo lastniki podatkov 
kar najmanj dela in težav pri pripravi le-teh za aplikacijo. 

4.4.2. PODATKI V REGISTRU DOZ 

Register je osnovna 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 (URSJV, ARAO). 
Podatki o prejetih dozah sevanja obsegajo mesečno dozo, tromesečno dozo, dozo prejeto v tekočem letu in 
življenjsko dozo delavca. Matični podatki o delavcih zajemajo identifikacijsko številko delavca, priimek, ime, 
spol, rojstni datum, izobrazba/poklic, stopnja izobrazbe, datum nastopa dela, status zaposlitve - redno zaposleni 
delavec/zunanji delavec, delovno organizacijo prejema doze, dejavnost, delovno organizacijo zaposlitve, podatke 
o opravljenem zdravniškem pregledu in o izpitu iz radiološke zaščite. V register je mogoče vnesti ločeno podatke 
o načinu obsevanja (zunanje obsevanje, vključno z nevtroni, notranje obsevanje), o vrsti dozimetra in podatke o 
predhodno prejetih dozah. Podatki o delovnih organizacijah obsegajo oznako DO, naziv DO, naslov, pošto in 
poštno številko, številko telefona in telefaksa, naslov elektronske pošte in način prenosa podatkov. 

4.4.3. PREGLEDOVANJE PODATKOV V REGISTRU 

Po stanju ob koncu leta 1999 programska oprema registra doz že omogoča statistične preglede prejetih doz 
(individualnih in kolektivnih doz) ter pripravo različnih tiskanih poročil o prejetih dozah. 

Statistični pregled prejetih doz o posameznih delavcih 

Pogledi vseh shranjenih podatkov omogočajo pregled celotne zgodovine izpostavljenosti posameznega delavca 
za nazaj (a) po delovnih organizacijah, kjer je delavec dozo prejel in (b) po delavcih po delovnih organizacijah 
po letih. Po stanju konec leta 1999 je nabor podatkov o dozah na voljo v elektronski obliki le za določena 
časovna obdobja. Tako je register popolnjen s podatki o dozah, ki so jih prejeli delavci v NEK (od 1980 do 1993 
kumulativno, od 1994 do 1998 po posameznih letih, za leto 1999 in 2000 po mesecih). Podatki o prejetih dozah 
delavcev nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh (sedaj RŽV) so na voljo za obdobje 1995-99 po posameznih 
letih. Podatki o dozah delavcev Reaktorskega centra podgorica v Brinju so razpoložljivi od uvedbe 
termoluminiscentne dozimetrije na IJS dalje, to je od leta 1988-99. Register vsebuje podatke o dozah, ki so jih 
prejeli delavci URSJV od leta 1991 dalje; registracija doz je četrtletna. Podatke o dozah, ki so jih prejeli delavci 
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ARAO pri opravljanju del v skladišču NSRAO v Brinju in v Zavratcu so zajeti v register od meseca junija 1999 
dalje. 

Statistični pregled kolektivnih doz delavcev po delodajalcih 

Pogledi omogočajo neposredni vpogled v skupno kolektivno efektivno dozo, v letno kolektivno efektivno dozo, 
doze po različnih vrstah del ali dejavnostih, tako po po delodajalcih po letih kot po delodajalcih po delovnih 
mestih. 

4.4.4. PRIPRAVA IN IZDELAVA TISKANIH POROČIL 

Programska oprema registra doz omogoča pripravo različnih tiskanih poročil o podatkih iz registra. Zaenkrat je 
možno pripraviti tri najpomembnejše vrste tiskanih poročil: 

a) Poročilo o prejetih dozah posameznega delavca omogoča pregled celotne zgodovine obsevne 
izpostavljenosti delavca. Tovrstno poročilo se zahteva za pridobitev dovoljenja za delo v kontroliranem 
področju in za potrebe dela v drugi delovni organizaciji. Poročilo o prejetih dozah delavca se zahteva tudi za 
potrebe zdravniškega pregleda skupaj s podatki o prejeti dozi za določeno obdobje in kumulativni dozi 
delavca ter podatki o osebi in njeni zaposlitvi. 

b) Statistično poročilo o prejetih efektivnih dozah podaja porazdelitev efektivnih doz v posamezni organizaciji 
za vsa leta obratovanja, za katera so podatki zajeti v registru. 

c) Statistično poročilo URSJV o prejetih dozah vseh delavcev je splošen statistični prikaz o prejetih dozah in 
obsega kolektivne doze in povprečne doze vseh delavcev v registru; razporeditve delavcev po intervalih 
kolektivnih doz; in kolektivne doze po posameznih intervalih efektivnih doz v zadnjih petih letih. 

d) Grafični prikazi podatkov. Programska oprema omogoča prikaz podatkov o dozah v obliki tabel in grafov po 
potrebah in željah uporabnika. Trenutno je prikaz podatkov, v obliki grafov, urejen s programom EXCEL. 

4.4.5. VARSTVO PODATKOV 

Varstvo podatkov je zagotovljeno v skladu z zaščito, ki jo omogoča okolje Lotus Notes. Register je zasnovan v 
skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 8/90 in 19/91) in omogoča dostop do podatkov 
le pooblaščenim delavcem URSJV. Za delo z registrom sta predvideni dve vrsti uporabnikov; skrbnik sistema in 
ostali uporabniki. Skrbnik sistema ima dostop do vseh podatkov v bazi in do vseh aplikacij. Ostali uporabniki 
imajo samo možnost vpogleda v podatke brez možnosti prenosa podatkov. 

4.4.6. ZAKLJUČKI 

Z uvedbo registra je od sedaj naprej upravnemu organu omogočena dozimetrična kontrola za vse zunanje 
delavce, tudi tujce, v skladu z direktivo 90/641/EURATOM. 

V nadaljevanju si bo URSJV prizadevala pridobiti podatke o celotni zgodovini obsevanosti delavcev v jedrski 
stroki v Sloveniji. Veliko podatkov, ki se hranijo le na papirnih dokumentih in niso na voljo v elektronski obliki, 
bo potrebno v register vnesti ročno. 

S podatki, ki so zajeti v registru, bo možno izdelati osebni dozimetrični dokument za vse delavce, tudi zunanje. 
To je dokument o delavcu, ki poleg delavčevih matičnih podatkov vsebuje tudi podatke o celotni zgodovini 
delavčeve izpostavljenosti sevanju. 

Programska podpora registru zagotavlja, da se lahko aplikacija enostavno odpre navzven - na spletne strani; s 
tem je - skladno z zaščito podatkov - omogočeno nadzorovano pregledovanje registra z običajnim spletnim 
brkljalnikom - seveda v mejah pooblastil, kijih za vsakega uporabnika določi URSJV. 
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5. UVOZ IN IZVOZ RADIOAKTIVNEGA MATERIALA 

Uprava RS za jedrsko varnost izdaja dovoljenja za promet jedrskih materialov (izdana so dovoljenja NEK-u v zvezi 
z nabavo, uvozom in prevozom svežih jedrskih gorivnih elementov), dovoljenja za promet jedrskih materialov čez 
mejo RS in za prevoz v notranjem prometu (uvoz, izvoz, tranzit) ter za potrdila o ustreznosti embalaže za jedrsko 
gorivo. 

URSJV izdaja v skladu z Uredbo o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Ur. 1. RS, št. 17/99) uvozna 
dovoljenja za uvoz svežega jedrskega goriva ter dovoljenja za uvoz radioaktivnih virov za potrebe bolnišnic 
(diagnostika, terapija), raziskovalnih inštitutov in industrije. 

URSJV je izdala, v skladu z zgoraj omenjeno uredbo, kije začela veljati 1. januarja leta 1996, 114 dovoljenj v letu 
1999. Od tega je bilo izdano 72 dovoljenj za enkratni uvoz določenega blaga, 34 dovoljenj za večkratni uvoz 
določenega blaga (Karanta, Genos, Biomedis) in 8 dovoljenj za izvoz določenega blaga (IJS, Sanolabor, NE Krško, 
Tobačna Ljubljana in IMP Promont Kontrolor). 
Največji uvozniki radionuklidov so Biomedis, Karanta, Genos in Iris, vsi ostali pa uvažajo le občasno. Največ se 
uvaža Xe-133,1-131,1-125 in Tc-99m. 
Stanje uvoza radionuklidov po uporabnikih v letu 1999 je podano v tabeli 5.1. Slovenska podjetja pa so izvozila oz. 
vrnila za cca. 832 GBq radionuklidov (Sr-90 in Ir-192). 
V skladu z omenjeno uredbo je izdala URSJV Institutu Jožef Štefan iz Ljubljane dovoljenje za izvoz zabojnika, kije 
namenjen transportu radionuklidov z visoko aktivnostjo.Te vrste zabojnikov so izdelani iz izotopsko osiromašene 
uranove zlitine, kije z notranje in zunanje strani obdana z nerjavnim jeklom. 
Izdana sta bila tudi dovoljenja za izvoz kontaminiranega rotorja črpalke v francosko podjetje Somanu in izrabljenega 
goriva iz raziskovalnega reaktorja Triga v ZDA. 
Prav tako seje med drugim tudi izdalo dovoljenje za uvoz uparjalnikov teže cca. 690 ton za potrebe NE Krško. 
NE Krško je zaprosila za izdajo dovoljenja za vrnitev nizko radioaktivnih odpadkov, ki so bili v preteklem letu 
odpeljani na Švedsko za sežig. Vrnjen je bil: 

pepel/prah (33 sodov aktivnosti 0,98 GBq), ki je nastal pri sežigu nizko radioaktivnih odpadkov iz različnih 
materialov (plastične mase, papir, tekstil); 
nesežgan PVC (115 sodov skupne aktivnosti 1,91 GBq). 

Skupna aktivnost 148 sodov je bila 2,9 GBq. 
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6. TRANSPORT RADIOAKTIVNEGA IN 

JEDRSKEGA MATERIALA V SLOVENIJI 

Prevoz jedrskega materiala in radioaktivnih snovi ureja poleg Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 1. SFRJ 62/84), na njegovi osnovi izdani 
podzakonski predpisi in pravilniki, tudi Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ št. 27/90), kakor tudi 
priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo (Pravilnik MAAE: Safety Series No. 6, ki ga bo 
nadomestil ST-1, izdaja 1996). S 1. januarjem 2000 bo začel veljati v Sloveniji novi Zakon o prevozu nevarnega 
blaga, ki gaje odobril slovenski parlament dne 16. septembra 1999. V novi zakon so vključene vse mednarodne 
pogodbe in sporazumi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi. Po novem zakonu bo postalo Ministrstvo za okolje in 
prostor pristojno za odobritev embalaže za prevoz radioaktivnega blaga ter jedrskega materiala, odvzem 
odobritve embalaže, določitev prostorov za začasno shranjevanje kontaminiranih stvari, izdajo dovoljenja za 
prevoz jedrskih materialov in radioaktivnih snovi itd. 
Uprava RS za jedrsko varnost skladno z navedeno zakonodajo izdaja tudi dovoljenja in odločbe, ki vsebujejo 
varnostne ukrepe za skladišča radioaktivnih odpadkov, pri transportu radioaktivnih in jedrskih materialov ter 
izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov. 
Transport radioaktivnih snovi in odpadkov ter jedrskih materialov v Sloveniji je povezan z delovanjem NEK, z 
obratovanjem reaktorja TRJGA, pridobivanjem izotopov na IJS ter z uporabo radioaktivnih snovi v 
gospodarstvu, medicini in pri raziskovalnem delu. 
URSJV je izdala dovoljenje za uvoz 28 kos. jedrskih gorivnih elementov z največjo obogatitvijo urana 4,35 %, 
za NE Krško. 20. 3. 1999 je gorivo NE Krško prispelo z letalom družbe Federal Express na letališče Brnik. 
Prevoz goriva v NEK, ki je potekal brez težav, je bil opravljen še istega dne s štirimi kamioni. 
Pri transportu radioaktivnega materiala gre za prevoz zaprtih in odprtih radioizotopov za potrebe bolnišnic 
(diagnostika -terapija), raziskovalnih inštitutov in industrije. Te prevoze urejajo Zakon o prevozu nevarnih snovi, 
Odredba o določitvi cest, po katerih smejo motorna vozila prevažati nevarne snovi in o določitvi parkirnih 
prostorov, na katerih smejo vozila ustavljati in parkirati; Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav ter Pravilnik o izrednih prevozih v SR Sloveniji. Poleg domače 
zakonodaje pa se upošteva še: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR); 
Mednarodni pravilnik o prevozu nevarnega blaga po železnicah (RID); konvencija COTIF; Baselska konvencija; 
Resolucija IAEA o prevozu (prehodu) radioaktivnih odpadkov čez mejo (IAEA INFCIRC/386; 1990); 
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu(Chicago; 1944); Aneks 18 h Konvenciji o mednarodnem 
civilnem letalstvu ter Tehnična navodila za varen transport nevarnih snovi po zraku (International Civil Aviation 
Organization - Doc 9284-AN/905). Vse omenjene konvencije so vključene v novi Zakon o prevozu nevarnega, 
ki bo začel veljati 1. januarja 2000. 

Od 21. do 24. junija 1999 je v Ljubljani, na pobudo Uprave RS za jedrsko varnost, potekala transportna misija 
Mednarodne agencije za atomsko energijo - MAAE. Namen misije je bilo ocenjevanje skladnosti slovenske 
zakonodaje na področju prevoza jedrskih in radioaktivnih materialov s priporočili MAAE. 
Misijo so sestavljali trije strokovnjaki (dva iz MAAE in eden iz Italije - ANPA). S slovenske strani so pri delu 
misije sodelovali predstavniki slovenskih upravnih organov (MOP, URSJV, MNZ, MZ, ZIRS) in uporabnikov 
(NEK, IJS). 
Misija je obravnavala naslednja področja transporta: 
• priprava zakonodaje in njena praktična uporaba, 
• odgovornosti in pristojnosti upravnih organov (izdajanje dovoljenj), 
• inšpekcija, 
• ukrepi v primeru sile. 

Rezultat misije je zaključno poročilo, ki je bilo izdelano v avgustu 1999 in o katerem je MAAE poročala na 
generalni konferenci MAAE v septembru na Dunaju. 
Na pobudo MAAE in zaradi politike ZDA do neširjenja jedrskega orožja, so se ZDA odločile, da bodo državam, 
ki to želijo, omogočile vračanje goriva, ki je bilo narejeno v ZDA. Tudi Slovenija je izrazila ta interes. Do 
realizacije tega projekta je prišlo avgusta 1999, ko se je iz raziskovalnega reaktorja TRIGA v Podgorici 
prepeljalo do luke Koper 219 gorivnih elementov, kjer so bili naloženi na ladjo ter odpeljani v ZDA. Na 
omenjeno ladjo se je naložilo tudi izrabljeno gorivo iz Romunije in Italije, ki je bilo pripeljano po našem ozemlju 
iz omenjenih držav. 
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7 NEŠIRENJE JEDRSKEGA OROŽJA 

V zadnjem desetletju so se v svetu zaradi nelegalnih poizkusov Iraka in Severne Koreje, da razvijejo jedrsko orožje 
in zaradi preizkusov jedrskega orožja, ki sta jih izvedla Indija in Pakistan, močno okrepile aktivnosti za 
preprečevanje širjenja jedrskega orožja. 

7.1 DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU O VAROVANJU 

Osnovni mednarodno-pravni instrument, ki ureja neširjenje jedrskega orožja, je Pogodba o neširjenju jedrskega 
orožja (NPT), ki zahteva od držav podpisnic sklenitev sporazumov o varovanju jedrskega materiala z MA AE. Ukrepi 
za varovanje jedrskega materiala pa so bili dodatno okrepljeni z Dodatnim protokolom k sporazumu o varovanju, ki 
ga lahko sklenejo države pogodbenice z MAAE. Do sedaj je dodatni protokol podpisalo 49 držav in ga devet od teh 
tudi ratificiralo. 

Slovenija je članica NPT in ima z MAAE sklenjen sporazum o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega 
orožja Dodatni protokol je 13.7.1998 v imenu RS podpisal direktor URSJV mag. Miroslav Gregorič. URSJV je v 
letu 1999 pripravila prevod Dodatnega protokola k sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in sprožila postopek za njegovo 
ratifikacijo v Državnem zboru. Pričakuje se, da bo Protokol ratificiran v letu 2000. 

7.2 POGODBA O CELOVITI PREPOVEDI JEDRSKIH POIZKUSOV 

Med dodatne mednarodne ukrepe za neširjenje jedrskega orožja sodi tudi mednarodna Pogodba o celoviti prepovedi 
jedrskih poizkusov (CTBT). CTBT je do sedaj podpisalo 155 držav in ga od tega 56 tudi ratificiralo. Od 44 držav, ki 
ga morajo podpisati in ratificirati, da stopi v veljavo, gaje doslej podpisalo 41 držav, in ga od teh 28 tudi ratificiralo. 
Slovenija je podpisala CTBT v letu 1996 in ga ratificirala leta 1999. Postopke za njegovo ratifikacijo sta pripravila 
MZZ in URSJV. 

7.3 KONTROLA IZVOZA BLAGA Z DVOJNO UPORABO 

Vzporedno z univerzalnimi napori za preprečevanje širjenja jedrskega orožja potekata še dve mednarodni aktivnosti 
na področju omejevanja trgovine z blagom, ki bi ga bilo mogoče uporabiti pri izdelavi jedrskega orožja. Prva takšna 
mednarodna organizacija je Zanggerjev odbor, ki tolmači 2. točko 3. člena NPT, le-ta pa omejuje trgovino z blagom, 
kije posebej izdelano za uporabo v jedrski industriji. Članice Zanggerjevega komiteja - skupno 32 - nadzirajo izvoz 
blaga s tako imenovane Trigger liste. Podoben režim je za izvoz in uvoz tega blaga vzpostavila z dopolnitvijo Uredbe 
o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga v letu 1999 tudi Slovenija in na osnovi tega izpolnila pogoje za 
članstvo v Zanggerjevem komiteju, katerega članica bo verjetno postala že v prvi polovici leta 2000. 

Druga mednarodna organizacija, ki postavlja omejitve in pogoje za izvoz blaga, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za 
proizvodnjo jedrskega orožja, je Nuciear Suppliers Group (NSG). Taje vzpostavila kontrolo izvoza blaga razširila na 
tako imenovano blago dvojne uporabe. Spisek blaga, katerega izvoz nadzira NSG, je vključen v zakonodajo 
Evropske Skupnosti (Council Regulation (EC) No 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Community regime for 
the control of exports of dual-use goods). S tem dokumentom je v Evropski skupnosti vzpostavljen enoten režim 
izvozne kontrole za vse vrste blaga, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za izdelavo orožja za množično uničevanje. 
Sprejem ustrezne zakonodaje v RS je nujen zaradi priprave na vstop v Evropsko skupnost. V Sloveniji je pripravo 
tega zakona vodilo MEOR v sodelovanju z drugimi državnimi službami. URSJV je sodelovala pri usklajevanju 
zakona in pri pripravi tistega dela dokumenta, ki se nanaša na neširjenje jedrskega orožja. Zakon je bil posredovan v 
Državni zbor ob koncu leta 1999. Ko bo stopil v veljavo, se bo Slovenija skušala včlaniti v NSG. 
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7.4 POGAJANJA Z EVRATOMOM 

Slovenija bo morala ob včlanitvi v Evropsko skupnost sprejeti v svojo zakonodajo pravni red, ki ureja varovanje 
jedrskega materiala. Pogodba Euratom med drugim določa, da morajo organizacije (podjetja) v državah članicah 
Evropske skupnosti poročati o inventarju jedrskega materiala neposredno Euratomovemu uradu v Luksemburg, ta pa 
pošilja poročila na MAAE. Sedaj na podlagi Sporazuma o varovanju z MAAE to funkcijo opravlja URSJV. Ob 
včlanitvi v Evropsko skupnost bo morala Slovenija med drugim skleniti z MAAE nov sporazum o varovanju in 
razveljaviti starega. V pogajanjih z Evropsko komisijo o vprašanju izvajanja varovanja jedrskega materiala, je 
Slovenija izrazila željo, da bi Euratom-ov urad pošiljal na URSJV kopije komunikacij z organizacijami v Sloveniji, 
ki posedujejo jedrski material (NEK, IJS), vendar je bila ta zahteva s strani Evropske komisije zavrnjena. Urad 
Evratoma v Luksemburgu zagotavlja, da je dobro sodelovanje z nacionalnimi uradi za neširjenje jedrskega orožja v 
državah članicah ES ustaljena praksa in potreba. URSJV bo zaradi izpolnjevanja drugih mednarodnih obveznosti na 
področju neširjenja jedrskega orožja sodelovala z Eurartomom in v novih pogojih še naprej opravljala dosedanjo 
funkcijo. 

7.5 VAROVANJE JEDRSKEGA MATERIALA V RS 

V Sloveniji se jedrski material, ki gaje potrebno varovati, nahaja le v NE Krško in v Reaktorskem centru IJS. Jedrski 
material je v obeh primerih vsebovan le v gorivnih elementih. V NE Krške je jedrski material varovan s strani 
MAAE z nadzorom z video kamerami in s pečati. V letu 1999 so inšpektoiji MAAE opravili šest inšpekcij. Ob 
inšpekcijah ni bilo ugotovljeno nepravilnosti. Do izgube nadzora nad jedrskim materialom pa je prišlo ob času 
remonta v zadrževalnem hramu. Pri testiranju integritete zadrževalnega hrama je bila izklopljena razsvetljava, zaradi 
nadtlaka v zadrževalnem hramu pa je počila tudi kamera. MAAE je opravila analizo dogodka in zaključila, daje bil 
nadzor jedrskega materiala v NE Krško v letu 1999 nepopoln. Anomalija bo odpravljena pri naslednji zaustavitvi NE 
Krško (verjetno med načrtovano posodobitvijo v letu 2000). Takrat bo za ugotavljanje istovetnosti gorivnih 
elementov potrebno uporabiti SFAT (Spent Fuel Attribute Tester). Obvestilo o dobavi svežega goriva za NE Krško 
in sprememba inventarja sta bila poslana MAAE v skladu s Sporazumom o varovanju. 

MAAE ni namestila kamer in pečatov v Reaktorskem centru IJS zaradi majhne količine jedrskega materiala. MAAE 
rutinsko opravlja inšpekcije inventarja jedrskega materiala enkrat v štirih letih. Zadnja redna inšpekcija je bila 
opravljena v letu 1998. Izjemoma pa je bila zaradi vračila izrabljenega goriva v ZDA opravljena dodatna inšpekcija 
tudi v juniju 1999. Izvoz izrabljenega goriva in sprememba inventarja jedrskega materiala sta bila poslana MAAE v 
skladu s Sporazumom o varovanju. URSJV do konca leta 1999 še ni prejela obvestila MAAE, da so ZDA prevzele 
poslani jedrski material. 
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8 FIZIČNO VAROVANJE JEDRSKEGA MATERIALA 

Fizično varovanje jedrskih objektov NE Krško in TRIGA, Brinje ter jedrskega materiala v njih poteka v skladu s 
predpisi. Ministrstvo za notranje zadeve in URSJV dobro sodelujeta pri urejanju fizičnega varovanja jedrskih 
materialov in objektov v Sloveniji. Sistem fizičnega varovanja NE Krško nadzorujejo v okviru rednih pregledov 
inšpektorji URSJV in občasno organi MNZ. Pri gradnji objektov v kontroliranem območju ali njihovi preureditvi je 
bilo v skladu z izdanimi soglasji URSJV primemo poskrbljeno tudi za fizično varovanje. 

Ugotovljeno je bilo, da pri NE Krško še vedno poteka posodabljanje oziroma zamenjava nekaterih dotrajanih 
komponent sistema za fizično varovanje. Na zahtevo MNZ in URSJV je NE Krško posredovala Poročilo oziroma 
funkcionalni opis opravljenih modifikacij - posodobitev sistema tehničnega varovanja NEK in Idejni projekt prenove 
sistema tehničnega varovanja NEK. 

Pri MNZ ustanovljena Komisija za izvajanje strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in naprav je na 
osnovi podatkov, ki so jih zbrali UNZ Krško, NE Krško, SOVA, VOMO UKS in PU Ljubljana, izdelala Oceno 
ogroženosti jedrskih objektov in naprav v Sloveniji ter jo predložila v potrditev. 

Komisija za izvajanje strokovnih nalog s področja varovanja jedrskih objektov in naprav je bila obveščena o 
nameravanem odvozu izrabljenega goriva iz raziskovalnega reaktorja TRIGA in o problematiki, ki se nanaša na 
fizično varovanje in o ukrepih za zagotovitev sevalne varnosti tega materiala med transportom. Delovna skupina, v 
kateri so sodelovali predstavniki MNZ, URSJV in ameriški strokovnjaki, je pripravila oceno ogroženosti transportov, 
na osnovi katere je izvedel MNZ ukrepe za fizično varovanje. Transporti so minili brez incidentov. Podrobnosti o 
izvozu goriva TRIGA v ZDA so razvidne iz poglavja 2.2.2. tega poročila. 
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9 PRIPRAVLJENOST ZA UKREPANJE V SILI 

9.1 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

V letu 1999 je Uprava RS za zaščito in reševanje kot organ, pristojen za upravne in strokovne naloge za zaščito, 
reševanje in pomoč ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, okrepila delovanje na 
področju pripravljenosti na jedrske nesreče.V sodelovanju s pristojnimi državnimi organi je izdelala državni 
Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ter zagotavljala pogoje za njegovo uresničitev ob morebitni nesreči; 
predvsem z opremljanjem in usposabljanjem enot za radiacijsko, kemijsko in biološko zaščito, preverjanjem 
njihove pripravljenosti na urjenjih in vajah ter z aktivno udeležbo v mednarodnih projektih. 

Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 

Vlada RS je aprila sprejela noveliran Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči. Načrt je pripravljen za primer 
jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško in jedrske nesreče v tujini, ki bi lahko imele posledice tudi v 
Sloveniji. Zasnova načrta temelji na mednarodnih smernicah, predvsem so bila pri njegovi izdelavi uporabljena 
priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo, vsebovana v dokumentu Method forthe Development of 
Emergency Response Preparedness for Nuclear or Radiological Accident. V sklopu izdelave načrta je bila 
pripravljen tudi najpomembnejši dodatek k načrtu, to so Kriteriji za ukrepanje ob jedrski ali radiacijski nesreči, v 
katerem so zbrani intervencijski nivoji in kot novost dodani operativni intervencijski nivoji, ki omogočajo 
hitrejše reagiranje ob nesreči. Dokument so v koordinaciji Uprave RS za jedrsko varnost pripravili 
strokovnjaki s področij jedrske in sevalne varnosti. 

Opremljanje, usposabljanje, urjenje in vaje 

Opremljanje: V letu 1999 je bilo za regijske enote za izvidovanje in za državno enoto za RKB dekontaminacijo 
nabavljeno 1330 zaščitnih mask, simulator »R« sevanja in 13 sprejemnih postaj za usposabljanje na radioloških 
detektorjih SSM-l/K-1. Kupljeni so bili tudi 4 radiološki detektorji SSM-l/K-1 in popolna dekontaminacijska 
postaja. 

Usposabljanje: V letu 1999 je bilo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje usposabljeno 636 delavcev 
po različnih področjih prikazanih v tabeli 9.1. 

Tabela 9.1: Usposabljanja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v letu 1999. 

Naziv usposabljanja Število 
udeležencev 

Vodje intervencij - RKB 45 
Uvajalno in temeljno RKB - občine 49 
Uvajalno in temeljno RKB - podjetja 30 
Uporaba izolimega dihalnega aparata 69 
Uporaba izolimega dihalnega aparata* 390 
Nevarne snovi* 36 
Nevarne snovi - obnovitveni * 17 

*1 Usposabljanje izvedeno po programu Gasilske zveze Slovenije. 

Urienia: Osrednji dogodek vsekakor predstavlja vsakoletno srečanje (delavnica) mobilnih radioloških 
laboratorijev, ki sta se ga tokrat iz Slovenije udeležili dve enoti: Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) in 
regijska enota za RKB izvidovanje iz Krškega. Pred delavnico je ELME na rednem obhodu NE Krško regijsko 
enoto ustrezno pripravila za udeležbo na delavnici. 

20. september2000 143 poročevalec, št. 83/1 



Dvanajsto redno srečanje mobilnih radioloških laboratorijev je bilo v Ukrajini, v zaprtem območju černobilske 
jedrske elektrarne. Potekalo je od 13. do 18. septembra pod imenom MORAL-12. Srečanje sta pod 
pokroviteljstvom MAAE organizirala Evropski center za tehnološko varnost iz Kijeva in Institut Jožef Štefan iz 
Ljubljane. Udeležilo se gaje 19 ekip iz 9 držav in MAAE. Šest sklopov meritev - okolja, osebja in opreme - je 
potekalo na dveh merilnih točkah z zelo različno hitrostjo doze. Obrazci za beleženje rezultatov meritev so bili 
pripravljeni po dokumentu MAAE "Generic Procedures for Monitoring in a Nuclear or Radiological 
Emergency" (IAEA-TECDOC-1092). Delavnica je pokazala, da so takšna urjenja zelo koristna za hitro, 
učinkovito in usklajeno delovanje ob jedrski ali radiološki nesreči. Enote so imele priložnost preizkusiti svoje 
zmožnosti za terenske meritve, sporočanje rezultatov in preveriti sposobnost za ukrepanje ob nesrečah. Hkrati so 
lahko udeleženci preverili tudi svojo vztrajnost, kajti delavnica je potekala v zelo stresnih okoliščinah. (Rafael 
Martinčič et al: MORAL-12 Intercomparison Measurements 99, JSI, Ljubljana) 

Vaie: Uprava RS za zaščito in reševanje se je prek Centra za obveščanje RS in regijske ravni novembra 
vključila v vajo NEK-99, ki jo je organizirala NE Krško. V vaji so sodelovale tudi občine posavske regije, tako 
daje zajela vse nosilce načrtovanja za jedrsko nesrečo. Analiza vaje je pokazala nekatera bistvena konceptualna 
razhajanja med ravnmi načrtovanja in s tem dala dragocene napotke za njihovo takojšnjo odprava 

Mednarodna dejavnost 

Na mednarodnem področju so se nadaljevale aktivnosti pri projektih "Harmonizacija pripravljenosti za 
ukrepanje v sili v državah srednje in vzhodne Evrope" (IAEA RER/9/050) in Pripravljenost na nesreče (EC, 
PHREG 6.04/97). V okviru prvega projekta so bile v minulem letu zastavljene naloge (načrtovanje sistema zvez, 
klasifikacija nesreče, določitev območij načrtovanja zaščitnih ukrepov, opredelitev zaščitnih ukrepov, izdelava 
operativnih intervencijskih nivojev) v celoti realizirane. V okviru drugega projekta pa so potekale priprave na 
izvedbo prve faze projekta, t.j. izvedba usposabljanja. Za usposabljanje je bilo v sodelovanju z Upravo RS za 
jedrsko varnost prevedeno obsežno gradivo (7 modulov), ki ga bodo uporabljali tako udeleženci usposabljanja 
kot tudi drugi izvajalci nalog ob jedrskih ali radiacijskih nesrečah. Usposabljanje bo potekdlo maja in junija 
2000 v Tmavi na Slovaškem. Udeležili se ga bodo predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje, Uprave RS za 
jedrsko varnost, Uprave za obrambe Krško, občine Krško, regijski poveljnik CZ in pripadnica enote Civilne 
zaščite za prvo pomoč ter predstavnik gasilske brigade iz Krškega. 

9.2 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 

V letu 1999 je Uprava RS za jedrsko vamost na področju pripravljenosti za ukrepanje v sili nadaljevala svojo 
dejavnost, da bi uveljavila svojo strokovno vlogo na tem področju, zagotovila spoštovanje mednarodnih 
standardov in obveznosti, ki iz njih izhajajo, ter skušala vzpodbuditi tudi druge institucije, da bi se kar najbolj 
prizadevno lotile nalog v zvezi s pripravljenostjo za ukrepanje v sili. 

URSJV ob izrednem dogodku uporablja načrt ukrepov (NU), ki predpisuje način alarmiranja in poseben način 
organiziranja URSJV, daje le ta sposobna opravljati in izpolniti vse svoje funkcije. Namen NU je, da vsak član 
iz URSJV, ki sodeluje v organizaciji za obvladovanje izrednega dogodka, lahko vsak trenutek vzame v roke 
navodila, ki mu povedo, kako naj se loti svojih nalog. Postopki NU poleg dejanskih navodil za delo vsebujejo 
tudi dokumente v zvezi z usposabljanjem, sezname sredstev, ki so potrebna za operativno ukrepanje v primeru 
izrednega dogodka in preprečevanje možnih posledic jedrske nesreče na ljudi in okolje. V letu 1999 je bila 
opravljena revizijo dela postopkov NU, in sicer tistih postopkov, ki so prišli v poštev pri pripravljenosti na 
prehod v leto 2000. Revidiranih je bilo 12 postopkov, napisana pa sta bila tudi dva nova postopka 

Tematsko so postopki NU razdeljeni na šest področij: 
• notranja organizacija in odgovornosti, 
• alarmiranje in aktiviranje osebja (predvsem strokovnih skupin in drugih sodelujočih organizacij), 
• ocena nezgode (navodila za delo strokovnih skupin), 
• obveščanje (tuje in domače javnosti), 
• razna navodila za uporabo točno določenih sredstev (komunikacijske, računalniške in druge opreme), 
• vzdrževanje pripravljenosti. 
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Vse strokovne naloge v primeru izrednega dogodka URSJV obvladuje s tremi skupinami, ki so sestavljene iz 
delavcev URSJV in okrepljene z vnaprej določeni zunanji strokovnjaki. Te skupine so: 
• strokovna skupina za analizo nezgode, 
• strokovna skupina za oceno doz, 
• skupina za podporo in informiranje. 

Tudi v letu 1999 je URSJV sodelovala v mednarodnem projektu, ki ga vodi Mednarodna agencija za atomsko 
energijo, z naslovom "Harmonizacija pripravljenosti za ukrepanje v sili v državah srednje in vzhodne Evrope". 
Projekt je precej široko zastavljen, saj obsega države od Slovenije na zahodu pa do Gruzije in Irana na vzhodu, 
baltskih držav na severu in Turčije na jugu. Države so razdeljene na štiri skupine. Slovenija se nahaja v zahodni 
skupini skupaj s Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Hrvaško. Dejavnosti v okviru tega projekta 
pa so bile v letu 1999 naslednje: 
• sestanek skupine ACG-W (Area Coordination Group - West) 8. in 9.3.1999 v Dubrovniku. Dogovorjeno je 

bilo, daje potrebno izvesti komunikacijski test med državami skupine med kontaktnimi točkami za zgodnje 
obveščanje, ki so na razpolago 24 ur in še preizkusiti e-mail naslove tam, kjer obstajajo. IAEA načrtuje v 
okviru "Assistance Convention" vzpostavitev posebnih skupin (task forces) po regijah, ki bi bile v stalni 
pripravljenosti in bi na prošnjo držav članic priskočile na pomoč. Skupina ACG-W predlaga IAEA, da se 
ustanovi "Emergency Preparedness Assessment Team", ki bi na povabilo določene države sodeloval pri 
izdelavi ocene pripravljenosti države za ukrepanje ob morebitni jedrski ali radiološki nesreči. 

• julija je v Kijevu potekal tečaj za delavce, ki so zadolženi za opravljajnje meritev radioaktivnosti v okolju v 
primeru jedrske nesreče. Praktični del meritev je potekal na izključitvenem območju černobilske jedrske 
elektrarne. 

• 6. in 7.9.1999 je potekal sestanek skupine ACG-W v Varšavi. Dogovoijena je bila vaja obveščanja med 
državami članicami ACG-W, ki jo je opravila Češka v okviru svoje državne vaje novembra, 1999. Države 
udeleženke sestanka so se strinjale, da izdelajo postopke za nadzor radioaktivnosti v okolju ob upoštevanju 
priporočil iz TECDOC-1092. IAEA pripravlja material za TECDOC v zvezi z obveščanjem javnosti v 
primeru izrednega dogodka. Razprava je potekala tudi o obliki in formatu sporočanja podatkov med 
nesrečo: udeleženci sestanka ACG-W so bili mnenja, daje potrebno najprej dobiti podatke o delu, ki gaje s 
tem v zvezi opravila skupina pri NEA, upoštevati je potrebno izkušnje s sistemi ECURIE in EURDEP, 
morebitne izkušnje iz sodelovanja na podlagi bilateralnih sporazumov, in se na tej podlagi odločiti, kateri bi 
bil najprimernejši sistem sporočanja podatkov med nesrečo. IAEA je tudi skušala ugotoviti pripravljenost za 
sklepanje multilateralnih sporazumov na področju pripravljenosti za ukrepanje v sili, vendar ima veliko 
držav v ACG-W že sklenjene bilateralne sporazume o zgodnjem obveščanju in druge. 

V juniju, 1999, je v Ljubljani potekal sestanek v zvezi z vključevanjem držav nečlanic EU v sistem obveščanja v 
primeru jedrske ali radiološke nesreče, ki ga imajo vzpostavljen države članice EU in Švica (sistem ECURIE). 
Sestanka so se udeležili predstavniki Slovaške, Madžarske, Romunije, Bolgarije in Slovenije. 

Septembra 1999 je EU obvestila predstavnika URSJV, da namerava v letu 2000 zagotoviti sredstva, s katerimi 
bo v Sloveniji in na Češkem vzpostavljeno delovanje programa "RODOS", ki se uporablja kot pripomoček za 
odločanje ob morebitni jedrski nesreči. 

V drugi polovici leta 1999 je URSJV uvedla dežurnega, ki ima stalno pri sebi mobilni telefon inje dosegljiv 24 
ur dnevno. Njegova naloga je, da se odzove v primeru izrednega dogodka in pomaga pri aktiviranju osebja 
strokovnih skupin URSJV. 

Vaja INEX-2-CAN 

Dne 27. in 28.4.1999 je Slovenija sodelovala v četrti zaporedni mednarodni vaji iz ciklusa vaj »INEX-2«, v 
katerih se preizkuša delovanje komunikacij in uporabo državnega načrta za primer jedrske nesreče v tujini. 
Scenarij vaje ni bil vnaprej znan, razen da se bo jedrska nesreča zgodila v kanadski jedrski elektrarni Darlington, 
ki leži v provinci Ontario Ves ciklus vaj »INEX-2« je zasnovala Agencija za jedrsko energijo pri Organizaciji za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/NEA). 

Ta vaja je bila načrtovana že v letu 1998. vendar je bila zaradi težav kanadskega organizatorja prestavljena za 
eno leto. V vaji je, glede na to, daje vaja potekala v Kanadi, sodelovala samo URSJV, kot gost pa je bil prisoten 
hrvaški opazovalec, ki je član podpornega centra za primer jedrske nesreče, ki deluje v okviru hrvaškega 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti. Vaja je potekala oba dneva zaradi časovne razlike v popoldanskem času 
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(od 12:00 do 22:00 CET). V tej vaji seveda ni bilo pričakovati učinkov, ki bi zahtevali uvedbo kratkoročnih 
zaščitnih ukrepov v Sloveniji. 

Informacije o simulirani nesreči v Kanadi so prihajale preko MAAE (sistem EMERCON), tako kot to predpisuje 
Konvencija o zgodnjem obveščanju v primeru jedrske nesreče, na obe kontaktni točki (URSJV in Center za 
obveščanje RS). Ker je bila vaja dvodnevna, je omogočala simulacijo dneva, ko poteka izpust, ter tudi časa po 
nesreči (izdelavo ocene posledic radioaktivne kontaminacije in oceno kratkoročnih zaščitnih ukrepov). 

V vaji je bilo preizkušeno: 
• delovanje Mednarodne agencije za atomsko energijo ob jedrski nesreči, 
• spremljanje situacije v Kanadi, 
• sprejem meteoroloških sporočil iz regionalnih meteoroloških centrov in njihov izračun trajektorij, 

koncentracije radionuklidov in depozicije, 
• priprava obvestil za javnost - navodila za potnike v Severno Ameriko. 

Vaja »NEK-99« 

Vaja NEK-99 je potekala 26.11.1999. V vaji so sodelovali NE Krško. URSJV, center za obveščanje RS, regijski 
ŠCZ Posavje ter ŠCZ občin Krško, Brežice in Sevnica. Tik pred to vajo bistveno spremenjena organizacija za 
ukrepanje ob izrednem dogodku v NE Krško (uvedba zunanjega podpornega centra - ZPC), tudi na novo 
preurejeni tehnični podporni center (TPC) je bil prvič uporabljen v vaji. Vaja je potekala po z uporabo novega 
NUID-a NE Krško, rev. 21, z datumom nastopa veljavnosti 25.11.1995. 

Na URSJV je potekala adaptacija prostorov, zato so skupine delale v še bolj utesnjenih prostorih kot ponavadi 
(to še posebej velja za skupino za podporo in informiranje). Soba direktoija za obvladovanje izrednega dogodka 
se je nahajala na novi lokaciji glede na prejšnje vaje. Število zunanjih članov strokovnih skupin je bilo 
zmanjšano na minimum (samo en zunanji član v Strokovni skupini za oceno doz (SSOD)). Skupine so delovale v 
zmanjšani sestavi. 

Opažanja in ugotovitve, ki so navedene do konca tega poglavja, so podali opazovalci iz URSJV. Ugotovitve v 
zvezi s skupino za analizo jedrske nesreče (SSAJN) lahko strnemo: 
• hiter potek vaje je povzročal preglavice in preobremenjenost članov SSAJN (3 aktivni člani), 
• med to vajo je SSAJN veliko komunicirala z inšpektorjem v NE Krško, kar je povzročilo, daje bil en član 

SSAJN stalno obremenjen s komuniciranjem. 
• v prostorih strokovnih skupin bi morale biti sinhronizirane ure. 

Opazovalci so za skupino za oceno doz (SSOD) predlagali: 
• skupina za oceno doz bi rabila več ljudi, ki obvladajo delo s programom "Interras", 
• izdelati prikaz (status board) za predstavitev zaščitnih ukrepov. 
• izdelati obrazec za sporočanje zaščitnih ukrepov, na katerem so narisani sektorji in se zaščitni ukrepi 

označijo direktno na sektor s črko (E-evakuacija, Z-zaklanjanje, I-jodova profilaksa). 

V zvezi z delovanjem "tehničnega podpornega centra" NE Krško (TPC) je bilo opaženo: 
• izboljšanje komunikacijskih poti MCR - TPC, TPC - URSJV in dobra komunikacija med TPC in ZPC. 
• scenarij vaje je bil tak, da je bila prvič preizkušena tudi uporaba "Plant Specific Severe Accident 

Management Guidelines" (SAMG), 
• sama ureditev TPC po prenovitvi je bistveno boljša od prejšnje, obseg dokumentacije zagotavlja nemoteno 

delovanje TPC, 
• pozicija koordinator za prenos podatkov v TPC ima za osnovno nalogo pripravo obrazcev in spremljanje 

stopnje nevarnosti do operabilnosti ZPC (med vajo je zamenjal lokacijo znotraj TPC), s čimer so ostale 
pozicije razbremenjene, 

• zaradi boljšega komuniciranja/navodil Direktorja za obvladovanje izrednega dogodka bi bilo TPC potrebno 
opremiti z lokalnim ozvočenjem/konferenčnim klicanjem, 

• v določenih trenutkih je prišlo do preobremenjenosti telefaksov, 
• potrebno bi bilo uskladiti ure v MCR, TPC, ZPC z URSJV in namestiti uro v prostoru štaba CZ NE Krško v 

TPC, 
• v TPC ni generalnega spiska vse dokumentacije, izdelati bi bilo potrebno legendo, kje se določena 

dokumentacija nahaja, 
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• v TPC je potrebno določiti odgovorno osebo, ki bo skrbela za sistem ogrevanja in prezračevanja, 
• glede na to, da poteka komunikacija med TPC in ZPC v glavnem ustno, ni razviden status informacij, ki jih 

ima ZPC (v primeru izpada P1S, ERDS), 
• lokacija zaščitne opreme za prihod na elektrarno ni določena/usklajena z regijskim načrtom, 
• interventno osebje v TPC ne razpolaga z zadostno količino osebne zaščitne opreme. 

Opazovalec v "zunanjem podpornem centru" NE Krško je zabeležil naslednje: 

• prostori so zaenkrat primerni, označiti je smiselno delovna mesta, vrata, omare (s katerega mesta se izvaja 
katera funkcija, kje je kaj itd.) 

• telefaks je bil preobremenjen, zagotoviti je potrebno ločena telefaxa za dohodna in odhodna sporočila. 
Število telefonov je zadostno, klicni signali pa so enaki, zato je potrebno namestiti še svetlobni signal za 
lažje prepoznavanje telefona, ki zvoni. Manjka ozvočenje prostorov. Preveriti primernost vsebine in oblike 
predpripravljenih obrazcev (enostavnost, preglednost, format). 

• dobro vodenje operativnih sestankov. Radiolog preobremenjen, potrebuje pomoč. Inženiring, logistika, 
zveze in ostali delali dobro in utečeno. Razdelati in precizirati je potrebno pripravo sporočil za javnost. 

Ugotovimo lahko, da so udeleženci vaje dobro sodelovali med seboj. Preizkusili so novosti, ki so bile uvedene v 
zadnjih dveh letih, vendar pa bo potrebno uvesti nekatere izboljšave na vseh ravneh za boljše delovanje 
organizacije za obvladovanje izrednega dogodka. 

93 NE KRŠKO 

V letu 1999 so bile aktivnosti na področju načrtovanja ukrepov za primer izrednega dogodka v NE Krško 
usmeijene predvsem v vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe pripravljenosti za primer izrednega dogodka. 

Ažuriranje NUID (Načrt ukrepov ob izrednem dogodku) in druge dokumentacije: 

Nova revizija NUID (rev. 21) je začela veljati novembra 1999. V 21. reviziji NUID je bilo upoštevano naslednje: 
usklajenost z državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, vzpostavitev zunanjega podpornega 
centra, nova organiziranost osebja NEK ob izrednem dogodku ter zaključki in ugotovitve iz prejšnjih uijrnj in 
vaj. Zaradi nove revizije NUID-a je bilo potrebno revidirati in izdelati nekaj novih izvedbenih postopkov (EIP - 
Emergencv Implementation Procedure). 

Prostori, oprema in sistemi za obvladovanje izrednega dogodka: 

Na področju prostorov, opreme in sistemov za obvladovanje izrednega dogodka so v NE Krško v letu 1999: 
• vzpostavili "zunanji podporni center" NE Krško, ki se aktivira ob objektni ali splošni nevarnosti, in ki se 

nahaja v kletnih prostorih zgradbe URSZR, ki je v neposredni bližini stavbe URSJV. Iz "zunanjega 
podpornega centra" poteka celovito vodenje obvladovanja izrednega dogodka na ravni NE Krško, 
zagotavljanje podpore osebju na območju elektrarne ter koordinacija ukrepov med elektrarno ŠCZ RS, 
URSJV in drugimi organi. 

• prirejeni postopki za izvenprojektna nezgodna stanja so izdelani in pripravljeni za uporabo v NE Krško 
(SAMG - Severe Accident Management Guidelines). Validacija teh postopkov bo v celoti opravljena v letu 
2000, 

• v centrih za obvladovanje izrednega dogodka NE Krško je bila vgrajena nova programska oprema za 
projekcijo doz glede na stanje reaktorja. Nova oprema predstavlja nadgradnjo obstoječega "ekološkega 
informacijskega sistema" (EIS). 
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Strokovno usposabljanje, urjenja in vaje: 

V letu 1999 so v NE Krško potekala naslednja strokovna usposabljanja: 
• uvajalno in temeljno strokovno usposabljanje osebja v organizaciji NEK za primer izrednega dogodka po 

programu letnega usposabljanja, 
• splošno usposabljanje novo zaposlenih, 
• strokovno usposabljanje poklicne gasilske brigade Krško v skladu s programom usposabljanja protipožarne 

zaščite, 
• strokovno usposabljanje osebja, ki ima dovoljenje za opravljanje del in nalog krmiljenja proizvodnega 

procesa, 
• obnovitveno usposabljanje iz prve pomoči, 
• predstavitev NUID, rev.21, občinskim, regijskim in državnim strukturam, 

• Opravljena so bila naslednja urjenja: 
• poklicnih poklicnih gasilcev NE Krško, poklicne gasilske brigade Krško in enote za protipožarno zaščito NE 

Krško - 12 urjenj, 
• enote prve pomoči NE Krško in sodelovanje na regijskem in državnem prvenstvu preverjanja usposbljenosti 

enot prve pomoči - 2 urjenji, 
• enote za radiološki nadzor v okolju - 1 urjenje, 
• komuniciranje s prenosom sporočil v okviru rednega mesečnega testiranja zvez za primer izrednega 

dogodka, 

NE Krško je 26.11.1999 sodelovala v štabni vaji NEK-99. Za NE Krško je bil osnovni namen vaje preizkusiti 
ustreznost 21. revizije NUID in usklajenost z načrti zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče. Vaja je 
pomenila tudi preizkus izurjenosti osebja NE Krško za ukrepanje ob izrednem dogodku. 
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10 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST 

10.1 STRUKTURA URSJV S POOBLASTILI 

10.1.1 PRISTOJNOSTI 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št.71/94, 47/97 in 60/99), opredeljuje v 6. odstavku 
11. člena naslednje pristojnosti URSJV : 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in 
radioloSko varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi 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 obveščanje ob jedrskih in radioloških 
nesrečah; na mednarodno sodelovanje na področju uprave ter na druge 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 in radiološke varnosti in za inšpekcijski nadzor nad 
jedrskimi objekti dajejo poleg zgoraj navedenega zakona, še Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 4/93, 
23/96 in 47/97), Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št.67/94 in 20/95) Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o 
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 1. SFRJ, št.62/84), 4. člen Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 1/91-1), Zakon o 
izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. 1. SRS, št. 
82/80), Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. list RS, št. 79/99), Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza 
določenega blaga (Ur. list RS, št. 17/99) ter ostali podzakonski akti in pravilniki na osnovi zgoraj navedenih zakonov 
in ratificirane ter objavljene mednarodne pogodbe s področja jedrske energije in jedrske ter sevalne varnosti. 

10.1.2 ORGANIGRAM URSJV IN ZAPOSLOVANJE 

Na dan 01.01.1999 je bilo na URSJV zaposlenih 35 delavcev; v letu 1999 seje na URSJV zaposlilo 7 novih 
sodelavcev; od tega 1 štipendistka URSJV na delovno mesto pripravnice, ki je bila sprejeta v delovno razmeije za 
določen čas, realizirali smo odobreno novo zaposlitev, ostalih 5 sodelavcev pa so bile nadomestne zaposlitve. V letu 
1999 je delovno razmerje prenehalo 5 delavcev. 

Tako je bilo na dan 31. 12. 1999 v Upravi RS za jedrsko varnost zaposlenih 37 delavcev. Veljavni Pravilnik o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v URSJV ima sicer sistemiziranih 47 delovnih mest ter 6 delovnih 
mest pripravnikov. 

Stopnje strokovne usposobljenosti 37 zaposlenih na URSJV so: 2 sodelavca sta doktorja znanosti, 12 sodelavcev je 
magistrov znanosti, 20 sodelavcev je z univerzitetno izobrazbo, 1 sodelavka je z višjo izobrazbo in 2 sodelavki 
imata srednjo strokovno izobrazbo. 

Struktura zaposlenih na zadnji dan leta pa je bila: en funkcionar, 25 višjih upravnih delavcev, 7 upravnih delavcev, 3 
strokovno tehnične delavke in 1 pripravnica - upravna delavka. 

V letu 1999 si je URSJV prizadevala v okviru realnih zmožnosti in proračunskih sredstev zagotoviti čim večje 
število strokovnih delavcev. Še vedno pa predstavlja največji problem sposobnost financiranja, saj je za šolanje 
strokovnjakov in redno izpopolnjevanje potrebno nameniti veliko sredstev. 

Tabela št. 10.2.1: Trend zaposlovanja na URSJV (stanje december) 

Leto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Št. zaposlenih 5 7 9 11 16 18 20 26 30 32 35 37 
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Slika 10.1: ORGANIZACIJSKA SHEMA URSJV 
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10.13 IZOBRAŽEVANJE 

Tudi v letu 1999 je URSJV namenjala veliko pozornosti strokovnemu usposabljanju svojih delavcev. 

Večje Število delavcev (med njimi seveda vsi inšpektorji) ima opravljen tudi poseben tečaj in izpit v okviru 
izobraževalnega in izpopolnjevalnega US NRC, pa tudi izpite na ustreznih ameriških simulatorjih (replika komandne 
sobe jedrske elektrarne), prav tako pa vsi upravni in višji upravni delavci izpolnjujejo pogoj aktivnega znanja tujega 
(angleškega) jezika. 

Strokovni izpit, ki je pogoj za delo v državni upravi, predvideva Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji 
delovnih mest na URSJV. Od 37-ih zaposlenih višjih upravnih, upravnih in strokovno tehničnih delavcev ima izpit 
opravljen 30 delavcev; med 7-im delavci, ki ga še niso opravili, bo 6 delavcev to storilo v roku enega leta od nastopa 
zaposlitve v URSJV, tako kot določa Zakon o delavcih v državnih organih, pripravnica pa ga bo opravila po končani 
pripravniški dobi. 

V letu 1999 je bil poudarek tudi na računalniškemu usposabljanju, predvsem pa na usposabljanju s področja jedrske 
varnosti in varstva pred sevanjem. 

Štirje delavci so uspešno zaključili tečaj Osnove tehnologije jedrskih elektrarn, ki je potekal na ICJT-IJS v 
Ljubljani. 

Dva sodelavca opravljata ob delu podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani: 
• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: interdisciplinarni študij varstva okolja, tematski sklop geotehnologija in 

okolje (v sodelovanju z Naravoslovno tehniško fakulteto, Oddelek za geologijo) in, 
• Fakulteta za strojništvo: študij konstrukcijske mehanike, smer obratovalna trdnost strojnih delov, mehanika loma 

in tribološki procesi. 

Usposabljanje in šolanje je bilo zelo intenzivno tudi v tujini, (glej točko 7.3.1.4 tega poročila), saj lahko URSJV le 
na tak način strokovno pokriva področje, ki se nenehno razvija. 

10.2 ZAKONODAJA NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI 

10.2.1 ZAKONODAJA 

Očitnejšega napredka pri pripravi zakona o jedrski in sevalni varnosti ter na njem temelječih podzakonskih predpisov 
v poročevalskem obdobju ni bilo, vseeno pa je bil dosežen pomemben korak naprej pri pripravi naslednjih predpisov: 

Pri pripravi novega Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo, ki bo nadomestil prejšnjega iz leta 1978, je bil kot 
zunanji sodelavec za izdelavo predloga Zakona angažiran Prinz Inštitut - raziskovanje prometa in zavarovalništva. 
Osnutek navedenega zakona je trenutno v internem pregledu na URSJV. 

URSJV je aktivno sodelovala pri pripravi predloga Zakona o izvozu blaga z dvojno rabo. Zakon določa kontrolo 
izvoza blaga in tehnologije, ki se lahko uporablja tako v civilne kot v vojaške namene. 

Tudi pri pripravi Sklepa o določitvi blaga z dvojno rabo ter pri pripravi priloge (Seznam blaga z dvojno rabo - 
Jedrski materiali, objekti in oprema) je URSJV sodelovala aktivno. Sklep določa blago z dvojno rabo, ki se lahko 
izvaža le na podlagi dovoljenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. 

Zakon o prevozu nevarnega blaga, ki je nadomestil prejšnji Zakon o prevozu nevarnih snovi iz leta 1990, je Državni 
zbor RS sprejel na svoji seji dne 16.9.1999, objavljen pa je v Ur. listu RS, št. 79/99. Predlog zakona je pripravil 
MNZ v sodelovanju z URSJV, MPZ in MZ. Zakon ureja prevoz blaga v cestnem, železniškem, zračnem in 
pomorskem prometu. Za zagotovitev varnega prevoza zakon predpisuje minimalne pogoje, ki jih morajo izpolniti 
vsi, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga ter uporabo veljavnih mednarodnih predpisov za prevoze v Republiki 
Sloveniji. 
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Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga je objavljena v Ur. listu RS, št. 17/99 inje nadomestila 
istoimensko uredbo iz leta 1995. Uredbo je pripravil MEOR, URSJV pa je s predlaganjem ustreznih rešitev pri tem 
aktivno sodelovala. Nova uredba se razlikuje od tiste iz leta 1995 predvsem po tem, da je priloga, ki določa 
posamezne vrste blaga razdeljena na dva dela, pri čemer je v drugi del vključena t.i. "Trigger lista", ki določa jedrske 
materiale in opremo, ki so posebej izdelani in konstituirani za rabo v jedrski industriji. 

V poročevalskem obdobju je bil izvršeno mnogo priprav na poti k harmonizaciji in vpetosti slovenske zakonodaje k 
pravnemu redu Evropske unije. Delo je z namenom kasnejše preslikave zakonodaje Evropske unije v bodoči 
slovenski pravni red intenzivno potekalo predvsem pri prevajanju direktiv in uredb s področja varstva pred sevanji. 

10.2.2 MEDNARODNI SPORAZUMI 

10.2.2.1 Multilaterala 

• Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov je objavljena v UL RS - MP, št. 20/99. Pogodba smiselno 
dopolnjuje Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, podpisano 1.7.1968, objavljeno v UL SFRJ, št. 10/70. 
Pogodba sodi v sklop prizadevanj mednarodne skupnosti, da prepreči nadaljnje širjenje jedrskega orožja. Njen 
osnovni namen je prepovedati poizkuse z jedrskim orožjem oz. z jedrskimi eksplozivnimi napravami po svetu. 
Pogodba predvideva tudi nastanek Organizacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, ki jo 
ustanovijo države pogodbenice in se v angleškem izvirniku imenuje Comprehensive Nuclear -Test-Ban Treaty 
Organization. Njena osnovna naloga bo vzpostavitev in vzdrževanje mreže merilnih postaj, s katerimi je mogoče 
zaznati jedrske eksplozije. 

• Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki je objavljena v UL RS - MP, 5t. 3/99. , 
Namen skupne konvencije je z mednarodnopravnimi mehanizmi in ukrepi držav doseči in ohranjati visoko raven 
varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Z njenim sprejemom je povečana 
mednarodna odgovornost držav pogodbenic za preprečevanje nesreč z radiološkimi posledicami oz. za ublažitev 
teh posledic, če do njih pride in sicer v kateri koli fazi ravnanja z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi 
odpadki. 

10.2.2.2 Bilaterala 

1. Sporazum med Upravo RS za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav 
Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti je bil 
podpisan 29.04.1999 v Ljubljani, objavljen pa je v UL RS-MP, št. 22/99. 
Navedeni sporazum je nadomestil prejšnjega iz leta 1993. 
Predmet sporazuma je izmenjava tehničnih informacij, ki se nanašajo na urejanje varnosti, varovanje jedrskih 
materialov, ravnanje z odpadki in vpliv določenih jedrskih objektov na okolje. V ta okvir sodijo predvsem 
tematska poročila, standardi in drugi predpisi, informacije na področju raziskovanj o varnosti reaktoijev ter 
takojšnja obvestila o pomembnih dogodkih (npr. resne obratovalne nezgode, prekinitve obratovanja ipd.). S 
sporazumom je predvidena tudi možnost sodelovanja pri raziskovanju na področju jedrske varnosti. Pomembna 
je tudi predvidena izmenjava inšpektorjev za jedrsko varnost. 
Sporazum velja za obdobje petih let, na podlagi obojestranskega pisnega dogovora pa je njegovo veljavnost 
mogoče podaljšati. 

2. Dogovor med Upravo RS za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi 
tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti je bil podpisan 15.12.1999 v Ljubljani in 
je v zaključni fazi ratifikacije. 
Dogovor temelji na obojestransko izraženem interesu obeh upravnih organov po tesnem in plodnem sodelovanju 
pri izmenjavi standardov, tehničnih poročil, obratovalnih izkušenj ter informacij za ravnanje ob izrednih 
razmerah ter upravne prakse pri reševanju vprašanj jedrske in sevalne varnosti. Sklenjen je za obdobje petih let, 
predvideva pa tudi podaljšanje. 
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3. Dodatni protokol k Sporazumu med RS in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi 
s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja je RS podpisala 26.11.1998 inje v postopku ratifikacije. 
Osnovni mednarodni pravni instrument, ki ureja področje neširjenja jedrskega orožja je Pogodba o nešiijenju 
jedrskega orožja (NPT), ki od držav podpisnic zahteva, da sklenejo z Mednarodno agencijo za atomsko energijo 
(MAAE) sporazume o varovanju jedrskega materiala. Rezultat te zahteve predstavlja Sporazum med RS in 
MAAE o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, ki je objavljen v UL RS-MP, št 11/97, 
Dodatni protokol pa pomeni še nadgradnjo področja varovanja jedrskega materiala. 

4. Sporazum med Vlado RS in Vlado Slovaške Republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti 
je bil podpisan 25.09.1999 v Bratislavi inje v postopku ratifikacije. 
Pogodbenici bosta pospeševali izmenjavo informacij, ki se nanašajo na vprašanja jedrske in radiološke varnosti 
in sicer preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski in sestanki. Sporazum je sklenjen za nedoločen 
čas, z dnem začetka njegove veljavnosti pa je za pogodbenici prenehal veljati Sporazum med SFRJ in ČSSR o 
sodelovanju na področju jedrske energije v miroljubne namene, podpisan leta 1966. 

5. V zaključni fazi priprav sta bila konec leta 1999 še: 
• Dogovor med Upravo RS za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske 

republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti 
in 

• Dogovor med Upravo RS za jedrsko varnost in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje 
o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti. 

10.3 MEDNARODNO SODELOVANJE 

10.3.1 SODELOVANJE Z MAAE 

10.3.1.1 Splošno 

Mednarodna agencija za atomsko energijo je neodvisna mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1957 s sklepom 
Generalne skupščine Organizacije združenih narodov. Naloge, kot jih definira Statut MAAE, so razširiti in povečati 
prispevek jedrske energije k miru, zdravju in napredku v celotnem svetu, predvsem pa tudi pospešiti raziskave in 
razvoj na področju miroljubne uporabe jedrske energije in izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij, 
vzpostavitev in vzdrževanje sistema nadzora nad jedrskimi materiali ter pripraviti in sprejeti zdravstvene in 
varnostne standarde v zvezi z uporabo jedrske energije. Ob koncu leta 1999 ima Agencija 131 članic. 

10.3.1.2 Generalna konferenca 

V dneh od 27. septembra do 1. oktobra 1999 je v glavnem mestu Avstrije potekalo 43. zasedanje Generalne 
konference Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki se ga je udeležilo 111 držav članic. Med delegati je bilo 
tudi 19 ministrov. Slovensko delegacijo je vodil državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor. 

Na zasedanju leta 1999 sta bili v članstvo sprejeti Honduras in Angola, število članic Agencije seje s tem povečalo 
na 131. 

Generalna konferenca, ki je najvišje predstavniško telo, je z aklamacijo sprejela 22 resolucij in dve predsedniški 
izjavi, ki se nanašajo na okrepitev programov Agencije na področju jedrske in sevalne varnosti in varnega ravnanja z 
radioaktivnimi materiali, program tehničnega sodelovanja, varovanje jedrskih materialov, ukrepi zoper nedovoljeno 
trgovanje z jedrskimi materiali in drugimi radioaktivnimi viri, itd. Sprejete so bile resolucije o zaključnem računu za 
leto 1998 in proračunu za leto 2000 v višini 226 mio USD in Skladu za tehnično pomoč v višini 73 mio USD. Največ 
časa je Generalna konferenca ponovno posvetila obravnavi bolj politično obarvanim točkam, kot npr. izvajanje 
sporazuma o varovanju jedrskih materialov v DLR Koreji in izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN, ki se 
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nanašajo na Irak kot tudi točki, ki obravnavat vprašanje varovanja jedrskih materialov in vzpostavitev cone brez 
jedrskega orožja na Bližnjem Vzhodu. 

Slovenska delegacija seje na zasedanju dejavno vključila v postopek oblikovanja resolucij, še zlasti direktor Uprave 
RS za jedrsko varnost, mag. Miroslav Gregorič, letošnji predsedujoči Sveta guvernerjev, ki je tokratno Generalno 
konferenco tudi najbolj zaznamoval. V imenu Republike Slovenije je namreč uradno predlagal spremembo VI. člena 
Statuta Agencije, ki je bila nerešena 23 let, in ki se nanaša na številčno širitev izvršilnega organa Agencije - Sveta 
guvernerjev. Hkrati je bil tudi predlagatelj spremembe XIV. člena Statuta MAAE o uvedbi dvoletnega 
proračunskega obdobja Agencije. Obe spremembi je konferenca sprejela soglasno. 

Vzporedno z zasedanjem Generalne konference je potekal tudi znanstveni forum, ki je obravnaval vlogo jedrske 
energije pri trajnostnem razvoju in srečanje vodij upravnih organov za jedrsko varnost, katerega so se člani slovenske 
delegacije aktivno udeležili. 

103.13 Svet guvernerjev 

Svet guvernerjev je organ, ki vodi ter usmerja delo te specializirane mednarodne organizacije v sestavi ZN v času 
med dvema zasedanjema Generalne konference. V letu 1999 je zasedal osemkrat, in sicer petkrat v vlogi Sveta 
guvernerjev (marca, junija, septembra, oktobra ter decembra), dvakrat kot Odbor za program in proračun (januarja in 
maja) in enkrat kot Odbor za pomoč in sodelovanje (novembra). 

V letu 1999 se je zaključilo tudi enoletno predsedovanje Republike Slovenije temu organu; na zasedanju Sveta 
guverneijev meseca oktobra je predsedovanje prevzela Brazilija. Slovenija je tudi zaključila dvoletno članstvo v 
Svetu guvernerjev v okviru vzhodnoevropske regionalne skupine. 

103.1.4 Sestanek pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti 

Od 12. do 23. aprila je na Dunaju potekal pregledovalni sestanek držav pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti, ki 
jo je Slovenija ratificirala leta 1996. Konvencija nalaga državam pogodbenicam naloge, ki naj bi doprinesle k 
povečanju varnosti jedrskih elektrarn. Pogodbenice so pripravile nacionalna poročila o izpolnjevanju zahtev 
konvencije in jih dale v presojo ostalim pogodbenicam, ki so po pregledu poročila postavila vprašanja. Na 
pregledovalnem sestanku je vsaka država pogodbenica predstavila svoje poročilo, nato pa se je razvila diskusija o 
odgovorih te države na vprašanja drugih pogodbenic. Slovenska delegacija je zelo uspešno predstavila svoje poročilo 
in ga tudi v diskusiji zagovarjala. 

103.1.5 Tehnična pomoč in sodelovanje 

Srečanja v okviru MAAE 

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

Štipendiranje in znanstveni obiski 

Dnigi področji sodelovanja Slovenije in MAAE v okviru programa tehnične pomoči in sodelovanja sta štipendiranje 
in znanstveni obiski. V letu 1999 nam je MAAE posredovala 29 prošenj za izpopolnjevanje tujih strokovnjakov v 
Sloveniji. Od teh je bilo v istem letu realiziranih 14 prošenj za štipendijo oz. znanstveni obisk. Pri tem je potrebno 
omeniti, da je sredi meseca avgusta v veljavo stopil novi Zakon o tujcih. Zakon zahteva, da morajo kandidati, ki 
prihajajo v Slovenijo iz naslova znanstveno tehničnega sodelovanja z Agencijo, pridobiti dovoljenja za začasno 
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prebivanje. Praksa je pokazala, da je pridobitev dovoljenja dolgotrajen postopek, zato so bili številni obiski 
prestavljeni v leto 2000 ali pa celo odpovedani. Realizirane so bile naslednje vloge: 

• Bangladeš, dve štirimesečni Stipendiji na področju jedrske instrumentacije, elektronike in kontrole reaktorja, 
• Sirija, dva enotedenska znanstvena obiska na področju varstva pred sevanjem, 
• Jemen, tri trimesečne štipendije na področju analitične kemije, 
• Filipini, štirimesečna štipendija na področju študija o prehrani in okolju ter s tem povezanim zdravjem, 
• Jordanija, dvotedenski znanstveni obisk na področju varstva pred sevanjem, 
• Mehika, trimesečna štipendija na področju študija o prehrani in okolju ter s tem povezanim zdravjem, 
• Albanija, enomesečna štipendija na področju analitične kemije, 
• Pakistan, dvotedenski znanstveni obisk na področju varnosti jedrskih reaktorjev in jedrskega materiala, 
• Alžirija, dve trimesečni štipendiji na področju varstva pred sevanjem. 

Dokončane so bile naslednje štipendije, za katere je bila prošnja vložena leta 1998: 

• Belorusija, enomesečna štipendija na področju varstva pred sevanjem, 
• Uzbekistan, dvomesečna štipendija na področju varstva pred sevanjem, 
• Bangladeš, dvotedenski znanstveni obisk na področju jedrske instrumentacije, elektronike in kontrole reaktorja, 
• Filipini, dvomesečna štipendija na področju varstva pred sevanji, 
• Filipini, štirimesečna štipendija na področju analitične nuklearne fizike. 

Dokončani pa sta bili tudi dve trimesečni štipendiji kandidatov iz Uzbekistana. Njihovo vlogo nam je MAAE 
posredovala že leta 1997, izpopolnjevanje pa je pokrivalo področje varstva pred sevanjem. 

Vloge za strokovno izpopolnjevanje so bile naslovljene na Institut "Jožef Štefan", Univerzo v Ljubljani - Fakulteto 
za matematiko in fiziko, na Klinični center - Kliniko za nuklearno medicino, na Onkološki institut ter na Upravo RS 
za jedrsko varnost 

Izpopolnjevanje domačih strokovnjakov preko štipendij in znanstvenih obiskov je povezano z izvajanjem 
posameznega projekta tehnične pomoči. Aktivnosti Slovenije na tem področju so omenjene v nadaljevanju. 
Omenimo naj le, da so slovenski strokovnjaki v okviru projektov tehnične pomoči MAAE izvedla sedem 
enotedenskih znanstvenih obiskov, dva dvotedenska ter dve enomesečni štipendiji. 

Raziskovalne pogodbe 

Program tehnične pomoči v okviru sodelovanja Slovenije in MAAE pokriva tudi področje raziskovalnega dela ter 
sofinanciranje večjih (nacionalnih) projektov. 
V letu 1999 so bili z MAAE sklenjeni 4 novi predlogi raziskovalnih pogodb, ki sta jih pripravila IJS ter Nacionalni 
inštitut za biologijo, pogodbeno razmerje pa je bilo podaljšano v desetih primerih. Predloge za obnovitev razmerja so 
pripravile naslednje institucije: IJS (5), KC-KNM (3), NEK (1) in ARAO (1). 

Projekti tehnične pomoči 

Projekti tehnične pomoči so najobsežnejša in najzahtevnejša oblika sodelovanja med RS in MAAE, saj tako 
■ sodelovanje predvideva precejšnje finančno angažiranje lastnih sredstev ter intenzivno strokovno sodelovanje 

prijavitelja, projekti pa ponavadi trajajo več let. 

Agencija si nenehno prizadeva izboljšati področje tehničnega sodelovanja z državami članicami, predvsem si 
prizadeva, da so sredstva, ki jih v okviru posameznih projektov namenja državam članicam, dodeljena tistim 
področjem, ki sredstva nujno potrebujejo, stremi pa tudi k zagotavljanju trajnostnega razvoja teh področij. Iz teh 
razlogov je oblikovala mehanizem t.i. "Country Programme Framevvork" (CPF), okvir sodelovanja posamezne 
države, in pozvala države članice k oblikovanju in podpisu tega dokumenta. V drugi polovici leta 1999 je tako v 
Slovenijo na enotedenski obisk prispel strokovnjak MAAE, rezultat razgovorov, ki jih je opravil s predstavniki 
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posameznih ministrstev in inštitutov, pa je bila osnova za oblikovanje CPF-ja za našo državo. Meseca decembra je 
bila na MAAE poslana dokončna in podpisana verzija tega dokumenta, ki obsega obdobje 2000 - 2006 ter navaja 
prioritetna področja sodelovanja z MAAE, na kratko pa podaja tudi rezultate preteklega kot tudi sedanjega 
sodelovanja z Agencijo. S tem mehanizmom Agencija izpolnjuje enega svojih glavnih načel tehničnega sodelovanja 
in sicer načelo "tematskega načrtovanja". 

V okviru tega programa je Slovenija na MAAE ob koncu leta za proračunsko leto 2001-2002 prijavila 4 projekte 
tehnične pomoči, od tega enega kot "footnote a" projekt (MAAE prispeva del sredstev, del pa sponzorji), in sicer: 

• "Production Facility forCyclotron Produced Short-lived Medial Radioisotopes", projekt IJS, KNM, 01, 
• "Performance Assessment for L/ILW Repository for Generic Location in Slovenia", projekt ARAO, 
• "Sources for Mobile Nitrogen Accumulation in Managed Soils", projekt Biotehniške fakultete ter 
• "Capacity Upgrade for the Use of Environmental Isotopes as Natural Tracers", kot t.i. "footnote a" IJS. 

V letu 1999 so se nadaljevale tudi aktivnosti v okviru projekta URSJV - "Licenciranje pri zamenjavi uparjalnikov v 
NEK ter povečanje moči", ki so hkrati tudi sklenile ta projekt. V začetku leta, od 4.-8.1.1999, je bil izveden 
znanstveni obisk 4 strokovnjakov URSJV v jedrsko elektrarno TRICASTIN v Franciji, kjer so si strokovnjaki 
ogledali dela ob zamenjavi uparjalnikov. Od 13.-17. septembra je potekal zadnji od štirih predvidenih znanstvenih 
obiskov v okviru tega projekta. Trije strokovnjaki URSJV so v okviru enotedenskega obiska v Belgiji, AVN, imeli 
priložnost izmenjati izkušnje s tamkajšnjimi strokovnjaki v zvezi z zamenjavo uparjalnikov in povečanjem moči. 
Tako je Slovenija uspešno zaključila še enega od številnih projektov v okviru MAAE in tako pridobila dragocene 
informacije ter izkušnje pred zamenjavo uparjalnikov v NEK. 

Nadaljevale so se tudi aktivnosti na projektu RŽV - "Svetovanje pri remediaciji lokacije rudnika urana in predelave 
Žirovski vrh". V juniju 1999 sta bili izvršeni načrtovani študijski potovanji dveh strokovnjakov RŽV in sicer 
desetdnevni obisk dveh agencij za radioaktivne odpadke COGEMA (Francija) in ENRESA (Španija) ter petdnevni 
obisk COGEMA (Francija) in W1SMUT (Nemčija). Ogledala sta si zapiralna dela na jaloviščih odpadnih 
radioaktivnih materialov od proizvodnje uranovega koncentrata. 

Projekt IJS "Uvedba novih analitičnih metod, ki uporabljajo ionski žarek iz pospeševalnika/Expansion of 
Accelerator-based Ion Beam Analytical Methods" predstavlja nadaljevanje projekta "Žarkovni transportni sistem pri 
Van de Graaffovem pospeševalniku". V letu 1999 je bila dobavljena sledeča oprema: vakuumska oprema, del 
magnetne optike (odklonske tuljave) in merilne elektronike, vakuumska merilna celica s triosnim manipulatorjem 
vzorcev, zaslonke in optični sistem za opazovanje ter nastavljanje vzorcev. Na IJS je bila izdelana in delno 
postavljena merilna linija, ki vključuje podstavke za magnetno optiko, izdelavo in montažo vakuumske cevi z merilci 
vakuuma, in montažo vseh sestavnih delov v celoto. Končano je tudi enomesečno študijsko izobraževanje na 
Institutu Rudjer Boškovič v Zagrebu. 

Projekt IJS "Primerjava vplivov termo elektrarne (TPP) in jedrske elektrarne (NPP) na zdravje in okolje/Comparing 
Health and Evironmental Impacts of TPP and NPP" je bil odobren za obdobje 1999-2000. V prvem letuje US v 
okviru projekta dobil tri računalniške programe: Paradox, Resrad, Ecosense, dodatno pa še HEIES Data base. Pet 
strokovnih misij je obiskalo IJS in Slovenijo. Potekale so tudi aktivnosti na področju zbiranja podatkov iz tekočega 
obratovanja NPP Krško in TPP Šoštanj, in sicer od leta 1980 dalje. Nadalje je potekalo tudi zbiranje podatkov o 
RUŽV, v okviru projekta pa so izdelali tudi preliminarno varnostno oceno za NSRAO ter pridobili podatke o 
nezgodah na delovnih mestih TEŠ. 

Nosilec projekta "Obsevalna naprava za industrijsko in medicinsko sterilizacijo/lrradiation Facility for Industrial and 
Medical Sterilisation" IJS je izdelal "feasibility" študijo, katere rezultat je pokazal, daje znanih okoli 15 potencialnih 
uporabnikov obsevalne naprave. V času od 14.-26. junija je bila izvedena strokovna misija MAAE, dvema 
strokovnjakoma IJS pa je bil dodeljen znanstveni obisk (5 dni v Turčiji, 3 dni v Nemčiji), ki je potekal konec 
novembra in v začetku decembra. V okviru obiska sta strokovnjaka obiskala obrate za sterilizacijo v mestu 
Cerkezk0y in Ankara ter Wiehl. Vložen je bil tudi predlog za tehnično spremembo v projektu in sicer elektronski 
pospeševalnik namesto Co-60. Agencija seje s predlogom strinjala. 
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Projekt URSJV - "Sistem zgodnjega obveščanja v primeru radiološke nevarnosti" se je zaključil v fiskalnem letu 
1998. realno pa se je zaključili v maju 1999, ko je URSJV od MAAE dobila še zadnjo pošiljko opreme, ki je 
vključevala drugo postajo za merjenje radioaktivnosti zračnih delcev (nameščena je v NE Krško) in prenosno zračno 
črpalko s filtri za vzorčevanje zraka. 

Na projektu IJS "Hitri pnevmatski sistem za reaktor TRJGA Mark II/Fast Pneumatic Transfer Svstem for TR1GA 
Mark II Reactor", kije bil na MAAE prijavljen za proračunsko obdobje 1999-2000 kot "footnote a" projekt, ni bilo 
aktivnosti. 

10.3.1.6 Misije MAAE 

Misija za področje transporta radioaktivnih snovi 

Od 21. do 24. junija 1999 je v Ljubljani, na pobudo Uprave RS za jedrsko varnost, potekala misija MAAE, ki je 
ocenjevala skladnosti domače zakonodaje na področju prevoza jedrskih in radioaktivnih materialov s priporočili 
MAAE. 

Misijo so sestavljali trije strokovnjaki (dva iz MAAE in eden iz Italije - ANPA). S slovenske strani so pri delu misije 
sodelovali predstavniki: slovenskih upravnih organov (MOP, URSJV, MNZ, MZ, ZIRS) in uporabnikov (NEK, IJS). 

Misija je obravnavala naslednja področja transporta: priprava zakonodaje in njena praktična uporaba, odgovornosti 
in pristojnosti upravnih organov (izdajanje dovoljenj), inšpekcija, ukrepi v primeru sile. 

Rezultat misije je zaključno poročilo, ki je bilo izdelano v avgustu 1999 in o katerem je MAAE poročala na 
generalni konferenci MAAE v septembru na Dunaju. S predlogom novega zakona o prevozu'nevarnega blaga dana 
možnost za bolj jasno definiranje pristojnosti različnih ministrstev, ki so vključena v prevoz radioaktivnih snovi in za 
zmanjšanje podvajanja pristojnosti. 

Misija je tudi priporočila, da se v slovensko nacionalno zakonodajo vpelje takšen pravni mehanizem, ki bi omogočal, 
stalno skladnost domače zakonodaje.z zadnjo revizijo priporočil Mednarodne agencije za atomsko energijo. To je 
posebno pomembno prav v primerih, ko gre za tranzit velikega števila pošiljk radioaktivnih snovi. Pristojnost za 
odobritev embalaže naj v naslednjih revizijah zakona ohrani Ministrstvo za okolje in prostor, ki naj prav tako odobri 
izreden dogovor pri pošiljki radiofarmacevtikov v soglasju z Ministrstvom za zdravstvo. Misija prav tako priporoča, 
daje potrebno izdelati inšpekcijske postopke za prevoz radioaktivnih snovi, kjer bo jasno določena vloga inšpekcij iz 
posameznih ministrstev. Ti postopki morajo biti usklajeni s prevoznimi priporočili Mednarodne agencije za atomsko 
energijo. Področja, kijih inšpekcija ne pokriva, morajo biti jasno podana. 

Kot dobro prakso misija navaja prevod agencijskih priporočil za varen prevoz radioaktivnih snovi (1. 1996), ki bodo 
pospešile priprave za harmonizacijo domače zakonodaje z zadnjo dopolnitvijo mednarodne zakonodaje na tem 
področju. 

IRRT misija 

Uprava RS za jedrsko varnost je v letu 1998 povabila Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE), da v 
okviru svojega projekta Tehničnega sodelovanja RER/9/052: "Upravna in zakonodajna infrastruktura na področju 
jedrske varnosti" izvede oceno upravne in zakonodajne prakse v naši državi v odnosu do mednarodno sprejetih in 
potrjenih smernic na področju jedrske varnosti, varstva pred sevanji in varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki: 

Delo IRRT misije (Mednarodna skupina za oceno upravnega delovanja - International Regulatory Revievv Team) je 
potekalo v dneh od 29.11. do 10.12.1999, zajemalo pa je naslednja področja jedrske in sevalne varnosti in varnega 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki: zakonodajna in vladna pristojnost; pristojnost, odgovornosti in funkcije upravnih 
organov; organizacija upravnega organa; postopek licenciranja; pregled in ocena; inšpekcija in izvajanje; priprava 
pravilnikov in smernic; pripravljenost za ukrepanje v sili; ravnanje z radioaktivnimi odpadki in razgradnja ter varstvo 
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pred sevanjem. 

Tako kot druge misije v okviru MAAE, ki jih je naša država v preteklih letih že povabila v Slovenijo, tudi IRRT 
misija nima značaja inšpekcije; namen dela misije je predvsem preveriti usklajenost domače zakonodaje in upravne 
organiziranosti na zgoraj navedenih področjih z mednarodno sprejetimi standardi (tu gre predvsem za standarde 
MAAE). V misiji so bili, poleg predstavnikov MAAE, zastopani tudi vodilni strokovnjaki upravnih organov, 
pristojnih za jedrsko in sevalno varnost Belgije, Češke, Finske, Italije, Švice in ZDA. 

Pri delu misije so poleg predstavnikov Uprave RS za jedrsko varnost, ter resornega ministrstva za okolje in prostor 
sodelovali še predstavniki tistih Vladnih resorjev, katerih pristojnosti po veljavni zakonodaji segajo na področje 
jedrske in sevalne varnosti ter varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki. V delo so bili vključeni tudi predstavniki 
NE Krško in predstavniki nekaterih vodilnih institutov na tem področju ter Agencija RAO. 

Na zaključnem srečanju dne 10. decembra je bil predstavljen tudi povzetek poročila, ki ga bo Mednarodna agencija 
za atomsko energijo v naslednjih tednih tudi uradno poslala Vladi Republike Slovenije. Povzetek poročila predstavlja 
ključna priporočila in predloge za izboljšanje zakonskega okvira ter upravne organiziranosti s področja jedrske in 
sevalne varnosti in varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki. 

Vabilo misije IRRT v Slovenijo je odraz odprtosti in transparentnosti našega jedrskega programa in stanja na 
področju; tak pristop nam omogoča primerljivost z mednarodno sprejetimi in uveljavljenimi standardi in 
prakso v razvitih državah, navzven (do MAAE in Evropske Unije) pa utrjuje zaupanje mednarodne skupnosti 
v visoko raven jedrske varnosti v naši državi. 

Misija za pregled seizmične študije v okviru modernizacije NEK 

Na povabilo Uprave RS za jedrsko varnost je bila v okviru projekta tehničnega sodelovanja SLO/9/010 od 24. do 28. 
maja 1999 misija MAAE, ki je pregledovala študije, ki se nanašajo na vhodne seizmične podatke, ki se bodo 
uporabili pri modernizaciji NE Krško. Misijo sta sestavljala predstavnik MAAE in predstavnik iz EQE - 
International iz Velike Britanije. Na povabilo NE Krško so se misije udeležili tudi predstavniki projektanta Parson 
Power Group in Westinghous-a. Razlog za povabilo misije je v dejstvu, da so v okviru programa modernizacije NEK 
predvidene številne aktivnosti, ki temeljijo na rezultatih seizmične analize (zamenjava uparjalnikov, redukcija 
blažilnikov in podpor uparjalnika in cevovodov kategorije 1, uporaba LBB metodologije za odstranitev 
omejevalnikov pomika cevi in različnih pristopov za izračun obremenitev, ki izhajajo iz velike izlivne nezgode). V 
času same misije sta bili oblikovani dve skupini preliminarnih priporočil. Prva se nanaša na tehnične podatke, ki 
vplivajo na točnost celotne seizmične analize, skladno s trenutno prakso, v drugo skupino pa spadajo splošni podatki, 
ki se nanašajo na ustreznost izbranih pristopov in projektnih pravil za omenjene aktivnosti. 

Razgovori so delno odgovorili na odprta vprašanja, predlagane pa so bile tudi bodoče aktivnosti potrebne za rešitev 
preostalih odprtih vprašanj in za končni pregled seizmične analize ter morebiten prispevek MAAE k temu projektu. 

10-3.1.7 INES - Mednarodna lestvica dogodkov v jedrskih objektih 

V letu 1999 je bilo poročanih v INES sistem Mednarodne agencije za atomsko energijo 26 dogodkov. V tem letuje 
bila INES lestvica razšiijena tudi na dogodke pri uporabi radioaktivnih izvorov in pri transportu radioaktivnih snovi. 
Od 26 dogodkov jih je bilo trinajst iz jedrskih elektrarn, ostalih trinajst pa se nanaša na izgubljene radioaktivne 
izvore (4), na nesreče pri uporabi izvorov (4) in na nesreče v obratih, kjer se predelujejo jedrske snovi. Šest 
dogodkov v jedrskih elektrarnah je bilo razporejenih na stopnjo 2 - nezgoda po sedemstopenjski lestvici. Poročano je 
bilo tudi o dogodku, ki seje zgodil 8. junija v NE Krško, koje napaka pri delovanju ventila za uravnavanje pretoka 
napajalne vode za uparjalnik, sprožila samodejno zaustavitev elektrarne. Dogodek je bil ocenjen s stopnjo 0 

Najhujša nesreča pri delu z jedrskimi snovmi je bila v letu 1999 v obratu za predelavo urana Tokaimura na 
Japonskem. Pri malomarnem in nestrokovnem delu z raztopinami uranovih spojin je bila dosežena kritična masa, ki 
je sprožila nenadzorovano verižno reakcijo. Trije delavci, ki so delali v prostoru so prejeli smrtno nevarne doze 
sevanja (do 20 Gy Eq). Eden od delavcev je za posledicami umrl. Nesreča je bila razvrščena na stopnjo 4. Vpliv na 
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okolico je bil minimalen. Maksimalna doza, ki sojo prejeli prebivalci, izračunana na osnovi meritev, je bila 16 mSv. 

103.2 SODELOVANJE Z EU 

10.3.2.1 Usklajevanje domače zakonodaje 

Uprava RS za jedrsko varnost je v letu 1999 nadaljevala z delom usklajevanja domače zakonodaje z zakonodajo EU. 
Pogodba "Euratom" predstavlja temeljni dokument (t. i. primarno zakonodajo) za vse predpise s področja jedrske 
varnosti in varstva pred sevanji, ki veljajo v EU. Pogodba "Euratom" in predpisi, ki izhajajo iz nje, predstavljajo 
pravni okvir, ki ga morajo članice EU spoštovati in izvajati, obsega pa naslednja področja jedrsko varnost, varstvo 
pred sevanji, raziskave, varovanje jedrskega materiala, nabavo jedrskih materialov, zunanje odnose in miroljubno 
uporabo jedrske energije. Ta pravni okvirje enako zavezujoč tudi za države kandidatke, ki želijo stopiti v EU. 

Najpomembnejše dejavnosti Uprave RS za jedrsko varnost v letu 1999 so bile: 
a) multilateralni (januarja, 1999) in bilateralni (februaija, 1999) pregled usklajenosti domače zakonodaje z 

zakonodajo EU (pregled) za področje "jedrska varnost in varstvo pred sevanji", 
b) priprava pogajalskih izhodišč za področji "Energija - jedrska energija" in "Jedrska varnost in varstvo pred 

sevanji" 
♦ področje "Energija - jedrska energija" je razdeljeno na štiri podpodročja: 

• Nabava jedrskih materialov: Slovenija namerava upoštevati določila pogodbe Euratom in statutov 
"European Supply Agency" z dopolnili in upoštevati tudi njena pravila uravnavanja povpraševanja 
po rudah, virih in posebnih cepljivih materialih ter tudi uredbo Komisije o izjemah pri prevozu 
majhnih količin rud, snovi vira in drugih cepljivih materialov iz pravil, ki se nanašajo na poglavje o 
dobavah. V zvezi z evidenco cepljivih materialov, ki se nahajajo v majhnih količinah, je potrebno 
dodati, da so bili vsi takšni materiali dobavljeni v okviru dodatkov k osnovni pogodbi za dobavo 
obogatenega urana raziskovalnemu reaktorju. Vse dolgoročne pogodbe za dobavo naravnega in 
obogatenega urana oziroma za storitve obogatitve urana in za izdelavo gorivnih elementov, ki so 
bile sklenjene pred pristopom Slovenije v EU, ostanejo v veljavi do njihovega izteka (105. čl. 
pogodbe Euratom) tudi po vstopu Slovenije v EU. Slovenija bo ob vstopu v EU tovrstne pogodbe 
prijavila pri Dobavni Agenciji ("Supply Agency"), v roku 30 dni od začetka polnopravnega 
članstva. 

• Varovanje jedrskega materiala: Slovenija se strinja, da pristopi k pogodbi, kot jo imajo države EU 
brez jedrskega orožja ("non-weapon states") z IAEA (INFCIRC/193) in dovolila inšpektoijem 
Evropske komisije in inšpektorjem Mednarodne agencije za atomsko energijo, da preverijo podatke 
o jedrskem materialu in jedrskih objektih na njenem ozemlju. Vendar Slovenija želi, da je njen 
upravni organ informiran o vseh podatkih, ki si jih izmenjajo inšpektorji EU in upravljalci con 
materialnih bilanc v Sloveniji, kar pomeni, da bo slovenski upravni organ kontaktna točka pri 
komuniciranju Komisije z upravljalci jedrskih objektov v Sloveniji. 

• Mednarodne pogodbe: Slovenija namerava upoštevati vse mednarodne sporazume, ki jih ima EU 
sklenjene na področju miroljubne uporabe jedrske energije in pristopiti k njim po vstopu Slovenije 
v EU. Po preučitvi posameznih sporazumov je pripravljena tudi prekiniti oziroma odstopiti od že 
obstoječih sklenjenih sporazumov Slovenija-tretje države, če bodo tovrstne obveznosti že 
vsebovane v sporazumih h katerim Slovenija pristopa. 

• Investicije v podietia z mešanim kapitalom in poročanje o gradnji novih jedrskih objektov: 
Slovenija bo izvajala "Uredbo št. 1, ki zahteva poročanje o novih investicijah na področju jedrske 
industrije in proizvodnje energije" (41. čl. pogodbe Euratom), in sicer tako, da bo obvestila 
Komisijo o vseh jedrskih objektih v Sloveniji oziroma ji dostavila podatke v obliki "Končnega 
varnostnega poročila" za vsak jedrski objekt. "Končno varnostno poročilo" je namreč javni 
dokument. Slovenija bo prav tako poročala Komisiji o vseh večjih spremembah (modifikacijah, 
katerih investicijska vrednost presega določen znesek) v jedrskih objektih, ki jih je potrebno 
Komisiji javiti, da le-ta da soglasje za začetek del. Slovenija je seznanjena z "Uredbami o posojilih 
v okviru pogodbe Euratom", vendar trenutno zanje ne namerava zaprositi. 

♦ področje "Jedrska varnost in varstvo pred sevanji" je razdeljeno na štiri podpodročja: 
• Varstvo pred nevarnostmi ionizirajočega sevanja: Republika Slovenija bo uskladila svojo 

zakonodajo s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji s predpisi EU (3. poglavje pogodbe 
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Euratom; direktive 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 90/461/Euratom) na naslednji način: (i) do 
31.3.2001 bo sprejet nov "Zakon o varstvu pred sevanji in o jedrski varnosti", (ii) do 30.9.2001 
bodo sprejeti novi pravilniki, ki jih bo predpisal novi zakon o varstvu pred sevanji in o jedrski 
varnosti. Novi pravilniki bodo izdelani na podlagi obstoječih pravilnikov, ki jih je predpisal 
ZVISJE, in ki bodo pokrivali naslednja področja: 

uporabe radioaktivnih snovi, katerih aktivnost presega določeno mejo, 
mejnih vrednosti, ki jih ne sme presegati sevanje, ki so mu izpostavljeni prebivalstvo in 
tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti in o 
preizkušanju kontaminacije delovnega okolja, 
dajanja v promet in uporabe pitne vode, živil in predmetov splošne rabe, ki vsebujejo 
radioaktivne snovi, katerih aktivnost presega predpisane meje, 
mejnih vrednosti radioaktivne kontaminacije človekovega okolja, 
vodenja evidence virov ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva. 

• Prevoz radioaktivnih snovi in odpadkov: Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo s 
področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji na naslednji način: (i) do 31.3.2001 bo sprejet nov 
"Zakon o varstvu pred sevanji in o jedrski varnosti", (ii) do 30.9-2001 bodo sprejeti novi pravilniki, 
kijih bo predpisal novi zakon o varstvu pred sevanji in o jedrski varnosti. Predvidena pravilnika s 
področja prevoza radioaktivnih snovi in odpadkov sta: 

pravilnik o nadzoru pošiljk radioaktivnih odpadkov, njihov uvoz in izvoz, ter 
izpolnjevanje standardnega dokumenta, 
pravilnik o nadzoru pošiljk radioaktivnih snovi. 

Slovenija predvideva, da bo izvajanje "Uredbe Sveta 1493/93 o pošiljanju radioaktivnih snovi med 
državami članicami" potekalo brez težav. Da bi Republika Slovenija dosegla usklajenost s predpisi 
Evropske unije mora opraviti naslednje: uporabljati standardni dokument za deklariranje pošiljk, 
podaljšati veljavnosti prevoznega dovoljenja s 6 mesecev na 3 leta in poročati upravnim organom 
tretjih držav. 

• Nadzor uvoza kontaminirane hrane in krmil: Republika Slovenija bo na področju uvoza 
kontaminirane hrane in krmil z dnem pristopa k Evropski uniji brez težav zagotovila izvajanje 
naslednjih uredb (regulations): 

uredbe o najvišjih vrednostih kontaminacije hrane in krmil v primeru jedrske nesreče - 
3954/87/Euratom, 944/89/Euratom, 2218/89/Euratom, 2219/89/Euratom, 
uredbe o uvozu kmetijskih pridelkov po černobilski nesreči - 737/90/Euratom, 
686/95/Euratom, 3034/94/Euratom. 

Za nadzor radioaktivne kontaminacije hrane in krme skladno z določbami omenjenih uredb bo 
Slovenija vzpostavila sprotni nadzor na jugovzhodnih mejah in ustrezno usposobila osebje in mu 
zagotovila merilno opremo na petih mejnih prehodih. 

• Obveščanje javnosti v primeru jedrske nesreče: Pravni red Republike Slovenije na področju 
obveščanja javnosti v primeru jedrske nesreče je delno usklajen s pravnim redom Evropske unije. 
Usklajenost je dosežena na področju sistema obveščanja in alarmiranja, predlaganih zaščitnih 
ukrepov in določitve odgovornih upravnih organov. Zakonodaja je neusklajena na področju 
informiranja oseb, ki bi lahko organizirale pomoč ob nesreči, prav tako pa ni na razpolago 
postopkov za posredovanje informacij. 

c) posredovanje podatkov EU v zvezi z izvajanjem določil in direktiv EU: Čeprav direktive EU za države 
kandidatke za pristop niso zavezujoče, Evropska Komisija vseeno želi pridobiti podatke, kako so področja, kijih 
pokrivajo direktive, urejena v državah kandidatkah za pristop. V letu 1999 je Slovenija posredovala EU 
izpolnjene vprašalnike za vseh pet direktiv s področja "jedrske varnosti in varstva pred sevanji". 

d) v letu 1999 je EU želela dobiti dodatne informacije v zvezi s pogajalskimi izhodišči Slovenije, zato je Slovenija 
za področji "Energija - jedrska energija" in "Jedrska varnost in varstvo pred sevanji" pripravila odgovora na Li. 
osnutek stališč EU do slovenskih pogajalskih izhodišč. 

e) 8.11.1999 je potekal obisk J. G. Lombardera, glavnega pogajalca EU za Slovenijo, kije imel na dnevnem redu 
tudi področje "Energija-jedrska energija", v katerem so g. Lombardero in njegovi sodelavci poudarili, daje EU 
modificirala svoje stališče in ne zahteva več najvišjih standardov (highest standards) jedrske varnosti, temveč le 
visok nivo jedrske varnosti. EU se tudi sicer še posebej zanima za okrepitev organa za jedrsko varnost, 
seizmične študije Krškega polja, ravnanje z RAO, poročanje o investicijah in status lastništva JE Krško. 

0 13. in 14.12.1999 je bil v Ljubljani sestanek podkomiteja EU in Slovenije za za promet, energijo, okolje in 
transevropska omrežja. V okvira jedrske energije so bila obravnavana naslednja področja: 

poročevalec, št. 83/1 160 20. september2000 



• Slovenska energetska strategija, podrobnosti o jedrski energiji; zadnji status pogajanj med HrvaŠko in 
Slovenijo o lastništvu JE Krško, 

• Krepitev slovenskega upravnega organa za jedrsko varnost, 
• Napredek na področju varovanja jedrskih materialov: priprave na sprejem pravnega reda (obveznost 

upravljalca, da neposredno poroča Euratomu), podpis dodatnega protokola k Pogodbi o varovanju jedrskega 
materiala, 

• Napredek na področju nabav jedrskega materiala in mednarodne pogodbe na jedrskem področju, 
• NE Krško: program posodobitve s področja jedrske varnosti, 
• Dolgoročne rešitve za izrabljeno gorivo in odlaganje radioaktivnih odpadkov, 
• Dodatno: geotektonske raziskave za oceno potresne varnosti JE Krško. 

10.3.2.2 PHARE-RAMG 

V preteklem letu je Evropska komisija doživela več reorganizacijskih sprememb in težav, tako da se je drugo leto 
pomoči v okviru programa RAMG (Regulatory Assistance Management Group) končalo v marcu 1. 1998. Od tedaj 
se projekti niso izvajali. Za tretje leto pomoči je URSJV koordinatorju programa RAMG za Slovenijo oktobre 1999 
poslala osnutek programa (ki gaje decembra 1999 dopolnila po prioritetah), ki obsega naslednje teme: 
• pregled osnutka zakona o jedrski in sevalni varnosti, 
• izkušnje pri razgradnji in sanaciji rudnika urana, 
• tehnike komuniciranja z javnostmi in mediji v primeru nesreče, 
• program inšpekcije in izobraževanja za inšpektorje, 
• sposobnost analize integralnih sistemov v upravne namene, 
• pristop in praksa upravnega organa pri ravnanju z radioaktivnimi odpadki, 
• sposobnost ocene vplivov na okolje po radioaktivnem izpustu, 
• analiza resne nesreče, 
• pristop in praksa upravnega organa na področju nešiijenja jedrskega orožja, 
• standardi in praksa upravnega organa za izdajo dovoljenja in obratovanje simulatorja. 

10-3.2.3 CONCERT Group 

Skupina CONCERT je bila izoblikovana kot tehnični okvir za izvajanje pomoči Evropske komisije državam vzhodne 
in srednje Evrope in državam nekdanje Sovjetske zveze na področju jedrske varnosti. CONCERT Group sestavljajo 
po en predstavnik iz upravnih organov držav EU, ki so pristojni za jedrsko in sevalno varnost, po en predstavnik 
upravnih organov iz držav srednje in vzhodne Evrope in novo nastalih držav Sovjetske zveze ter člani Evropske 
komisije (DG XI in DG IA). Skupina se sestane dvakrat na leto v Bruslju in v eni od srednje ali vzhodno evropskih 
držav oziroma držav nekdanje SZ. 

Redni sestanek skupine CONCERT Group je bil od 23. do 25. junija 1999 v Romuniji. Predstavniki več kot 20 
držav so na tej seji poleg rednih koordinacijskih zadolžitev obravnavali 
štiri področja in sicer: 
• upravni nadzor nad spremembami (modifikacijami) v jedrskih elektrarnah, 
• pripravljenost v primeru jedrske nesreče, 
• informiranje javnosti, 
• problem L2T. 

Zadnji sestanek skupine CONCERT Group je potekal od 13. do 14. decembra 1999 v Bruslju. Sestanka so se 
udeležile vse države srednje in vzhodne Evrope (razen Rusije) in regulatoiji zahodno evropskih držav. 
Najpomembnejše teme sestanka so bile: 
• reorganizacija EC in upanje, da se bo delo EC na RAMG programu zopet začelo, 
• nova revizija WENRA poročila in uskladitev načina dela upravnih organov članic EU na izbranih področjih, 
• večja povezava med dejavnostmi MAAE in CONCERT, 
• skupna konvencija o varnosti radioaktivnih odpadkov in ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom. 
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• status jedrske energije v vzhodno evropskih državah. 

10.3.2.4 CONCERT Bureau Meeting 

CONCERT Bureau je delovno telo, ki se sestane v času med- dvema sestankoma CONCERT Group. Sestanek tega 
delovnega telesa je potekal 6. in 7. aprila. Primarna naloga tega organa je priprava na srečanja CONCERT Group. 

10.3.2.5 NRWG 

V okviru Evropske komisije - DG XI, direktorata C.2"Varnost jedrskih obratov" deluje Delovna skupina jedrskih 
upravnih organov (Nuclear Regulators' Working Group, NRWG) in združuje upravne organe za jedrsko varnost 
držav Članic EU. NRWG je tehnično posvetovalni organ Evropske komisije na področju jedrske varnosti, kjer se 
izmenjujejo strokovna in upravna mnenja in izkušnje znotraj same delovne skupine. Slovenija je prvič sodelovala 1. 
1998 na 52. sestanku.V letu 1999 se je NRWG skupina prvič sestala 22. februarja v Bruslju. Glavna tema je bila 
uporaba LBB (puščanje pred zlomom). Naslednji sestanek skupine NRWG je potekal 28. aprila, prav tako v Bruslju. 
Največ pozornosti so udeleženci namenili bodoči reorganizaciji NRWG znotraj DG11 in programu za naslednje 
petletno obdobje. 26. novembra 1999 je v Bruslju potekal 55. sestanek posvetovalne skupine NRWG. Glavne točke 
dnevnega reda so bile poleg proceduralnih zadev še obratovalna varnost, nove tehnologije, bodoče aktivnosti 
skupine, sodelovanje z državami kandidatkami za članstvo v skupini ter mednarodno sodelovanje s centralnimi in 
vzhodno evropskimi državami ter državami nekdanje Sovjetske zveze. Cilj delovanja EU in NRWG je, da se v celoti 
odpreta za enakopravno sodelovanje upravnih organov kandidatk za včlanitev v EU. 

10.3.2.5 WENRA 

Decembra 1998 je bilo na pobudo devetih jedrskih upravnih organov iz držav Evropske Unije - Belgije, Finske, 
Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Španije, Švedske in Velike Britanije - izoblikovano novo združenje Western 
European Nuclear Regulators' Association (WENRA) - Združenje zahodnoevropskih jedrskih upravnih organov. 
Glavni projekt združenja je podati skupno oceno standardov jedrske varnosti v državah članicah združenja kot tudi v 
srednje in vzhodnoevropskih državah, ki si prizadevajo postati članice Evropske Unije (Bolgarije, Češke, Madžarske, 
Litve, Romunije, Slovaške in Slovenije). Ena glavnih aktivnosti je tudi na podlagi skupnih varnostnih kriterijev 
uskladiti upravne pristope. Konec meseca marca je Uprava RS za jedrsko varnost prejela Poročilo o jedrski varnosti 
v državah prosilkah za vstop v EU ("Report on Nuclear Safety in EU Applicant Countries"), ki ga je pripravila 
WENRA in poslala vsem državam prosilkam za vstop v EU v pregled in komentar. Delavci URSJV so poročilo 
temeljito pregledali in dodali nekaj pripomb, sicer pa poročilo odraža realno stanje jedrske varnosti v Sloveniji. 7. in 
8. julija 1999 se je združenje WENRA sestalo na sestanku v Bruslju. Skupni dogovor sestanka je bil: priprava 
dopolnjenega, neodvisnega in celovitega poročila do konca oktobra 2000, oblikovanje delovne skupine 
strokovnjakov za postopek revizije poročila, organizacija dvotedenskih misij v državah prosilkah za vstop v EU in 
priprava osnutka dokumenta z opisom metodologije dela delovne skupine strokovnjakov. 

10.3.2.6 Program ECURIE 

Program ECURIE (European Commission Urgent Radiological Information Exchange) je bil oblikovan na podlagi 
Sklepa Sveta 87/600/EURATOM o ureditvah skupnosti za zgodnjo izmenjavo informacij v primeru radiološke 
nevarnosti. 

Multilateralni in bilateralni pregled s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji 

V Bruslju je 28. januaija, 1999, potekal multilateralni pregled s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji, na 
katerem so predstavniki Evropske Unije razložili predpise evropske zakonodaje, ki jih morajo države kandidatke za 
sprejem v EU uvesti v svoj pravni red in tudi zagotoviti pogoje za izvajanje teh predpisov. 18. februaija, 1999 je 
slovenska delegacija, ki jo je vodil Marko Slokar, državni sekretar za okolje, prav tako v Bruslju v okviru 
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bilateralnega "screeninga" predstavila delegaciji Evropske Unije, ki jo je vodil glavni pogajalec EU za Slovenijo 
gospod Jaime Garcia Lombardero, kako Slovenija namerava izpolniti določila evropske zakonodaje s področja 
varstva pred sevanji do predvidenega datuma vstopa Slovenije v EU (t.j. do 1.1.2003). 

Temeljne zahteve za področje "jedrska varnost in varstvo pred sevanji" izhajajo iz pogodbe Euratom, ki je začela 
veljati 1.1.1958, in kije bila sklenjena med Belgijo, Francijo, Italijo, Luksemburgom, Nemčijo in Nizozemsko. Ta 
pogodba je veljavna tudi za vse članice EU. Določbe pogodbe Euratom in predpisi, ki izhajajo iz teh določb, so že 
bili obravnavani v okviru drugih delovnih skupin, in sicer 
• delovne skupine "Energetika", in sicer naslednja poglavja: 

dobava jedrskih materialov, 
varovanje jedrskega materiala, 
mednarodne pogodbe, 
investicije in podjetja z mešanim kapitalom, 
poročanje o gradnji novih jedrskih objektov, 

• delovne skupine "Znanost in tehnologija" za področje jedrskih raziskav, 
• delovne skupine "Carinska unija" za področje nadzora blaga z dvojnim namenom uporabe. 

18.2.1999 pa je bila glavna tema pregleda povezana s 3. poglavjem pogodbe Euratom, ki se v glavnem nanaša na 
varstvo pred sevanji. Pregled je določil poleg tega poglavja obsegal še: 
• osnovne standarde varstva pred sevanji prebivalstva in delavcev, 
• varstvo pred sevanji za paciente zaradi medicinskih obsevanj, 
• varstvo pred sevanji t.i. "zunanjih" (pogodbenih) delavcev, 
• prevoz radioaktivnih snovi in radioaktivnih odpadkov preko ozemlja držav članic EU, 
• obveščanje javnosti v primeru jedrske nesreče in zgodnja izmenjava informacij z drugimi državami v takem 

primeru, 
• največje dovoljene vrednosti kontaminacije za uvoz hrane in krmil iz tretjih držav po černobilski nesreči, 
• največje dovoljene vrednosti za hrano in krmila v primeru morebitne jedrske ali radiacijske nesreče. 

Za področji jedrske varnosti in varstva pred sevanji je zadolžen upravni organ URSJV, ki deluje v sestavi Ministrstva 
za okolje in prostorZa izvajanje upravnih nalog varstva pred sevanji so v Sloveniji pristojna naslednja ministrstva 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za obrambo. Ministrstvo za notranje zadeve, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance (Carinska uprava). 
Zakonodaja na področju varstva pred sevanji v Sloveniji je trenutno urejena z zveznimi predpisi, ki se v manjši meri 
dopolnjujejo s slovenskimi. Slovenijo v prihodnjih dveh letih čaka temeljita prenovitev zakonodaje na področju 
varstva pred sevanji, ki bo temeljila na obstoječi zakonodaji iz druge polovice 80-ih let, tako da bodo vanjo 
vključena določila evropskega pravnega reda. 
EU se zaveda, da sta tako področje jedrske varnosti kot tudi področje varstva pred sevanji zelo občutljivi in 
pomembni področje in bo dosledno zahtevala izpolnjevanje določil evropske zakonodaje. 

10.3.2.7 Cassiopee misija 

Glavni namen Cassiopee misije je bila pomoč Sloveniji pri postavitvi dolgoročnega sistema ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki. 
Evropska komisija (EC) je zato sklenila pogodbi s skupino Cassiopee (European Economic Interesting Crouping), v 
kateri je več organizacij s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Izbrani nemški, britanski in španski 
strokovnjaki iz naslednjih organizacij: DBE, NIREX, ANDRA in ENRESA so sestavljali skupino, ki je pripravila 
obširno študijo stanja na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji. 

Poročilo navedenega projekta podaja obširen inventar o izrabljenem jedrskem gorivu in radioaktivnih odpadkih ter 
predvidevanja glede količin omenjenih odpadkov v prihodnosti. Predlaganih je nekaj različic glede odlaganja nizko 
in srednje ter visoko radioaktivnih odpadkov, vključno z okvirnim časovnim planom in grobo oceno stroškov. 
Nadalje je podan tudi predlog glede možnih načinov odlaganja odpadkov oziroma nadaljnjih korakov na lokaciji 
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Rudnika Žirovski vrh, upoštevajoč predvidene ukrepe sanacije. Na koncu je prikazan še obseg izobraževanja in 
sodelovanja z javnostjo na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter načini, kako omenjeni področji izboljšati. 
Končno poročilo z naslovom "Siudy on Radioactive Waste Management Schemes in Slovenia", je bilo napravljeno že 
decembra 1998, vendar je omenjena tematika v Letnem poročilu 1999 zato, ker je bilo poročilo prejeto šele v letu 
1999. 

10.3 J NERS 

Mreža NERS je bila ustanovljena septembra 1998 med zasedanjem Generalne konference MAAE. V mrežo so 
vključene naslednje države: Argentina, Belgija, Češka, Finska, Južna Afrika, Madžarska, Nizozemska, Slovaška, 
Slovenija in Švica. Njihovi upravni organi pristojni za jedrsko varnost, ki so navadno majhni, se soočajo s podobnimi 
težavami zato si s sodelovanjem v mreži lahko izmenjajo izkušnje in znanje, ki omogoči hitrejše reševanje 
problemov. Drugi sestanek Mreže regulatorjev držav z majhnim jedrskim programom (NERS) je potekal v dneh od 
6. do 8. oktobra 1999 v Buenos Airesu, Argentina. Na sestanku so si predstavniki izmenjali mnenja s 
Pregledovalnega sestanka po Konvenciji o jedrski varnosti, sledile so predstavitve in razgovori na temo alternativnih 
načinov nadzora jedrskih objektov, izkušenj 1RRT misij, izkušenj s tujimi dobavitelji in uporabo tujih standardov ter 
predstavitve in razgovori o vlogi upravnega organa pri promociji varnostne kulture 

10.3.4 Sodelovanje z OECD/NEA na področju odgovornosti za jedrsko škodo 

Na pobudo pravne službe OECD/NEA je URSJV v začetku oktobra povabila v Slovenijo g. P. Reynersa ter 
predstavnika dveh držav pogodbenic pariške konvencije, Nemčije (prof. N. Pelzer) in Francije (ga. D. Dequeuse) z 
namenom, razgovor z zainteresiranimi ministrstvi in organizacijami Republike Slovenije o vprašanju pristopa k 
Pariški konvenciji, izstopa iz Dunajske konvencije ter o pripravah "nove" slovenske zakonodaje s področja 
odgovornosti za jedrsko škodo. Razgovora, kije potekal 7.10.1999, so se na slovenski strani udeležili predstavniki 
MGD, MZZ, MF, NEK, Jedrskega POOL-a GIZ, PRINZ Instituta ter URSJV. Po zagotovitvah pravne službe 
OECD/NEA ne bi smelo biti formalnih ovir, da predstavnik Slovenije pridobi status opazovalca v okviru delovne 
skupine za revizijo Pariške konvencije. Sekretariat OECD/NEA je Slovenijo sproti obveščal o statusu naše formalne 
vloge za pristop k Pariški konvenciji, obenem je države pogodbenice pozval k čim hitrejšemu odzivu. 

Na povabilo sekretariata OECD/NEA seje predstavnik URSJV kot opazovalec 21. in 22. oktobra udeležil srečanja 
vladnih ekspertov s področja odgovornosti za jedrsko škodo (v okviru držav članic OECD/NEA). Na srečanju so 
med drugim obravnavali tudi pristop Slovenije k Pariški konvenciji. Vodja pravne službe OECD/NEA pa je podal 
poročilo o dosedanjih korakih v smeri pristopa Slovenije k Pariški konvenciji. 

10-3.5 Vaja INEX-2-CAN 

Tudi v letu 1999 je URSJV sodelovala v mednarodni vaji INEX-2-CAN, ki je potekala 27. in 28. aprila. V vaji so 
sodelovale države: Avstrija, Belorusija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Tajvan, Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Grčija, Madžarska, Islandija, Japonska, Kazakstan, Latvija, Litva, Mehika, Nizozemska, Norveška, Kitajska, Poljska, 
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Anglija in ZDA. Vaja je simulirala jedrsko nesrečo, ki naj 
bi se zgodila v JE Darlington v Kanadi. Prišlo naj bi do izlivne nezgode z delnim taljenjem sredice in kontroliranimi 
radioaktivnimi izpusti v okolje. V Sloveniji je v vaji sodelovala samo URSJV kot opazovalca pa sta bila prisotna tudi 
gosta iz Hrvaške in z Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije 

103.6 Obiski iz tujine na URSJV 

Dne 7. januarja 1999 in 3. marca 1999 so URSJVo obiskal predstavniki podjetja BITT iz Avstrije v zvezi s 
postavitvijo aerosolnega merilnega sistema AMS. Postaja je bila nameščena in testirana dne 26. in 28. septembra 
1999. 7. februarja 1999 seje v Ljubljani mudil g. Djermouni, strokovnjak Mednarodne agencije za atomsko energijo. 
Ogledal si je institucije, ki bi bile primerne za usposabljanje tujih strokovnjakov na področju nuklearne medicine in 
radioterapije. 
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25. februarja 1999 so bili na obisku strokovnjaki DOE in IENL. Pregledali so stanje goriva v raziskovalnem 
reaktorju TR1GA, IJS v Podgorici namenjenega izvozu v državo dobaviteljico (ZDA). 

Od 9. do 13. aprila 1999 se je v Sloveniji mudila ekspertna skupina ZDA (NAC, Schenker in SCS). Namen 
njihovega obiska je bila izdelava načrta transporta in fizičnega varovanja transporta goriva TRJGA. 

29. aprila 1999 se je v Sloveniji mudila štiričlanska delegacija US NRC (United States Nuclear Regulatory 
Commission). Po kratkem sestanku na URSJV, je komisar Jeffrey Merrifield na Vladi podpisal podaljšanje sporazum 
o sodelovanju, popoldne pa si je delegacija ogledala tudi NEK. Visoki predstavniki US NRC so med obiskom v 
Sloveniji izrazil priznanje Upravi RS za jedrsko varnost ter Nuklerani elektrarni Krško za visoko stopnjo jedrske 
varnosti v naši državi. 

7. maja 1999 je Upravo obiskal veleposlanik Republike Koreje na Dunaju s svojima sodelavcema. Namen obiska je 
bila priprava za sklenitev sporazuma med URSJV in pristojnim organom v Republiki Koreji za izmenjavo informacij 
in sodelovanje na področju jedrske varnosti. 

13. in 14. maja 1999 je Upravo obiskal predstavnik Mednarodne agencije za atomsko energijo, g. Harold Eichenholz 
v zvezi z organizacijo misije IRRT (International Regulatory Review Team). 

17. maja 1999 seje na Upravi mudila delegacija madžarskega upravnega organa za jedrsko energijo. Predstavniki 
obeh uprav so si izmenjali poglede na aktualna vprašanja, kot so: vključevanje držav v Evropsko unijo, vloga in 
pomen novoustanovljene mreže regulatorjev držav z malim jedrskim programom (NERS), izkušnje s prvega 
Pregledovalnega sestanka držav pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti. 

Od 24. do 28. maja 1999 je na vabilo uprave Slovenijo obiskala misija MAAE (g. Paolo Contri in Simon Wong), ki 
je pregledovala študije, ki se nanašajo na vhodne seizmične podatke, ki se bodo uporabili pri modernizaciji NE 
Krško. 

Od 10. do. 11. junija 1999 je v organizaciji Evropske komisije na URSJV potekal pripravljalni sestanek za 
vključitev kandidatk v sistem ECURJE (European Community Urgent Radiological Information Exchange). Na 
sestanku so strokovnjaki iz 6 držav (Bolgarije, Cipra, Madžarske, Slovaške, Romunije, Slovenije in predstavnika 
Evropske komisije) obravnavali strukturo kriznega obvladovanja posameznih držav in predstavili že podpisane 
dvostranske in večstranske sporazume z nekaterimi državami v primeru radiološke nesreče. Po sestanku je Slovenija 
na Evropsko komisijo poslala uradno prošnjo za sodelovanje v sistemu ECUR1E. 

Od 21. do 24. junija 1999 je v Ljubljani na pobudo Uprave RS Za jedrsko varnost potekala Transportna misija 
Mednarodne agencije za atomsko energijo o ocenjevanju usklajenost domače zakonodaje na področju prevoza 
jedrskih in radioaktivnih materialov s priporočili MAAE. Misijo so sestavljali 3 strokovnjaki (dva iz MAAE in eden 
iz Italije ANPA). S slovenske strani so pri delu misije sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. 
Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zdravstvo, Zdravstvenega inšpektorata RS, URSJV, Nuklearne 
elektrarne Krško in Instituta Jožef Štefan. Rezultat misije je zaključno poročilo, ki obsega priporočila in dobro 
prakso. Z novim že veljavnim Zakonom o prevozu nevarnega blaga dana je dana možnost za jasnejše definiranje 
pristojnosti različnih ministrstev, ki so vključena v prevoz radioaktivnih snovi in za zmanjšanje podvajanja 
pristojnosti. Dopolnjena izdaja agencijskih predpisov za varen prevoz radioaktivnih snovi (1. 1996) še ni splošno 
uveljavljena. Predvideno je, da se bodo priporočila vključila v mednarodno transportno zakonodajo do 1. 2000. 
Agencijska priporočila za varen prevoz radioaktivnih snovi (1. 1996) ter druga ustrezna zakonodaja, bo omogočila in 
pospešila priprave za harmonizacijo domače zakonodaje z zadnjo dopolnitvijo mednarodne zakonodaje za varen 
prevoz nevarnega blaga za posamezne načine prevoza, ko bo ta stopila v veljavo. 

5. julija 1999 je Upravo obiskala delegacija Republike Avstrije. Dnevni red je obsegal naslednje točke: 1) jedrska 
varnost in Evropska unija; 2) zakonodajni in upravni okvir; 3) radiološki monitoring; 4) pripravljenost in ukrepanje v 
sili; 5) jedrski program; 6) trenutni status NE Krško. Naslednji sestanek bo potekal v Avstriji. 

26. julija 1999 se je na Upravi mudil ekspert MAAE. Uprava je organizirala pripravljalni sestanek v zvezi s ti. 
Country Programme Framework (CPF), kije osnova za bodočo tehnično pomoč MAAE Sloveniji. Ekspert je Upravo 
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ponovno obiskal v dneh od 30. avgusta do 3. septembra 1999. S strani Republike Slovenije so poleg predstavnikov 
URSJV, sodelovali Se predstavniki Ministrstva za znanost in tehnologijo, Rudnika Žirovski vrh, Zdravstvenega 
inšpektorata RS, Agencije za radioaktivne odpadke, Klinike za nuklearno medicino in Instituta Jožef Štefan. Na 
podlagi tega je tudi pripravil poročilo s prioritetnimi področji razvoja naše države pri načrtovanju projektov 
tehničnega sodelovanja MAAE. 

Dne 2.9.1999 je Upravo obiskala delegacija Republike Avstrije v zvezi z uresničevanjem bilateralnega sporazuma. 
Namen obiska je bila opredelitev tehničnih rešitev glede izmenjave podatkov iz avtomatskih radioloških sistemov. 
Nadalje so predstavniki avstrijskega Urada zveznega kanclerja seznanili URSJV, daje Avstrija pripravljena Sloveniji 
podariti avtomatsko aerosolno postajo z Ge detektorjem za nadzor radioaktivnosti zraka. URSJV pa seje zavezala za 
posredovanje podatkov Avstriji za obdobje vsaj treh let. 

V začetku oktobra so se na vabilo URSJV mudili v Sloveniji g. Patrick Reyners, ga. Dequeuse (Francija) in prof. 
Norbert Pelzer (Nemčija) na temo priprav pristopa R Slovenije k Pariški konvenciji o odgovornosti za jedrsko škodo. 

Dne 3.9.1999 so se v Sloveniji (na Upravi) mudili predstavniki Slovaškega upravnega organa za jedrsko varnost. 
Tema sestanka je bila izmenjava izkušenj med slovenskimi in slovaškimi eksperti s področja ukrepov v sili ob jedrski 
nesreči in fizičnega varovanja jedrskih objektov. Slovaški eksperti so v okviru srečanja obiskali še Nuklearno 
elektrarno Krško, Ministrstvo za notranje zadeve in Upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije. 

V dneh od 29.11. do 12.12. 1999 je na povabilo URSJV, Mednarodna agencija za atomsko energijo izvedla t.i. IRRT 
misijo za oceno upravne in zakonodajne prakse v Sloveniji. Zakjučno srečanje je bilo 10. decembra 1999, kjer so 
eksperti predstavili povzetek poročila s ključnimi priporočili in predlogi za izboljšanje zakonskega okvira ter 
upravne organiziranosti s področja jedrske in sevalne varnosti in varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Osnutek 
celovitega poročila za vsako od pregledanih področij zajema poleg opisa stanja tudi konkretna priporočila in nasvete 
ter dobro prakso. Poleg poudarjene potrebe po pripravi nove, sodobne zakonodaje na tem področju, so temeljna 
priporočila misije usmeijena na okrepitev vloge pristojnega upravnega organa tako na strokovnem kot tudi na 
upravno inšpekcijskem področju. Člani misije so tudi poudarili potrebo po večji preglednosti delitve pristojnosti in 
koordinaciji resornih ministrstev ter jasni strateški usmeritvi pristojnih upravnih organov glede temeljnih izhodišč pri 
urejanju področja jedrske in sevalne varnosti in varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki. 

Dne 14. in 15.12. 1999 je bil na obisku v Sloveniji izvršni direktor Sveta za jedrsko varnost Južno Afriške Republike, 
dr. Bert Winkler. Namen obiska je bil podpis Dogovora med URSJV in Svetom za jedrsko varnost Južno Afriške 
Republike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti. Gost je obiskal tudi NE 
Krško in Raziskovalni reaktor Instituta Jožef Štefan, prav tako pa je imel v prostorih URSJV predavanje o jedrskem 
programu Južne Afrike ter o vlogi Sveta za jedrsko varnost. 

10.4 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

Dobra varnostna kultura je močno povezana z informacijo. Izkušnje tudi kažejo, da je jedrska in sevalna varnost pod 
nenehnim nadzorom javnosti. 

Osnovni smernici URSJV pri obveščanju javnosti sta odprtost in verodostojnost informacije. 
URSJV poskuša tehtno in zanesljivo informacijo posredovati zainteresiranim skupinam, medijem in državljanom 
preko tiskovnih konferenc, izjav za javnost, s sodelovanjem v medijskih razpravah, z aktivnim sodelovanjem na 
domačih in mednarodnih srečanjih, simpozijih in kongresih, z izdajanjem publikacij, preko Interneta in z 
neposrednimi stiki z zainteresiranimi. 

URSJV tudi redno poroča Vladi, Državnemu zboru in državljanom Republike Slovenije o jedrski in sevalni varnosti. 

Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v letu 1998 je bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora Republike 
Slovenije št. 67 z dne 17. 09. 1999 in je tudi dostopno v javnih knjižnicah v Sloveniji ter v nekaterih strokovnih 
knjižnicah. Poročilo za leto 1998 je bilo poslano tudi vsem županom, nekaterim novinarjem, ki poročajo o tem 
področju, nekaterim nevladnim organizacijam ter pooblaščenim organizacijam in jedrskim objektom. V angleškem 
jeziku je bilo poročilo poslano tudi slovenskim veleposlaništvom in konzulatom po svetu, nekaterim tujim 
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veleposlaništvom v Sloveniji, kot tudi drugim organizacijam v tujini, ki so povezane z aktivnostmi iz jedrskega in 
sevalnega področja. V slovenskem in v angleškem jeziku je poročilo v celoti predstavljeno tudi v Internet okolju 
(http://www.gov.si/ursjv/uvod.html). 

O svojih dejavnostih URSJV poroča tudi v okviru biltena Okolje in prostor, ki ga izdaja MOP in v katerem delavci 
URSJV redno sodelujejo s svojimi prispevki. V letu 1999 je bilo objavljenih 31 prispevkov (Tabela 7.2) 

Tabela 10.4.1.: Objavljeni prispevki URSJV v biltenu Okolje in prostor 
Mesec objave Naslov prispevka 
Januar Kriteriji sprejemljivosti za radioaktivne odpadke 

Delavnica "Razgradnja jedrskih elektrarn" 
Februar / 

Marec Obisk v francoski elektrarni Tricastin med menjavo uparjalnikov 
April Konferenca ameriškega upravnega organa za jedrsko varnost 

Pregled usklajenosti slovenske zakonodaje z evropsko za področje jedrske varnosti 
in varstva pred sevanji 

Maj MAAE na začetku 21. stoletja 
Podpis sporazuma med URSJV in US NRC 
Sestanek pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti 

Junij Udeležba na srečanjih MCAP in CSARP 
Regionalni tečaj o fizični zaščiti jedrskih objektov 
Končan remont 1999 v NE Krško 

Julij / 

Avgust, September Misija MAAE za ocenitev varnosti transporta radioaktivnih materialov 
Mednarodni seminar za odnose z javnostmi 

Jedrska elektrarna Krško ustreza kriterijem jedrske varnosti 
IN1S - mednarodni jedrski informacijski sistem 

Oktober 43. zasedanje generalne konference MAAE 
Sporazum o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti med Slovenijo in 
Slovaško 
Delavnica o obratovalnih dovoljenjih in ocenjevanju jedrskih elektrarn 
Letna konferenca društva jedrskih strokovnjakov Slovenije 
Neodvisnost upravnih organov, pristojnih za jedrsko in sevalno varnost 
Poročilo o jedrski in sevalni varnosti 
Meritve radioaktivnosti zraka 

November Enoletno predsedovanje Slovenije Svetu guvernerjev MAAE 
Delavnica o programu Rodos 
Usklajevanje ukrepov ob morebitni jedrski nesreči 
Konferenca o izvoznem nadzoru blaga z dvojno uporabo 
Projekt modernizacije jedrske elektrarne Krško-prevoz novih uparjalnikov 

December Modernizacija jedrske elektrarne Krško 
Zagotavljanje kakovosti in kontrole pri varnem ravnanju in odlaganju nizko in - 
srednje radioaktivnih odpadkov 
Delavnica MAAE Y2T 
Geotektonske raziskave za oceno potresne varnosti jedrske elektrarne Krško 
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URSJV je tudi v letu 1999 nadaljevala s sedaj že večletno prakso prevajanja nekaterih temeljnih publikacij MAAE 
ter tako pripravila slovenski prevod publikacije v okviru Varnostnih standardov in sicer: Mednarodni temeljni 
varnostni standardi za varstvo pred ionizirajočim sevanjem in za varnost virov sevanja (Zbirka o varnosti št. 115) in 
Kriteriji za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov z jćdrskimi snovmi ali radioaktivnim sevanjem (Zbirka o varnosti 
št. 109). Kot je to že običaj, smo tudi te prevode brezplačno posredovali zainteresiranim institucijam. 

V letu 1999 je URSJV nadaljevala tudi z dostavo obvestil mednarodni mreži s področja jedrske in radiološke 
varnosti NucNet in distribucijo teh obvestil zainteresiranim medijem v Sloveniji. NucNet - globalna poročevalska 
agencija za atomsko energijo je začela s svojim delom v letu 1991 kot informacijski vir za vse, ki želijo biti 
obveščeni o najnovejših dogajanjih na področju atomske energije. Podatke dobiva iz več kot 40-ih držav, ki jo o 
najnovejših dogodkih obveščajo neposredno iz jedrskih objektov, državnih organov, ki nadzorujejo njihovo delo in 
iz raziskovalnih centrov. 

URSJV, ki je distributer za Slovenijo, vsako leto tudi preveri zainteresiranost medijev in drugih za te podatke in 
dopolni seznam tistih, kijih te informacije zanimajo. 

Vse raziskave in študije, ki jih financira URSJV so javne in so na voljo v knjižnici URSJV, poročila mednarodnih 
misij pa so dostopna v Narodni in univerzitetni knjižnici, Centralni tehnični knjižnici v Ljubljani in Univerzitetni 
knjižnici v Mariboru. 

Specialna knjižnica URSJV 

Do konca leta 1999 je bila knjižnica URSJV internega značaja, od decembra pa je zaposlena diplomirana 
bibliotekarka, saj je zaradi specifičnosti gradiva vizija uprave približati ter omogočiti dostop do gradiva širši javnosti. 
Zato je knjižnica polnopravni član sistema COBISS. 

Kratkoročni cilji knjižnice so: 

• Urejanje in razvrščanje knjig po stroki, deloma znotraj sklopov (1AEA, NRPB...) 
• Izobraževanje na strokovnih področjih (tečaji o uporabi programske opreme COBISS). 
• Izdelava spletne strani knjižnice URSJV 
• Uvedba sistema kroženja serijskih publikacij 

10.5 PRORAČUN URSJV IN REALIZACIJA 

Spodnja tabela 10.5.1 prikazuje proračun URSJV za leto 1999 (s spremembami) in njegovo realizacijo po 
ekonomskih namenih, tabela 10.5.2 pa proračun za obdobje 1997 - 1999 in realizacijo. 
Ne glede na sliko realizacije proračuna pa je zaskrbljujoče dejstvo, da se sredstva za nekatere ekonomske namene 
realno zmanjšujejo, kar Upravi otežuje izvedbo že zastavljenih ciljev in programskih usmeritev na področju jedrske 
in sevalne varnosti. 

Zaradi premajhne višine sredstev pri nekaterih programih ne gre za njihovo izvajanje temveč zgolj za najosnovnejše 
aktivnosti na področjih, za katera je po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev pristojna URSJV. 
Zaradi istega razloga se nekateri programi delijo na podprograme, ki se izvajajo postopoma in po letih, kar 
onemogoča racionalno in ekonomično porabo sredstev in izvedbo projektov. 

Dodelitev ustreznih sredstev ob sprejemanju proračuna tako ne odraža skozi leta dodeljenega bistveno širšega 
delokroga nalog Uprave: izvajanje bilateralnih sporazumov, mednarodnih večstranskih pogodb, konvencij in drugo. 

poročevalec, št. 83/1 168 20. september2000 



Tabela 10.5.1Proračun URSJV za leto 1999 

Proračun URSJV za leto 1999 

Ekonomski namen Proračun Proračun po 
spremembah 

Poraba v SIT |Realizacija v % 

Plače 166.029.000,00 163.029.000,00 155.733.514,00 |95,53 
Materialni stroški 41.133.000,00 43.989.540,00 |42.243.169,00 |96,03 
Plačilo storitev 57.309.000.00 |61.289.360,00 £ 1.002.717,00 )99,53 
Investicije 10.434.000,00 11.516.000,00 10.800.740,00 |93,79 
Skupaj 274.905.000,00 fe79.823.900.00 [269.780.140,00 (96,41 

Tabela 10.5.2.: Proračun URSJV za obdobje 1997- 1999 ( v 000 SIT) in realizacija 

Proračun URSJV za obdobje 1997 - 1999 ( v 000 SIT) in realizacija 
1997 

realizaci a v % 
1998 

realizacija v % 
1999 

realizacija v % 
Plače 111.880 99,7 128.697 93,6 163.029 95,5 
Materialni stroški 33.816 97,9 40.926 94,4 43.990 96,0 
Plačilo storitev 34.684 98,2 32.943 94,4 61.289 99,5 
Investicije 9.000 96,9 9.307 99,4 11.516 93,8 
SKUPAJ 189.380 98,9 211.873 94,0 279.824 96,4 

10.6 DELO STROKOVNIH KOMISIJ 

10.6.1 STROKOVNA KOMISIJA ZA JEDRSKO VARNOST (SKJV) 

Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV), ki deluje pri URSJV, seje v letu 1999 sestala trikrat. Sestavljajo 22 
članov, 10 članov so imenovala ministrstva, 12 strokovnjakov pa je izvedencev za posamezna področja jedrske 
varnosti in varstva pred sevanji. Deluje na podlagi Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. list SRS, št. 28/80) ter Poslovnika, sprejetega na 45. seji SKJV, 
dne 22.03.1991. 

Poleg standardne točke, t.j. "varnost delovanja jedrskih objektov v obdobju po zadnji seji", je SKJV na svojih treh 
sejah v letu 1999 obravnavala: 
• poročilo o izvajanju priporočil misije OSART in ICISA 
• predlog kriterijev za brezpogojni iznos odpadnih snovi 
• status remonta NE Krško '99 
• poročilo o pregledovalnem sestanku držav pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti 
• vlogo za izdajo pooblastila za opravljanje del na področju jedrske varnosti: Zavod za gradbeništvo Slovenije 
• načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 
• poročilo o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 1998 
• problematiko Y2K - mnenja in stanje 
• kriterije za brezpogojni iznos odpadnih snovi 
• pooblastilo za Zavod za gradbeništvo Slovenije 
• statusno poročilo: Zavratec, Brinje, RŽV 
• statusno poročilo priprav na zakonih 
• preliminarno poročilo o misiji IRRT 
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10.6.2 SKPUO NE KRŠKO 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško (SKPUO) je v letu 1999 organizirala štiri 
izpitne roke (enega v spomladanskem delu in tri v jesenskem delu) za 34 kandidatov. Za glavnega operateija je 
preizkus usposobljenosti opravljalo in uspešno zaključilo 18 kandidatov, in sicer za obnovitev dovoljenja. Od 
skupno 16 prijavljenih kandidatov za operaterja reaktorja je 10 kandidatov izpit opravljalo prvič, 6 pa jih je 
dovoljenje obnavljalo. Preizkus je uspešno opravilo 15 kandidatov za operaterja reaktoija. Eden kandidat je bil 
neuspešen. 
Vsem kandidatom, ki so preizkus uspešno opravili (18 glavnih operaterjev in 15 operaterjev reaktorja), je URSJV na 
predlog komisije za preizkus usposobljenosti operaterjev NE Krško podaljšala dovoljenje za štiri leta oz. ga je izdala 
za eno leto, tistim kandidatom, ki so preizkus opravljali prvič. 
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11 DELO POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ 

Na podlagi 14. člena Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih 
objektov in naprav (Ur.l.SRS št. 28/80) je Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo oz. 
URSJV kot pravni naslednik pooblastil z odločbo strokovne in raziskovalne organizacije, da v okviru svojih 
dejavnosti in usposobljenosti opravljajo določene naloge s področja jedrske in radiološke varnosti na območju 
R Slovenije. 

Pogoji in roki delovanja pooblaščenih organizacij so podani v Pravilniku o načinu in rokih, v katerih so 
strokovne organizacije združenega dela in naloge s področja jedrske varnosti in organizacije združenega dela, ki 
upravljajo z jedrskimi objekti in napravami, dolžne voditi evidenco, poročati Republiškemu energetskemu 
inšpektoratu ter o načinu medsebojnega informiranja (Ur. 1. SRS, št. 12/81). 

11.1 INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE (IMK) 

Dejavnosti, za katere je IMK, Ljubljana pooblaščen z odločbo št. 31.10-034/80 z dne 08.12.1980, ki jo je izdal 
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo so: 

• dejavnosti za zagotavljanje kvalitete, 
• izvajanje meritev in preveijanje kvalitete ter funkcionalnosti delovanja, vključno s preiskavami brez 

porušitve in zagotovitve kakovosti nosilnih kovinskih konstrukcij, nosilnih kovinskih delov, tlačnih 
cevovodov in posod med graditvijo, poskusnim obratovanjem in obratovanjem jedrskih objektov in naprav 
in 

• usposabljanje strokovnih kadrov za izvajanje del iz prejšnje alinee. 

IMK je sodeloval pri nadzoru varilskih del na jeklenih konstrukcijah zadrževalnega hrama, dvižnih napravah 
primarnega in sekundarnega kroga, hidromehanski opremi, primarnih in sekundarnih cevovodov od samega 
začetka izgradnje NEK. 
Kot pooblaščena organizacija sodeluje pri nadzoru nad varilskimi deli ter ostalimi vzdrževalnimi deli na 
reaktorski posodi, uparjalnikih, primarnih in sekundarnih cevovodih, toplotnih izmenjevalcih, hidromehanski 
opremi, dvižnih napravah ter obešalih od začetka obratovanja NE Krško. 
V letu 1999 je IMK nadaljeval sodelovanje pri nadzoru izdelave komponent novih uparjalnikov pri 
proizvajalcu španski firmi Eqipos Nucleares iz St. Anderja. 

Pogodbena dela IMK z NEK 

• Dejavnosti v okviru remonta za področja, ki jih ocenjuje IMK, 
• Nadzor izdelave komponent uparjalnikov za NEK in njihove montaže pri proizvajalcih. 

Dva obiska v tovarni Equipos Nucleares v Španiji: 
nadzor montaže primarnih izločevalcev pare (ciklonov) v obeh uparjalnikih 
nadzor izvajanja vodnih tlačnih testov na drugem uparjalniku, 
nadzor izvajanja zaključnih NDT testov v tovarni pred odpremo. 

• Pregled in umeijanje momentnih ključev in dinamomometrov za NEK, 
• Pregled merilnih inštrumentov za NEK (merilne urice, mikrometri), 
• Kvalifikacija varilcev in postopkov varjenja za NEK. 

Usposabljanje strokovnih kadrov 

• Izobraževanje poteka skozi strokovne seminarje in posvetovanja, ki se jih delavci IMK redno 
udeležujejo ter posebne strokovne treninge. Eden delavec je opravil specializacijo za Evropskega varilskega 
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inženerja na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani (450 ur) in eden seje udeležil tečaja Osnove tehnologije jedrskih 
elektrarn na Inštitutu "Jožef Štefan 

Aktivnosti v smislu izvajanje QA programa IMK v letu 1999 

• Opravljena notranja presoja v preskuševalnici 9 in 13.04.1999. 
• Predocenjevalni obisk Urada za standardizacijo in meroslovje-Slovenska akreditacija za akreditacijo 

laboratorija kovinskih konstrukcij v skladu s standardom EN 45 001. 
• Akreditacijska presoja Laboratorija kovinskih konstrukcij s strani urada za standardizacijo in meroslovje - 

Slovenska akreditacija 26. in 27.8.1999. 
• Notranja presoja sistema kakovosti 27.11.1999. 

11.2 INSTITUT ZA VARILSTVO (IV) 

IV Ljubljana je pooblaščen z odločbo, ki jo je izdal Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 
(Ur.l. SRS, št. 6/82), za sledeča opravila, ki so povezana z jedrsko varnostjo: 
• opravila v zvezi z zagotavljanjem kvalitete varilskih del, 
• nadzor kvalitete izvajanja varilskih del, 
• presojanje usposobljenosti varilcev, ustreznosti opreme in naprav, 
• presojanje varilno-tehniških zasnov varjenih konstrukcij, projektov in statike, 
• preiskave zvamih spojev, vključno s preiskavami brez porušitve in 
• svetovanje pri uporabi varilskih tehnologij pri novogradnjah in vzdrževalnih delih. 

Med remontom NEK'99 so nadzirali varilska dela na sledečih področjih: 
• izvedbi modifikacij, 
• zamenjavi iztrošenih ventilov in drugih armatur, 
• reparaturnimi varjenji poškodovanih elementov, 
• zamenjavi iztrošenih cevnih elementov in posod, 
• reparaturi tlačnih posod. 

Remont NEK'99 je potekal brez zapletov. Vsa varilska dela so izvajalci opravili kvalitetno. Pripomb na izvedena 
dela Institut za varilstvo ni imel. Opažanja, ki so nastala na osnovi spremljanja varilskih del, so zbrana v 
Strokovni oceni remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi 
menjave goriva ob koncu petnajstega gorivnega cikla. 
Institut za varilstvo je v letu 1999 nadaljeval z nadzorom del pri izdelave novih upaijalnikov za NEK. V ENSA, 
Maliarto, Španija so opravili dva kontrolna obiska. Nadzorovali so varjenje primarne glave na telo uparjalnika, 
kar je bila s stališča jedrske varnosti ena od najpomembnejših operacij pri izdelavi upaijalnikov. Pri tem ni bilo 
večjih problemov. Prisostvovali so tudi pri varjenju predelne stene na cevno steno oziroma primarno glavo. Ta 
postopek varjenja je bil zanimiv, ker je bilo v zvamem spoju (v bistvu so bili trije tipi zvarov) toliko različnih 
navarov. 
Na IV so opravili nekatere preiskave kvalifikacijskih zvamih spojev iz firme ENSA. Pregledali so krožni zvar na 
plašču upaijalnika, zvar cev-cevna stena in zvar predelna stena-cevna stena (primarna glava). Ugotovitve so 
podane v obsežni strokovni oceni »Preiskave zvamih spojev na testnih kuponih podsklopov SA-33 in SA-36« z 
oznako RSG1-IV-NEK-024. Vsa dela pri izdelavi uparjalnkov so bila kvalitetno opravljena in primemo 
kontrolirana. Pripomb s stališča jedrske varnosti ni bilo. 

Na IV so začeli s prvimi pripravami na postopek zamenjave upaijalnikov v času remonta leta 2000. 
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11.3 INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 

IMT je pooblaščena organizacija za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zvezi z gradnjo, poskusnim 
obratovanjem, zagonom in obratovanjem jedrskih objektov, po odločbi št 318 -13/94-6906/AS MOP - URSJV z 
dne 18.11.1994: 

• preverjanje in zagotavljanje kakovosti kovinskih materialov na osnovi kemijskih, mehanskih, 
mikrostrukturnih in korozijskih preiskav in 

• zagotavljanje kakovosti in ustreznosti uporabe kovinskih materialov za dele kovinskih konstrukcij, 
cevovodov in tlačnih posod. 

V letu 1999 so dejavnosti Inštituta za kovinske materiale in tehnologije obsegale: 
1. V okviru Elektroinštituta Milan Vidmarje IMT v letu 1999 sodeloval pri rednih letnih remontnih delih med 
zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva. 

• kontrola čiščenja in vizualna kontrola vijakov tlačnika, SG1, SG2 in RCP1, 
• spremljanje in kontrola erozijsko-korozijskih procesov, 
• kontrola ISI programa v primarnem delu, 
• spremljanje ISI na reaktorski črpalki RCP1, 
• nadzor meritev ECT na uparjalnikih SG1 in SG2, 
• spremljanje kontrole tlačnih posod. 

2. Dodatna dela neposredno za naročnika NEK 

Po pogodbi z NEK je IMT izvajal kontrolo kvalitete vgrajenih materialov za vitalne dele opreme dveh 
uparjalnikov. Področja, ki jih zajemajo poročila so pretežno metalurške narave, kar pomeni, da gre za analize 
kovinskih materialov (mehanske, mikrostruktume ter kemijske karakteristike), korozijske analize, toplotne 
obdelave (izvedba in diagrami toplotne obdelave) za doseganje ustreznih lastnosti teh materialov. Analiza zvarov 
toplotno vplivane cone je bila izvedena zaradi možnosti nastajanja neustreznih mikrostruktur. Preiskave izvedene 
v laboratorijih IMT so pokazale ustrezno kvaliteto vgrajenih materialov. 

Po naročilu NEK je IMT na vzorcu cevi iz jekla A 106 Gr. B izvedel tehnološki preizkus Siljenja cevi pri 
različnih temperaturah ter so pregledal dokumentacijo o postopku zamrzovanja NMAC Tech Note, Freeze 
Sealing (Ice Plugging) of Piping, Revision 1. 

V času remonta je bila po naročilu NEK in zahtevi Uprave RS za jedrsko varnost opravljena analiza rezultatov 
pregleda tulcev, ki so bili brez zvarov vgrajeni v oba SG med remontom 1998. Pregled rezultatov je podan v 
poročilu št. NCRI 101/99 Strokovna ocena rezultatov pregleda tulcev brez zvarov. 

V mesecu decembru je bil IMT prisoten pri testiranju lahkih in težkih sodov za radioaktivne odpadke št. 238- 
WP-S-M01 in št. 238-WP-S-M02. Sode je izdelalo podjetje ECOM. Namen testiranja je bil skladno s točko 8, 
postopka SP G 386 Rev. 5 - IDDS Modification preveriti vzdržljivost sodov. IMT je izvedel metalografske 
preiskave vzorca zavarjenega spoja na sodu odvzetega po testiranju ter vijaka s katerim je bil privijačen pokrov. 
Rezultati testiranja sodov in metalografskih preiskav so podani v poročilu št. NCRI 141/2000. 

11.4 ELEKTROINŠTITUT »MILAN Vit)MAR« (EIMV) 

EIMV Ljubljana je pooblaščena organizacija za opravljanje naslednjih strokovnih dejavnosti v zvezi z gradnjo, 
poskusnim obratovanjem, zagonom in obratovanjem jedrskih objektov z odločbo št. 31.10-034/80 z dne 
08.12.1980, ki jo je izdal Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo: 
• dejavnosti za zagotavljanje kakovosti, izvajanje električnih meritev na napravah, napeljavah in postrojih 

nizke in visoke napetosti med izgradnjo, poskusnim obratovanjema in obratovanjem jedrskih objektov, 
• preverjanje funkcionalnosti, zanesljivosti in kakovosti sistemov za vodenje, regulacijo in avtomatiko 

jedrskih naprav, 
• usposabljanje strokovnih kadrov za dela iz prejšnjih dveh alinej in 
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• izvajanje garancijskih meritev na elektro opremi. 

Dejavnosti Elektroinštituta Milan Vidmar povezane z jedrsko varnostjo so v letu 1999 obsegale: 

Redni letni remont in zamenjava goriva 

V času rednega letnega remonta in menjave goriva je EIMV izvajal merjenja in kontrole na določenih 
električnih komponentah in sistemih. Poleg tega je spremljal potek revizij in pregledov na električnih sistemih in 
komponentah vseh napetostnih nivojev ter vodil koordinacijo ostalih pooblaščenih organizacij, ki so bile 
vključene v spremljanje remontnih aktivnosti in menjavo goriva. Po koncu remonta je na podlagi posameznih 
strokovnih ocen izdelal »Zbirno strokovno oceno remontnih del, posegov in preskusov med zaustavitvijo NE 
Krško zaradi menjave goriva ob koncu petnajstega gorivnega cikla«. 

Dela na projektu - Modernizacija NE Krško 

Pri tem projektu je EIMV izvajal koordinacijo nadzora nad izdelavo nadomestnih uparjalnikov za NEK z vidika 
zagotavljanja in kontrole kakovosti. Nadzor seje izvajal v proizvodnih podjetjih, kjer so se izdelovali deli, 
podsklopi in opravila končna sestava uparjalnikov. Obseg seje vršil v firmi Ansaldo - (podsklopi), OME - 
vijačni material, Breder&Keller - sekundarni izločevalci vlage, Kempchen - tesnila vhodov za osebje, Mechanic 
Center Erlangen - primarni izločevalci vlage, ENSA - končna sestava uparjalnikov. Nadzorne aktivnosti so 
obsegale predvsem prisotnost pri pomembnejših proizvodnih in kontrolnih operacijah, pregled in potrjevanje 
kontrolne dokumentacije ter prisotnost na tlačnih preskusih. Ugotovljeno je, da sta uparjalnika izdelana in 
preskušena v skladu z zahtevami nabavne specifikacije G 540, rev. I in veljavnih predpisov. 

Študijske naloge v zvezi z jedrsko energijo 

• "Kvalifikacija električne opreme glede na pogoje delovnega okolja v NE Krško" obravnava električno 
opremo, kije pomembna za jedrsko varnost ("safety-related"), opremo, ki ni pomembna za jedrsko varnost 
("non-safety-related"), vendar njena odpoved v primeru nezgode lahko prepreči izvršitev varnostne funkcije ter 
določeno opremo ("monitoring equipment"), kije pomembna v obdobju po nezgodi. V okviru te naloge je EIMV 
s predstavniki NEK v letu 1999 izdelal »ED-12 Environmental Qualification Program«, postopek "ESP-2.650 
Establishment and Maintenance of EQ" ter postopek "ESP-2.651 EQ Program in Design Modification Process" 
• "Selektivnost napajanja lastne rabe NEK za ne 1E sisteme" obravnava selektivnost delovanja zaščite 
električne opreme. Za primere ne selektivnosti so podane in preverjene nove nastavitve zaščitnih elementov, tako 
da so v primerih defektov na komponentah zagotovljeni selektivni izklopi. 

11.5 FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO (FS) 

FS Ljubljana, je pooblaščena, z odločbo št. 31.10-034/80, z dne 08.12.1980, ki jo je izdal Republiški komite za 
energetiko, industrijo in gradbeništvo za: 

• dejavnosti na preverjanju ter zagotavljanju kakovosti strojne opreme jedrskih naprav in objektov med 
proizvodnjo, montažo, predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in obratovanjem objekta, 
• preizkušanje, meritve in ugotavljanje funkcionalnosti sistemov merjenja, regulacije in upravljanja strojne 
opreme v jedrskem objektu, 
• izvajanje meritev, kontrolo kakovosti in ugotavljanje funkcionalnosti prezračevalnih sistemov in sistemov za 
ogrevanje, hlajenje ter klimatizacijo v jedrskem objektu, 
• izvajanje meritev, preizkušanje in ugotavljanje funkcionalnosti strojnih naprav, sistemov za napajanje 
jedrskega objekta v sili, 
• izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi in 
• izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za vse dejavnosti iz prejšnjih alinej. 
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1. V okviru Elektroinstituta »Milan Vidmar« je Fakulteta za strojništvo kot pooblaščena organizacija 
sodelovala pri rednih remontnih delih v Nuklearni elektrarni Krško. Dejavnost fakultete je obsegala delo na 
parni turbini s spremljajočimi sistemi, pomožno pamo turbino in delno reaktorsko črpalko. 

2. Skupaj z Nuklearno elektrarno Krško je Fakulteta za strojništvo sodelovala z nalogo »Strokovno mnenje o 
izdelavi dveh novih upaijalnikov«, ki bodo zamenjani v letu 2000. 

3. Fakulteta za strojništvo je sodelovala pri inšpekciji reaktorske črpalke, ki je bila v času remontnih del 
poslana v pregled in obnovo v tovarno »Jeumont Industrie«, Francija. 

4. Fakulteta za strojništvo je kritično analizirala termomehanski odziv cevi upaijalnikov, v katere so bili v letu 
1998 uvaljani tulci brez zvara. Na osnovi izmerjenih parametrov je bilo določeno realno stanje teh tulcev. 

5. Fakulteta za strojništvo je v aprilu 1999 predala Nuklearni elektrarni Krško strokovno oceno o stanju tulcev, 
ki so bili brez zvara vgrajeni v defektne cevi uparjalnikov, potem ko so bili eno leto uspešno v obratovanju. 

6. Fakulteta za strojništvo je strokovno pregledala projektno dokumentacijo dobavitelja novih uparjalnikov 
Siemens Framatome. Pregled je obsegal trdnostno in lomnomehansko analizo. 

7. Predstavnik Fakultete za strojništvo je sodeloval kot član pri Strokovni komisijo za jedrsko varnost pri 
Upravi RS za jedrsko varnost. 

11.6 INŽENIRSKI BIRO ELEKTROPROJEKT (IBE) 

Dejavnosti, za katere je IBE pooblaščen z odločbo Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo, z dne 8.12.1980, (Ur. 1. SRS 32/1980) so: 

• izdelava investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske objekte, 
• organizacija izgradnje jedrskih objektov in naprav ter nadzor med gradnjo, predobratovalnih preizkusih in 

poskusnem obratovanju, vključno z organizacijo zagotovitve - kvalitete jedrskih objektov in naprav med 
izgradnjo, 

• kontrola investicijske in tehnične dokumentacije za jedrske objekte in naprave in 
• izdelava zazidalnih načrtov in lokacije dokumentacije. 

Nuklearna elektrarna Krško 

1. Projekt za izvedbo (PZI) za Zgradbo za dekontaminacijo (MPB). Osnovna funkcija večnamenske zgradbe 
(MPB) je skladiščenje starih uparjalnikov, termične izolacije s primarnih sistemov ter drugih izrabljenih 
komponent uparjalnikov. Poleg tega bo zgradba vključevala prostor za dekontaminacijo opreme, prostor za 
model uparjalnika in prostor za kontroliran dostop. 

2. Zamenjava uparjalnikov in povečanje moči - pgd Izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za zamenjavo uparjalnikov in povečanje moči. Dokumentacija je bila sestavljena iz 
treh zaključenih enot in sicer 

3. trajne modifikacije na sistemih in komponentah elektrarne 
4. začasne modifikacije oziroma pripravljalna dela za zamenjavo uparjalnikov 
5. vplivi na sisteme in komponente pri povečanju moči za cca. 6% kolikor znašajo rezerve obstoječih sistemov 

in komponent. 

6. Sodelovanje pri modifikacijah: 
• Lokalno vzorčenje (DMP 333-SX-L FW and HD Local Sampling). Izdelana je bila projektna 
dokumentacija za izvedbo sistema lokalnega vzorčevanja glavne napajalne vode (FW) in drenaž visokotlačnih 
grelnikov (HD). 
• Odstranitev čistilnih sit (Screen Wash Strainers) na sistemu bistvene vode SW. Modifikacija je zajemala 
izdelavo strojnega, elektro in instrumentacijskega dela dokumentacije za odstranitev dveh čistilnih sit. 
• Preureditev prostorov za radiološko zaščito. Namen te modifikacije je bilo izboljšanje aktivnosti in 
postopkov pri kontroli vhoda in izhoda iz radiološko kontroliranega območja, ureditev prostorov garderob, 
kontrole oblačil, kontrole oseb in orodij ter pralnice. Predvsem pa je bilo potrebno zagotoviti učinkovito 
kontrolo vhoda in izhoda ter organizacijo pranja, sušenja ter meritve oblačil in predmetov med večjimi 
remontnimi posegi v radiološko kontroliranem območju. 
• Tehnično - geodetsko opazovanje objektov. Na ključnih objektih se je izvajalo tehnično-geodetsko 

20. september2000 175 poročevalec, št. 83/1 



opazovanje vertikalnih in horizontalnih pomikov, ter stanje razpok in poškodb za katere se vodi kataster 
opazovanj. 
• Modifikacija termočlena ("Core Exit Thermocouple") Modifikacija zajema zamenjavo obstoječih 
kablov in konektorjev na termičnih elementih, ki so nameščeni na glavi reaktorja. 
• Vgradnja telefonske centrale v zgradbi simulatorja (KFSS) 
• Merjenje vibracij na RC črpalkah. 
• Brezžična komunikacija v zgradbi simulatorja (KFSS) 
• Instalacija opreme za merjenje vlažnosti zraka v reaktorski zgradbi (RB) 
• Modifikacija posodobitve tehničnih sistemov varovanja (TSV) 

Rudnik Žirovski vrh 

1. Projektna dokumentacija za rušenje objekta 302.1zdelava PZI za rušenje objekta 302 - Solventna ekstrakcija. 
V okviru projekta je obdelana tudi sanacija fasade objekta 322 - servisni objekt in zgradbe za transformatorje. 

2. Dopolnitev lokacijske dokumentacije za končno ureditev pridobivalnega prostora 
Izdelana je bila dopolnitev lokacijske dokumentacije za končno ureditev pridobivalnega prostora Rudnika urana 
Žirovski vrh za jalovišči Boršt in Jazbec in dopolnitev poročila o vplivih na okolje pri izvedbi programa trajnega 
prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh. 

Radioaktivni odpadki 

1. Sistem zagotavljanja kakovosti pri načrtovanju odlagališča NSRAO. V elaboratu je okvirno predstavljena 
zasnova programa zagotavljanja kakovosti pri delu ARAO ter obdelana vloga sistema zagotavljanja kakovosti 
kot enega najpomembnejših dejavnikov pridobivanja zaupanja v projekt odlagališča NSRAO. Kot sestavna dela 
elaborata sta bila izdelana tudi dokumenta Program za zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju ter Priročnik za 
zagotavljanje kakovosti pri izdelavi idejne rešitve površinskega odlagališča NSRAO, ki bosta vključena sistem 
zagotavljanja kakovosti, ki ga bo Agencija za radioaktivne odpadke vzpostavila v skladu z določili pravilnika El. 

2. Idejna rešitev površinskega odlagališča NSRAO. Idejna rešitev, ki v večji meri temelji na francoskih in 
španskih izkušnjah pri gradnji odlagališč NSRAO je bila izdelana glede na geološke pogoje okolja odlagališča: 
za odlagališče nad odprtim vodonosnikom ter za odlagališče na maloprepustni geološki podlagi. Izdelana je bila 
kot tudi glede količine NSRAO ali vse odpadke iz NEK ali samo za polovico odpadkov iz NEK. Idejna rešitev 
zajema vse postopke predelave NSRAO na lokaciji odlagališča, vključno z možnostjo obdelavo pretaljevalnice 
kovinskih NSRAO in odlaganjem NSRAO v enotne betonske zabojnike. Večji del delovnih operacij na 
odlagališču naj bi bil daljinsko voden ali avtomatiziran. 

3. Program sanacije zasilnega skladišča NSRAO v Zavratcu. V programu sanacije zasilnega skladišča NSRAO 
v Zavratcu so podane smernice za izvajanje vseh dejavnosti, ki bodo privedle do izpraznitve in dekontaminacije 
skladišča ter do prepustitve skladišča v neomejeno rabo. Program vsebuje tudi terminski načrt ter finančno oceno 
predvidenega sanacijskega posega. 

Zagotovitev kakovosti 

Družba IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring je v letu 1996 vzpostavila sistem zagotavljanja 
kakovosti v skladu s standardom kakovosti ISO 9001:1994. Delovanje sistema zagotavljanja kakovosti dvakrat 
letno preverja certifikacijski organ Bureau Veritas Quality International (BVQI). V letu 1999 je BVQI izvedel 
recertifikacijsko presojo in izdal certifikat sistema kakovosti za celoten obseg dejavnosti svetovanja, 
projektiranja in inženiringa za obdobje treh let. 
Projekte modifikacij za NE Krško izdeluje IBE v skladu s postopki NEK, ki zaradi specifičnih zahtev naročnika 
v določenih elementih odstopajo od sistema zagotavljanja kakovosti IBE. Sistem kakovosti za posebne naročnike 
obravnavajo poslovnik kakovosti in organizacijski predpisi. 
Služba za kakovost in standardizacijo v skladu z letnim planom izvaja nadzor nad delovanjem sistema kakovosti 
IBE in poroča vodstvu o ugotovljenih neskladjih, ki sprejema korektivne in preventivne ukrepe. Svet z& kakovost 
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redno obravnava problematiko, vezano na delovanje sistema kakovosti. 

11.7 INŠTITUT ZA ENERGETIKO IN VARSTVO OKOLJA - EKONERG 

EKONERG (Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.- Zagreb) je v okviiju svojih dejavnosti in 
usposobljenosti pooblaščen, z odločbo št. 318-36/92-2933/AS z dne 18.06.1992, ki jo je izdala RUJ V, za 
opravljanje sledečih nalog: 

• dejavnosti na preverjanju ter zagotavljanju kakovosti strojne opreme jedrskih naprav in objektov med 
proizvodnjo, montažo, predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in obratovanjem objekta, 

• izvajanje garancijskih meritev na strojni opremi in 
• kontrolo začetnega stanja opreme, kije posebno pomembna za varnost jedrskega objekta in njena periodična 

kontrola med obratovanjem. 

Nuklearna elektrarna Krško 

EKONERG je opravil v NE Krško nadzor nad kakovostjo remontnih del strojne opreme ter izdelal strokovno 
oceno o kakovosti izvršenih remontnih del med remontom in menjavo goriva 1999 na koncu 15. gorivnega cikla: 

• Izveden je bil nadzor nad remontom rotacijske strojne opreme, ventilov in opreme prezračevanja in 
klimatizacije (HVAC). 
• V okviru dejavnosti nadzora je bila pregledana dokumentacija o remontnih delih, ki so bila izvedena med 
obratovanjem ("on-line maintenance") med dvema remontoma. 
• Strokovna ocena je izdelana na osnovi pregleda delovnih nalogov, neposrednega vizuelnega pregleda in 
prisostvovanja pri dejavnostih izvajalcev remontnih del, osebnih stikov z izvajalci ter sodelovanja s Službo 
vzdrževanja NE Krško.. 

Šolanje osebja EKONERG-a za potrebe del v NE Krško 

Osebje EKONERG seje izpopolnjevalo na področju jedrske varnosti oziroma na dejavnostih v obsegu svojih 
pooblastil in to preko: 
• dopolnilnega izobraževanje in specializacije, 
• sodelovanja na simpozijih, seminarjih in predavanjih s področja jedrske varnosti in zagotavljanja kakovosti, 
• sodelovanja v misijah MAAE pri projektih v Republiki Hrvaški, 
• spremljanja strokovne domače in tuje literature s področja jedrske varnosti in zagotavljanja kakovosti in 
• dela pri preskusih, nadzoru in zagotavljanju kakovosti na konvencionalnih energetskih objektih. 

11.8 INSTITUT "JOŽEF ŠTEFAN" 

IJS Ljubljana je na območju R Slovenije pooblaščen, z odločbo št. 31.10-034/80 z dne 08.12.1980, ki jo je izdal 
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo, za opravljanje naslednjih nalog: 

• analize pojavov na lokaciji jedrskega objekta, 
• ocene izsledkov raziskav za lokacijo jedrskih objektov, 
• analize nezgodnih pojavov v jedrskem objektu, 
• preverjanje funkcionalnega delovanja sistemov za varnost v jedrskem objektu in varovalnih sistemov, 
• preizkušanje, meritve in preverjanje funkcionalnosti jedrske instrumentacije, instrumentacije v sredici 

reaktoija in radiološke instrumentacije ter sistema za regulacijo reaktorja, 
• nostrifikacijo in oceno varnostnega poročila, / 
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• preverjanje preizkusov sistemov za varnost med poskusnim obratovanjem, 
• pripravo in izvajanje ukrepov v primeru jedrskih nezgod na področju varstva pred sevanji, označevanja 

radioaktivnega onesnaževanja in čiščenja onesnaževanja ter oceno ogroženosti okolice pri nezgodah, 
• strokovno usposabljanje delavcev iz osnov reaktorske tehnologije, opisov sistemov jedrske elektrarne ter 

varstva pred ionizirajočimi sevanji, 
• za opravljanje dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji navedenimi v Zakonu o varstvu pred 

10 sevanji, 
• za izvajanje sistematičnega preiskovanja kontaminacije živil in okolja, z radioaktivnimi snovmi, 
• za področje dozimetrije pri varstvu pri delu in 
• za kalibracijo in umerjanje inštrumentov za merjenje radioaktivnega sevanja (merilniki doznih hitrosti in 

doz). 

Delo inštituta na področju izvajanja sistematičnega preiskovanja kontaminacije živil in okolja, z 
radioaktivnimi snovmi ie predstavljeno v poglavju 3.3. 

11.8.1 ODSEK ZA REAKTORSKO TEHNIKO (R-4) 

Raziskovalno - razvojna dejavnost 

Na področju ANALIZ TEŽKIH JEDRSKIH NESREČ so raziskovalci Odseka za reaktorsko tehniko IJS s 
programom CONTAIN nadaljevali simulacijo in analizo izbranih pojavov v zadrževalnem hramu NE Krško v 
prvih 48 urah hipotetične težke nesreče. Podrobno so analizirali učinek posameznih varnostnih sistemov pri 
odvajanju energije iz zadrževalnega hrama. 

V letu 1999 so kot predstavniki Slovenije aktivno sodelovali v mednarodnem programu CAMP ("Code 
Application and Maintenance Program"), ki poteka pod pokroviteljstvom Jedrske upravne komisije ZDA (US 
NRC). 

Na področju TERMOHIDRODINAMIČNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odseku za reaktorsko tehniko IJS s 
termo-hidravličnim programom RELAP5/MOD2 simulirali in analizirali serijo scenarijev za najpomembnejše 
projektne nezgode v jedrski elektrarni Krško. Posledične pojave v zadrževalnem hramu so analizirali posebej s 
programom CONTAIN. Omenjene analize služijo kot podpora pri testiranju in kalibraciji popolnega simulatorja 
NE Krško. 

Na področju TRDNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odseku za reaktorsko tehniko IJS nadaljevali z 
analizami staranja cevi uparjalnikov NE Krško. Osnovni cilj opravljenih raziskav je ovrednotenje vplivov 
različnih obratovalnih dogodkov na hitrost nastajanja in rasti poškodb. 

Na področju VERJETNOSTNIH VARNOSTNIH ANALIZ so na Odseku za reaktorsko tehniko IJS obravnavali 
spremembe v drevesih odpovedi sistema glavne napajalne vode, ki so potrebne za obnovitev modelov sistema v 
obnovljenih veijetnostnih varnostnih analizah glede na nov projekt, to je nova uparjalnika in dvig moči jedrske 
elektrarne Krško. Narejen je bil izračun novih vetjetnosti človeških napak za osnovne dogodke, ki opisujejo 
akcije operateija za vzpostavitev sistema glavne napajalne vode. 

Strokovna mnenja in ekspertize 

Sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko LIS so v letu 1999, na osnovi državnih pooblastil in svojih dolgoletnih 
strokovnih izkušenj zbranih na področju jedrske varnosti, opravili naslednje strokovne ocene sprememb, ki 
zadevajo obratovanje Nuklearne elektrarne Krško (NEK): 

• Strokovna ocena spremembe Tehničnih specifikacij NE Krško zaradi spremembe nadzornih zahtev (IJS-DP- 
7737). Spremembe nadzornih zahtev so osnovane na priporočilih Jedrske upravne komisije ZDA (US NRC) in 
kritični oceni NEK zaradi specifičnih obratovalnih pogojev. Uvedba obravnavanih sprememb Tehničnih 
specifikacij pomeni racionalizacijo obratovanja in nadzora NEK. 
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• Strokovna ocena konverzije FSAR-USAR za poglavje 5 (IJS-DP-7909/1). Ocena je bila izdelana za vse 
spremembe USAR do vključno 3. izdaje na osnovi kriterijev v R.G. 1.70 in NUREG-0800. 
• Strokovna ocena konverzije FSAR-USAR za poglavje 15 (IJS-DP-7909/2). Ocena je bila izdelana za vse 
spremembe USAR do vključno 3. izdaje na osnovi kriterijev v R.G. 1.70 in NUREG-0800. 
• Strokovna ocene spremembe Tehničnih specifikacij NEK zaradi spremembe zahtev za blažilnike sunkov. 
NEK je uvedla zahteve za nadzor in mejne obratovalne pogoje za blažilnike sunkov. Koncept nadzora je v skladu 
z ASME OM standardi zasnovan na vzorčenju, ki zagotavlja 95% verjetnost, da bo 90% do 100% blažilnikov 
sunkov obratovalno sposobnih. 

V skladu z državnim pooblastilom, ki ga ima IJS za preverjanje delovanja varnostnih in varovalnih sistemov v 
jedrskih objektih, so bile med remontom NEK '99 ob koncu 15. gorivnega cikla ocenjene naslednje dejavnosti: 

• preizkusi varnostnih sistemov, 
• posegi in preizkusi na uparjalnikih, 
• menjava goriva, 
• meritve porazdelitve moči sredice reaktorja, in preizkus tesnosti zadrževalnega hrama pri 

projektnem tlaku. 

• V okviru projekta načrtovane modernizacije NEK je Odsek za reaktorsko tehniko IJS izdelal ocene za 
naslednje dokumente firme Westinghouse kot dobavitelja: 
Operating window report (IJS-DP-7961), 
RTDP uncertainty analysis (IJS-DP-7963), 
LOFTRAN validation report (IJS-DP-8070), 
Overpressure protection (IJS-DP-7980), 
LOCA margins report - LB LOCA (IJS-DP-8024), 
Increase in RCS inventory accidents report (IJS-DP-8134), 
Decrease in RCS inventory accidents report (IJS-DP-8123), 

- ATWS accidents report (IJS-DP-8140), 
Setpoint study (IJS-DP-8135), 
Radiological consequence report (IJS-DP-8128), 
RSG design transient specification (IJS-DP-7969), 
LOCA SLB/FLB hydraulic forcing functions (IJS-DP-7977), 
Design transient specification balance (IJS-DP-8079) in 
Mechanical report (IJS-DP-8129). 

11.8.2 ODSEK ZA REAKTORSKO FIZIKO 

Na področju reaktorske fizike so bile raziskave usmerjene predvsem v razvoj novih metod za preračune 
raziskovalnih in močnostnih reaktorjev. Kot vsa pretekla leta, od prvega zagona JE Krško, so z uporabo lastnega 
projektantskega programskega paketa CORD/II tudi v letu 1999 pripravili celoten projekt sredice. Opravili so 
tudi fizikalne zagonske preizkuse po menjavi goriva v JE Krško. Pri tem so uporabili sedaj že dokaj razširjeno 
lastno metodo meritve reaktivnosti kontrolnega svežnja z vstavitvijo. 

V letu 1999 so pripravili vrsto strokovnih mnenj, kijih NE Krško potrebuje za upravne postopke, povezane z 
zamenjavo uparjalnikov in dvigom moči v NE Krško. Prav tako so sodelovali pri razvoju modelov in pripravi 
podatkov za popolni simulator NE Krško. 

11.8.3 IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA JEDRSKO TEHNOLOGIJO MILANA ČOPIČA 

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča je v letu 1999 nadaljeval z dejavnostmi na vseh štirih 
področjih svojega delovanja. 

Usposabljanje delavcev NE Krško je primarna dejavnost centra. V letu 1999 seje končal v letu 1998 začeti 
tečaj TJE - sistemi (Tehnologija jedrskih elektrarn - sistemi in obratovanje NEK). Izvedli so dva krajša tečaja 
OTJE (Osnove tehnologije jedrskih elektrarn) za tehnično osebje NEK. Eden med njimi je bil namenjen 
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predvsem zunanjim podizvajalcem NEK. Izpeljali so štiri obnovitvene tečaje za operaterje elektrarne. Izdelali so 
sistem za nadzor kakovosti učnih materialov in baze testnih vprašanj. 

Na področju varstva pred sevanji so v letu 1999 izvedli skupno šest tečajev za medicinsko osebje ter za 
industrijsko uporabo virov ionizirajočega sevanja. 

V letu 1999 so dosegli velik napredek pri organizaciji mednarodnih tečajev. Mednarodna agencija za atomsko 
energijo je v sodelovanju z centrom organizirala devet aktivnosti. Večina je bila enotedenskih srečanj, eno 
srečanje pa je bilo dvotedensko. Interes za organizacijo srečanj v Sloveniji potrjuje pravilno vizijo centra, ki 
postaja mednarodno priznan center za usposabljanje. 

11.9 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRI DELU 

Dejavnosti s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, za katere je ZVD oz. Center za ekologijo, 
toksikologijo in varstvo pred sevanji, Ljubljana pooblaščen: 

• ZVD RS je na podlagi MZ pooblaščena institucija za opravljanje vseh ukrepov varstva pred ionizirajočimi 
sevanji, navedenih v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (Ur. 1. SRS, št. 9/81), št. odločbe 180- 
1/80-81 z dne 09.03.1981, 

• ZVD RS je bil z odločbo Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo (SFRJ) pooblaščen za 
izvajanje sistematičnega preiskovanja kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur. 1. SFRJ, št. 40/86), 

• ZVD RS je z odredbo Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo imenovan kot organizacija, 
ki je pooblaščena za preskušanje radioaktivne kontaminacije živil živalskega in rastlinskega porekla (Ur. 1. 
SRS, št. 25/89) in 

• za področje ekologije in toksikologije za strokovne naloge s področja varstva pri delu (Ur. 1. SRS, št. 22/87). 

V letu 1999 je ZVD deloval kot pooblaščena organizacija in raziskovalna enota za nadzor in kontrolo 
radioaktivne kontaminacije na področju življenjskega in delovnega okolja v Republiki Sloveniji. 

Poročilo o njegovem deluje predstavljeno v poglavju 3.2. 

11.10 INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ENERGETIKO (IE) 

Inštitut za elektrogospodarstvo in energetiko (Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb - IE) je 
pooblaščen, z odločbo št. 318-36/92-4751 /AS z dne 24.08.1993, ki jo je izdala RUJV za sledeča opravila, 
povezana z jedrsko varnostjo: 

• dejavnosti na prevetjanju in zagotavljanju kakovosti, preveijanju funkcionalnosti in zanesljivosti sistemov 
merjenja, regulacije in upravljanja (I&C) med izgradnjo, predpogonskimi preizkusi, poskusnim obratovanjem in 
obratovanjem jedrskega objekta. 

V letu 1999 je IE opravljal dejavnosti ki so povezane z jedrsko varnostjo v remontu leta 1999, z menjavo goriva, 
remontom na področju instrumentacije, meritev in regulacije (I&C področje), sestavlja inspekcijski nadzor nad 
primarnimi sistemi v skladu s tehničnimi specifikacijami NE KrSko, sistemom jedrske instrumentacije (NIS) in 
nadzor nad instrumentacijo, regulacijo in avtomatiko dieselskih generatorjev (DG-1 in DG-2): 

• Predremontne dejavnosti in analiza načrta remonta v zvezi s pripravami na izvajanje inšpekcijskega nadzora 
med remontom NE KrSko, 
• Pregled spiska postopkov NE KrSko in postopkov, ki se nanašajo na I&C področje, 
• Pregled paketa dokumentacije za modifikacije s področja I&C, 
• Inšpekcijski nadzor nad dejavnostmi med remontom in 15. menjavo goriva v NE KrSko na I&C področju, 
• Inspekcijski nadzor nad modifikacijami I&C opreme in sistemov med remontom R"99. 
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• Na osnovi izvedenih dejavnosti med remontom R'99 je IE izdal izjavo za ponovno kritičnost reaktoija po 
remontu '99, izjavo za obratovanje NE Krško na nazivni moči po remontu '99 in strokovno oceno remontnih 
dejavnosti, posameznih del in preskusov med zaustavitvijo NE Krško zaradi menjave goriva na koncu 
petnajstega cikla za področje I&C. 

Zagotavljanje kakovosti in izobraževanje 

Dejavnosti na področju zagotovitve kakovosti in sodelovanje na seminaijih s področja jedrske tehnologije in 
zagotavljanja kakovosti v skladu s standardi ISO EN: 
• pregled postopkov NE Krško za dejavnosti vzdrževanja in umerjanja instrumentacije I&C sistemov in zank, 
• priprava in uvajanje sistema kakovosti v IE po HRN EN 9001 v skladu z mednarodnim standardom ISO 
DIN EN 9001, 
• dejavnosti zagotavljanja kakovosti pri izdelavi revizij Priročnika zagotovitve kakovosti IE ter programskih 
in delovnih postopkov, za dejavnosti IE kot od URSJV pooblaščene organizacije, 
• šolanje tečajnika na MAAE tečaju v Karlsruhe v zvezi z instrumentacijo, regulacijo in meijenjem - »I&C in 
Nuclear Power Plants«, 
• izvedba internih presoj na osnovi ISO standardov v skladu z internim priročnikom zagotovitve kakovosti za 
PRESKUSNE LABORATORIJE. 

11.11 ENCONET 

Firma ENCONET Consulting Ges. m. b. H., Auhofstrasse 58, A-l 130 Dunaj, Avstrija je, z odločbo št 318- 
55/95-14126/ML z dne 19.03.1997, ki jo je izdala URSJV, pooblaščena za opravljanje naslednjih del in storitev 
s področja jedrske varnosti na območju Republike Slovenije: 

• ocenjevanje in preverjanje varnostnih poročil in druge dokumentacije v zvezi z jedrsko varnostjo in 
• izdelava varnostnih analiz kot podpora upravnemu organu za jedrsko varnost pri odločanju v upravnih 
postopkih. 

V Sloveniji so bile aktivnosti ENCONETa usmeijene v varnostno analizo za NE Krško in v neodvisno oceno 
analiz v zvezi z njeno modernizacijo in zamenjavo upaijalnikov. Poleg tega je bila v letu 1999 končana 
neodvisna preveritev sprememb varnostnega poročila (USAR). 

Pri kategoriji varnostnih analiz je bila glavna dejavnost integralna varnostna ocena NE Krško (Integral safety 
assessment), ki jo je izvajal skupaj z BNL iz ZDA in delavci elektrarne. Obdelanih je bilo skoraj 3000 
modifikacij, PSA pa je bil dopolnjen z okoli 400 spremembami, tako pri vhodnih podatkih kot pri modelu. 

Pri neodvisni preveritvi sprememb varnostnega poročila (USAR) je ENCONET sodeloval s štirimi poglavji. 

Največji projekt v 1999 je bil ocenjevanje poročil o analizah za zamenjavo uparjalnikov in povečanje 
nazivne moči elektrarne. Ocenil je »Pakete C in D2«, in sicer 13 poročil »Paketa C« - evaluacije sistemov in 7 
poročil »Paketa D2« - redukcija blažilnikov. V povezavi z redukcijo blažilnikov je sodeloval tudi pri ocenah 
uporabe LBB koncepta v NE Krško. 

V letu 1999 je ENCONET vzdrževal svoj ISO 9001 certifikat, ki gaje pridobil v letu 1998. Aprila je nizozemska 
firma KEMA pri njih izvedla začetno presojo, kije bila uspešna inje bil certifikat tako potijen. Določene 
izboljšave so bile predlagane. Izvedena je bila tudi notranja presoja. Načrt aktivnosti, kije zajel obe presoji, je 
bil v glavnem realiziran v letu 1999. 

11.12 ELEKTROTEHNIČNA FAKULTETA UNIVERZE V ZAGREBU 
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Elektrotehnična fakulteta Univerze v Zagrebu, Zavod za visoko napetost in energetiko je z odločbo št.318-38/90- 
1413/AS zdne 02.04.1991, ki jo je izdala URSJV, pooblaščen za opravljanje naslednjih del in storitev s 
področja jedrske varnosti na območju Republike Slovenije: 

• izdelavo varnostnih analiz naprav, obratov in sistemov jedrskih objektov in 
• izdelavo analiz za kvalifikacijo elektrotehnične opreme varnostnega razreda. 

Strokovne ocene varnosti in obratovanja NE Krško 

1. Končno poročilo o oceni "Safety Evaluation Report for the FSAR-USAR Conversion and Changes for 
USAR Rev.O, Rev.l, Rev.2 and Rev.3" (poročilo ŠL FER-ZVNE/SA/SO-FR10/99-0), 1999. 

2. Ekspertsko poročilo o oceni "NEK TS Change 98-039 LCO 3.7.1.5, Main Steam Line Isolation Valves" 
(poročilo št FER-ZVNE/SA/SO-ER02/99-0), 1999 

3. Ekspertsko poročilo o oceni "NEK Fire Protection Action Plan for Fire Area CB-1, Main Control Room, 
244-FP-L" (poročilo št. FER-ZVNE/SA/SO-ERO1/99-0), 1999 

4. Ekspertsko poročilo o oceni "Inadequate Core Cooling Monitoring System Implementation, 202-RC-L" and 
"Core Exit Thermocouple Mineral Cable Upgrade, 282-IC-L" (poročilo št. FER-ZVNE/SA/SO-ER03/99-0), 
1999 

Predhodne strokovne ocene v okviru projekta modernizacije NEK 

5. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.3.1: "Steam Line Break, 
Core Response", Revizija 0, Januar 1999, Poročilo št: A2-FER-NEK-99/02 (FER-ZVNE/SA/SO-PR04/99- 
1) 

6. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.4: "Heatup Events", 
Revizija 0, Januar 1999, Poročilo št.: A2-FER-NEK-99/03 (FER-ZVNE/SA/SO-PR05/99-1) 

7. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.1: "Margin to DNB", 
Revizija 0, Januar 1999, Poročilo št.: A2-FER-NEK-99/04 (FER-ZVNE/SA/SO-PR06/99-1) 

8. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-4.1: "Krško Uprating 
Thermal and Hydraulic Analysis Work Report", Revizija 0, Januar 1999 
Poročilo št: A2-FER-NEK-99/06 (FER-ZVNE/SA/SO-PR08/99-1) 

9. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-4.2: "Integrated Core 
Design", Revizija 0, Februar 1999 .Poročilo št.: A2-FER-NEK-99/07 (FER-ZVNE/SA/SO-PR09/99-1) 

10. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.1: 
"Increase in Heat Removal by the Secondary System"Revizija 0, August 1999,Status: Preliminary, Poročilo 
št A2-FER-NEK-99/14 (FER-ZVNE/SA/SO-PR13/99-0) 

11. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.2: 
"Decrease in Heat Removal by the Secondary System", Revizija 0, August 1999,Status: Preliminary, 
Poročilo št. A2-FER-NEK-99/15 (FER-ZVNE/SA/SO-PR 14/99-0) 

12. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.8: 
"Containment Response to LOCA", Revizija 0, August 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/16 (FER- 
ZVNE/SA/SO-PR 15/99-0) 

13. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.9: 
"Subcompartment Pressurization",Revizija 1, August 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/17 (FER- 
ZVNE/SA/SO-PR 16/99-0) 

14. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.3: "Decrease in RCS 
Flow Rate" Revizija 0, August 1999 Status: Pre!iminary, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/22 (FER- 
ZVNE/SA/SO-PR22/99-0) 

15. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.4: "Reactivity and Povver 
Distributions Anomalies" Revizija 0, September 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/24 (FER- 
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ZVNE/SA/SO-PR24/99-0) 

16. Predhodno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-8: "Setpoint Study" 
Revizija 0, November 1999 Status: Preliminary, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/25 (FER-ZVNE/SA/SO- 
PR25/99-0) 

Končne strokovne ocene poročil v okviru projekta modernizacije NEK 

1. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-1.0: "LOFTRAN Validation", Revizija 
1, June 1999, Poročilo St.: A2-FER-NEK-99/18 (FER-ZVNE/SA/SO-FRO1/99-0) 

2. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-2.0: "Operating Window",Revizija 2, 
July 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/19 (FER-ZVNE/SA/SO-FR02/99-0) 

3. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-3.0: "Revised Thermal Design 
Procedure Uncertainty Analysis", Revizija 3, Marec 1999, Poročilo št.: A2-FER-NEK-99/20 (FER- 
ZVNE/SA/SO-FR03/99-0) 

4. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.1: "Margin to DNB", Revizija 1, 
Julij 1999, Poročilo št.: A2-FER-NEK-99/21 (FER-ZVNE/SA/SO-FR21/99-0) 

5. Poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-4.1:"T&H Core Design" Revizija 1, 
September 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/23 (FER-ZVNE/SA/SO-FR23/99-0) 

6. Končno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.3.1: "Steam Line Break, 
Core Response", Rev. 1, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/26 (FER-ZVNE/SA/SO-FR26/99-0) 

7. Končno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.4: "Heatup Events", Rev. 1, 
Poročilo št A2-FER-NEK-99/27 (FER-ZVNE/SA/SO-FR27/99-0) 

8. Končno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-6.5: "Overpressure 
Protection", Rev. 2, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/28 (FER-ZVNE/SA/SO-FR28/99-0) 

9. Končno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.1: "Increase in Heat 
Removal by the Secondary System" Revizija 1, December 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/29 (FER- 
Z VN E/S A/SO-FR29/99-0) 

10. Končno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.2: "Decrease in Heat 
Removal by the Secondary System" Revizija 1, December 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/30 (FER- 
ZVNE/SA/SO-FR30/99-0) 

11. Končno poročilo o neodvisni oceni Westinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.3: "Decrease in RCS Flow 
Rate" Revizija 1, December 1999, Poročilo št. A2-FER-NEK-99/31 (FER-ZVNE/SA/SO-FR31/99-0) 

12. Končno poročilo o neodvisni oceni VVestinghousovega dokumenta SSR-NEK-7.4: "Reactivity and Povver 
Distribution Anomalies" Revizija 1, December 1999, Poročilo št A2-FER-NEK-99/32 (FER-ZVNE/SA/SO- 
FR32/99-0) 

11.13 ZAKLJUČNA OCENA 

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

Iz poročila pooblaščenih organizacij je razvidno, da predstavlja večji del njihovega angažiranja nadzor letnega 
remonta in menjave goriva. Glede na to, da se bo z zamenjavo upaijalnikov trajanje remonta skrajševalo, se bo 
morala na to pripraviti tudi inšpekcija in pooblaščene organizacije. Kratek remont bo zahteval boljše načrtovanje 
spremljanja del in še boljšo koordinacijo ter sodelovanje med NE Krško, inšpekcijo in pooblaščenimi 
organizacijami. 

Pooblaščene organizacije skrbijo za stalno usposabljanje svojih delavcev iz področij za katera so pooblaščene. 
Zelo pomembna je organizacija zagotavljanja kakovosti, ki jo prevetja tudi URSJV. 
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12 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE 

V letu 1999 je URSJ v okviru razpoložljivih sredstev financirala oz. sofinancirala nekatere raziskave in študije 
potrebne za vzdrževanje jedrske in sevalne varnosti in pomoč pri vodenju upravnih postopkov. 

Modeliranje zadrževalnega hrama NE Krško s programskim orodjem CONTAIN, 
(IJS, Odsek za reaktorsko tehniko, Ljubljana). 
S programskim orodjem CONTAIN so bili simulirani izbrani pojavi v zadrževalnem hramu v času prvih 48 ur 
hipotetične resne nezgode v jedrski elektrarni Krško. Resno nezgodo povzroči odpoved recirkulacije sistema za 
zasilno hlajenje sredice pri veliki izlivni nezgodi. Po taljenju reaktorske sredice in porušitvi reaktorske posode se 
talina izlije v votlino reaktorja pri nizkem tlaku hladilnega sistema. II faza projekta zajema analize simuliranih 
pojavov kot so kondenzacija vodne pare in nadaljnje obnašanje kondenzata, delovanje varnostnih sistemov, 
pretok plinaste in kapljevite vode med predelki hrama, transport in odlaganje aerosolov, interakcijo med talino 
reaktorske posode in betonom ter zgorevanje vodika in ogljikovega monoksida. Iz rezultatov analiz lahko 
razberemo zelo visoko vrednost tlačne konice po izpustu hladila iz primarnega sistema in dolgoročno tendenco 
naraščanja tlaka zaradi zaostale toplote v talini reaktorske sredice. 

Izračun male izlivne nezgode s programskim paketom MELCOR 1.8.3., 
(Institut za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru). 
S programskim orodjem MELCOR je bila simulirana mala izlivna nezgoda v NE Krško. MELCOR je 
programski paket za preračun težkih nezgod. Zasnovan je na konceptu prostih volumnov, kijih uporabnik prosto 
oblikuje, sestavlja v zapletenejše geometrijske oblike, jih med seboj povezuje ter dodaja različne kontrolne 
sisteme. Program sledi produktom razpada ter simulira interakcijo betona in stopljene sredice. V letu 1999 seje 
projekt, ki seje začel 1. 1995, nadaljeval z razvojem modelov in nove baze podatkov za uporabo v programskem 
paketu MELCOR 1.8.3. Bistvene novosti so bile narejene v nodalizaciji hladne veje primarnega sistema in 
uporabi vseh inženirskih varnostnih sistemov v njej. Za model nodalizacije je bila izbrana t.i. križna verzija 
modela ("cross flow model"), ki je bila v ta namen tudi testirana. Bistvene ugotovitve novega modela so, da 
nodalizacija hladne veje in način njenega opisa bistveno vplivata na potek same nezgode. 

Računalniško modeliranje za oceno prenosa radionuklidov v naravnih sistemih, 
(Laboratorij za dinamiko fluidov, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani). 
Projekt zajema modeliranje prenosa radionuklidov v naravnih in tehnoloških sistemih, kar je pomembno pri 
oceni vpliva na biosfero. V prvi fazi projekta, ki je bila dokončana v 1. 1999, so bile podane osnovne ideje in 
predlogi, ki jih je potrebno upoštevati pri modeliranju prenosa radionuklidov. Razviti so bili fizikalni in 
matematični modeli ter podane modelske predpostavke. Predstavljen je bil tudi postopek reševanja tovrstnih 
modelov in nekateri izračuni enostavnejših testnih primerov. 

Trdnostne analize primarnega hladilnega kroga NE Krško (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 
Ljubljana). Izpopolnjen je obstoječi numerični model reaktorskega hladilnega sistema NE Krško, izdelanega v 
okviru prve faze projektne naloge. Z njim bo možno ponoviti analize, ki jih je izdelala fiima Westinghouse. 
Ponovljene so bile nekatere mehanske analize reaktorskega hladilnega sistema tako, kot je opisano v 
Westinghouse poročilih. S primeijavo rezultatov ponovljenih in originalnih Westinghouse analiz je prevetjena 
natančnost numeričnega modela, izdelanega v prvi fazi projekta, ki bo služil kot osnova za nadaljnje izvajanje 
mehanskih analiz reaktorskega hladilnega sistema. 

Analiza stanja in strokovno mnenje o uvedbi LBB koncepta v okviru projekta modernizacije pri 
zamenjavi uparjalnikov (D. Horvat, Ljubljana). Pri varnostnih analizah cevovodov in podpor v zvezi z 
modernizacijo namerava NE Krško uporabiti koncept "puščanje pred prelomom" LBB, kot ga definira NRC. 
Koncept odpravlja upoštevanje dinamičnih učinkov zaradi trenutnega giljotinskega preloma z dvostransko 
iztočno površino primarnega cevovoda (LB LOCA), kot je to bilo predvideno v dosedanjih projektnih osnovah. 
Obravnavani so različni koncepti LBB-ja ter sprejemljivost LBB koncepta v različnih državah. Ugotovljeno je, 
daje LBB koncept sprejemljiv za primarni krog reaktorskega hladila le pod pogoji, ki so obrazloženi v analizi. 

Geotektonske raziskave za oceno varnosti (Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, mag. Igor Rižnar 
in mag. Tomaž Verbič samostojna raziskovalca, Ljubljana). Osnovni cilj raziskav je s pomočjo 
interdisciplinarnega pristopa in z uporabo novih tehnologij z večjo zanesljivostjo ugotoviti obstoj možnih 

poročevalec, št. 83/1 184 20. september2000 



aktivnih prelomov v bližini NE Krško ter določiti njihovo morebitno povezanost s potresi, ki lahko ogrozijo NE 
Krško. V letu 1999 seje nadaljevalo geološko kartiranje po metodologiji kartiranja vseh golic v merilu 1:5000. 
Kartiranje se je izvajalo na dveh območjih Krške kotline na jugozahodnem delu območja Kostanjevice in na 
širšem območju Globokega. Skupno je bilo skartirano 50 km2. Vzdolž 41 km refleksijsko seizmičnih profilov, ki 
so bili izvedeni v sklopu PHARE projekta je bila narejena natančna raziskava kvartarnih sedimentov na osnovi 
popisa vrtin, ki so bile narejena za potrebe seizmičnega profiliranja. Tako smo pridobili nove podatke o sestavi 
in strukturi usedlin v zgornjih desetih metrih. 

5. okvirni program - EURATOM 

Evropska komisija je aprila 1997 pripravila predlog za 5. okvirni program, ki velja za obdobje 1998-2000, Svet 
ministrov EU pa je 22. decembra 1998 predlog EC potrdil. Tako seje v letu 1999 uradno začel izvajati novi 
okvirni program. Slovenija je v istem letu (1999) postala polnopravna članica 5. okvirnega programa 
raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti Evropske unije ter EURATOM-a, kije namenjen raziskovalnim 
in izobraževalnim aktivnostim na področju jedrske energije. 

20. september2000 185 poročevalec, št. 83/1 



13 RAVNANJE Z RAO 

13.1 AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 

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

ARAO bo skladno s kratkoročnimi načrti Agencije RAO za izbor lokacije za odlagališče NSRAO do leta 2001 
opredelila nekaj deset možnih območij za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. To bo doseženo z 
vrednotenjem slovenskega prostora tako, da bo primernost neke lokacije za odlagališče NSRAO v prvi fazi izbora 
lokacije preverjena z različnimi tehničnimi kriteriji, med katere sodijo tudi geološke lastnosti. Kot osnova za pregled 
ozemlja celotne Slovenije je bila izbrana in za ta namen ustrezno obdelana litostratigrafska karta Slovenije v merilu 
1:250000, ki ponazarja porazdelitev kamnin v Sloveniji. Podrobnejše vrednotenje pa bo opravljeno z uporabo 
dodatnih, natančneje tematsko obdelanih geoloških prostorskih podatkov v hidrogeološki, tektonski in inženirsko 
geološki karti. 

V preteklosti je bila pripravljena projektna dokumentacija za površinsko odlagališče NSRAO. Skladno z razširitvijo 
opcij izgradnje odlagališča na podzemni tip odlagališča je bil v preteklem letu izdelan tudi idejni projekt za 
podzemno odlagališče NSRAO, ki ga sestavlja podzemni - odlagalni del, ki se nahaja na globini, večji od 50 m, ter 
površinski del, kjer so locirani objekti za sprejem, obdelavo in pripravo odpadkov ter vsa infrastruktura, potrebna za 
obratovanje odlagališča. Projekt je pripravljen variantno za dve vrsti dostopa do odlagalnih enot in dva tipa 
geološkega okolja. V njem sta tako predstavljena projekta izgradnje odlagališča v mehki, slabo prepustni hribini s 
horizontalnim dostopom, in v trdni, mehansko odpornejši hribini in dostop z vpadnikom. 

ARAO pripravlja v skladu z zakonodajo in mednarodno prakso tudi naloge s področja zagotavljanja varnosti za 
celotno obdobje obratovanja odlagališča in za daljše obdobje po njegovem zaprtju. Naloge so usklajene z 
dolgoročnim terminskim načrtom izgradnje odlagališča NSRAO. Tako bo do konca leta 2001 pripravljena ocena 
varnosti za splošno lokacijo odlagališča NSRAO. Do leta 2005 bo vzporedno z izborom lokacije izdelana še 
preliminarna varnostna ocena za specifično, izbrano lokacijo, s katero bo dokazana varnost odlagališča za obdobje 
nekaj sto let. Osnova za ugotavljanje primerne varnosti je ocena lastnosti performance assessment odlagališča in iz 
nje izhajajoča varnostna ocena odlagališča, zato je bilo v letu 1999 več aktivnosti namenjenih izdelavi vseh potrebnih 
osnov za oceno lastnosti odlagališča. Izdelan je bil tudi predlog obsega varnostnega poročila za odlagališče. 

V okviru teh del je potekala v juniju 1999 enotedenska delavnica z naslovom Preliminarna ocena vpliva odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na okolje, v kateri so strokovnjaki z različnih področij na pripravljenem 
modelu odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ugotavljali, kako lahko tako odlagališče vpliva na 
človeško okolje. Simulirana sta bila oba tipa odlagališča, tako površinsko kot tudi podzemno. Primera sta bila 
pripravljena tako, da so bili v čim večji meri upoštevali že poznani podatki za bodoče odlagališče. Manjkajoči vhodni 
podatki so bili povzeti po izkušnjah iz mednarodnega projekta ISAM (Improvement of Safety Assessment 
Methodology for near surface LILW repository), v katerem Slovenija že dve leti aktivno sodeluje. Rezultati 
delavnice so pokazali, daje mogoče odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke zgraditi tako, da bo njegov 
vpliv na okolico zanemarljiv. Širši strokovni javnosti so bili rezultati predstavljeni na konferenci Društva jedrskih 
strokovnjakov v Portorožu. 
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13.2 SKUPNA KONVENCIJE O VARNOSTI RAVNANJA Z IZRABLJENIM JEDRSKIM GORIVOM 
IN VARNOSTI RAVNANJA Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI 

Namen Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki (Skupna konvencija) je z mednarodno-pravnim mehanizmom in z ukrepi držav doseči in ohranjati visoko 
raven varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Vzpostavitev ter vzdrževanje 
učinkovitega varnostnega sistema pri ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki je 
namenjena zaščiti posameznikov, družbe in okolja pred škodljivimi vplivi ionizirajočega sevanja. S sprejemom te 
Skupne konvencije je povečana mednarodna odgovornost držav pogodbenic za preprečevanje nesreč z radiološkimi 
posledicami oz. za ublažitev teh posledic, če do njih pride. 

Skupna konvencija o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki je bila pripravljena 
v razmeroma kratkem času. Razloge za to gre iskati v zavzetosti držav članic Mednarodne agencije za atomsko 
energijo (MAAE) za ureditev tega področja ter v dejstvu, da so osnovna izhodišča za Skupno konvencijo sorodna 
izhodiščem Konvencije o jedrski varnosti. Razmišljanja o nujnosti sprejema konvencije, ki bi urejala ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki, so bila prisotna v strokovnih krogih že ob pobudah za sprejem Konvencije o jedrski 
varnosti. Vendar je takrat prevladalo stališče, naj se v konvencijo o jedrski varnosti ne vključuje določil o varnem 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Ta naj se uredijo s posebno konvencijo. Formalno je pobudo za pripravo 
konvencije o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki predstavljala resolucija Generalne konference MAAE, 
sprejeta v septembru 1994, ki je zavezala Svet guvernerjev MAAE ter njenega generalnega direktorja, naj pričneta s 
pripravami za sprejem Skupne konvencije. 

Po pripravljalnemu srečanju strokovnjakov (februar 1995) je bilo v okviru MAAE organiziranih sedem sestankov 
pravnih in tehničnih strokovnjakov, ki so potekali v času od julija 1995 do januarja 1997. Pri delu skupine je 
sodelovalo preko 100 strokovnjakov iz več kot 50 držav in opazovalci iz komisij EU in OECD/NEA. V pripravo 
besedila Skupne konvencije so bili vključeni tudi strokovnjaki iz Slovenije. 

Besedilo Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in varnosti ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki je bilo sprejeto na diplomatski konferenci na Dunaju, 5. septembra 1997. Za Slovenijo jo je 
na generalni konferenci na MAAE na Dunaju oktobra 1997, po pooblastilu Vlade RS št.900-05/97-57 podpisal mag. 
Miroslav Gregorič, direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Državni zbor je Skupno konvencijo 
ratificiral. Besedilo Skupne konvencije je objavljeno v Uradnem listu RS-MP št. 3/99. V veljavo je stopila 25.2.1999. 
Do konca leta 1999 jo je podpisalo 40 držav, od tega jo je 13 držav tudi ratificiralo. 

Skupna konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja petindvajsete listine o ratifikaciji, sprejemu 
ali odobritvi pri depozitaiju, vključno z listinami petnajstih držav, od katerih ima vsaka vsaj eno jedrsko elektrarno, 
ki obratuje. Depozitar je Generalni direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo. 

Skupna konvencije vsebuje splošna načela mednarodno-pravnega urejanja vprašanj v zvezi z varnostjo ravnanja z 
izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki glede na že veljavne mednarodne pogodbe in standarde. 

Skupna konvencija se uporablja za urejanje varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz civilne uporabe in ne velja 
za odpadke, ki vsebujejo le naravne radionuklide in niso proizvod jedrskega gorivnega ciklusa; razen v primeru če 
jih tako deklarira pogodbenica. 

Skupna konvencija se uporablja tudi za izrabljeno jedrsko gorivo iz civilnih reaktorjev, razen za izrabljeno gorivo, ki 
se nahaja v objektih in napravah za predelavo goriva. 

Skupno konvencijo je mogoče uporabiti tudi za izrabljeno jedrsko gorivo in radioaktivne odpadke iz vojaških 
programov, če tako določi pogodbenica, ki ima takšne programe. 

V vseh fazah ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki naj bi s to konvencijo zagotovili učinkovite 
obrambne mehanizme proti možnim nevarnostim tako, da so posamezniki, družba in okolje zaščiteni pred 
škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja, tako zdaj kot v prihodnosti, upoštevaje, da bodo zadovoljene potrebe 
sedanje generacije, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb. 
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Uporaba Skupne konvencije naj bi pomagala preprečevati nesreče z radiološkimi posledicami in ublažiti njihove 
posledice, če bi do njih prišlo, v kateri koli faii ravnanja z izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi odpadki. Vsaka 
pogodbenica Skupne konvencije bo morala zagotoviti zakonske, upravne in administrativne pogoje in druge ukrepe, 
ki so potrebni za uresničevanje obveznosti po tej konvenciji. 

Uresničevanje Skupne konvencije bo spremljano na periodičnih sestankih predstavnikov pogodbenic. Na njih bodo 
obravnavana državna poročila pogodbenic in vsa aktualna vprašanja o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki. 

Vgradnja določil te konvencije v slovensko zakonodajo in njihova uporaba je v skladu s slovenskimi prizadevanji za 
vstop v Evropsko zvezo. 

Vir: Agencija RAO, dejavnosti povezane z radiološko varnostjo, ARAO, št. 431/000529-IM. 
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14 PRIPRAVLJENOST NA VSTOP V LETO 2000 

14.1 NE KRŠKO 

Z reševanjem problema pripravljenosti na leto 2000 za računalniško podprte sisteme se je v NE Krško pričelo z 
imenovanjem projektne skupine iz vrst ekspertov NE Krško ter z načrtom "Y2K Project", ki je bil izdelan dne 
03.11.1998. Prvi inšpekcijski pregled s strani URSJV je bil na temo L2T dne 22.10.1998, na katerem je bilo 
ugotovljeno, da seje delo pričelo sorazmerno pozno. NE Krško seje takrat zavezala, da bo nadoknadila zaostanek s 
poenostavitvijo postopkov, tako da bo projekt dokončan do 01.07.1999, kot se to zahteva v Generic Letter 98-1 "Year 
2000 Readiness of Computer Svstems at Nuclear Power Plants" ter NEI/NUSMG 97-07, ki ju je NE Krško privzela 
kot osnovo za delo. 
Projekt je obsegal naslednje faze: 
• pregled inventarja, 
• začetna analiza inventarja, ki služi za dimenzioniranje potrebnih virov za izvedbo projekta (podrobna analiza 

inventarja ugotavlja, ali je posamezen ali skupina sklopov pripravljena ("ready") oziroma prilagodljiva 
("compliant") za prehod na leto 2000 (pridobiti je bilo potrebno izjave oziroma certifikate dobavitelja programske 
in strojne opreme ali s testiranjem le-te ugotoviti stanje), 

• evaluacija povezav z drugimi sistemi: ELES, URSJV, Telekom, HMZS, 
• modifikacije sklopov, ki niso ustrezali kriterijem sprejemljivosti, 
• nadomestni načrt ("Contingency Plan"), 
• poročanje URŠA' in drugim. 

Inšpekcija URSJV je opravila devet inšpekcijskih pregledov na temo L2T ter en skupni pregled z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo (MAAE). Na inšpekcijah se je ugotavljalo predvsem izpolnjevanje načrta, še posebej 
zaradi tega, ker je NE Krško pričela s tem projektom dokaj pozno, poleg tega pa ta problem ni bil prioritetna naloga 
zaradi obremenjenosti s projektom modernizacije elektrarne. 
Na skupni inšpekcij i MAAE/URSJ V, dne 12. in 13.10.1999, je bilo ugotovljeno, da je bila do takrat skoraj dokončana 
natančna analiza, da so bila opravljena testiranja ter večina potrebnih modifikacij, manjkal pa je nadomestni načrt 
("Contingency Plan"), ki se je prav takrat začel izdelovati. Ugotovljeno je bilo, da je opravljeno delo na visokem 
nivoju, izražena pa je bila bojazen, da projekt ne bo zaključen pravočasno, da se opravi še končni pregled. 
V prvem načrtu je bil predviden zaključek projekta 29.11.1999 vključno z izdelavo nadomestnega načrta in 
poročanjem upravnemu organu. Zaradi remonta in kasneje letnih dopustov, seje delo upočasnilo zato je bilo potrebno 
konec del načrtovati do 20.12.1999. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost se s takim odlaganjem reševanja 
problema ni strinjala, ker je obstajala nevarnost ponovne prestavitve rokov ter je zahtevala, da se do 01.12.1999 
predloži osnovni nadomestni načrt ("Contingency Plan"), podrobnosti pa naj bi se revidirale do novega roka za 
dokončanje projekta. 
Dne 08.12.1999 je bil v NE Krško organiziran sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki ELES-ove službe za 
vodenje, TE Brestanica, NE Krško ter URSJV z namenom, da se uskladi režim obratovanja pri prehodu v novo leto. 
V skladu z dogovorom je NE Krško v času prehoda na novo leto obratovala na 50 %-ni moči; ob 16:00 uri se je 
pričelo zmanjševanje moči z gradientom lMW/min, tako da je bila ob 21:00 uri dne 31.12.1999 moč 50 %. 
Dvigovanje moči je bilo predvideno za 01.01.2000, oziroma bo predstavljeno za en dan, ker med prazniki ne bo 
zadostne porabe električne energije. V času reducirane moči NE Krško ne bi mogla povečati moči v primeru izpada 
kakšne od elektrarn v energetskem sistemu, ker je omejila (blokirala) odprtje regulacijskih ventilov ter odziv na padec 
frekvence. TE Brestanica je obratovala na prehodu v novo leto od 22. do 02. ure otočno, za lastno rabo NE Krško le z 
enim agregatom, ki je bil rezerviran samo za NE Krško. Hitri preklop (fost transfer) ne bi deloval v NE Krško niti v 
primeru izpada 400 kV mreže niti v primeru notranje napake v elektrarni. 
Da bi se zagotovila zanesljiva komunikacija, je NE Krško opremila TE Brestanico z radio povezavo ZARE. ELES pa 
je vse važnejše RTP in proizvodne enote povezal z 22 radijskimi postajami. Tako je bilo iz NE Krško možno 
komunicirati s TE Brestanico tudi preko Republiškega centra vodenja. 

NE Krško je izdelala nadomestni načrt v skladu z navodilom NEI/NUSMG 98-07, "Nuclear Utility Year 2000 
Readiness Contingencv Planning", avgust 1998. NE Krško nima računalniško podprtih varovalnih sistemov, zato se 
ni pričakovalo nepravilnega delovanja le teh. V računalniških sistemih, ki služijo za spremljanje obratovanja, 
vzdrževanja in poslovanja elektrarne, pa so bile aktivnosti usmerjene na dve vrsti problemov: 

a) Pričakovani L2T problemi, identificirani na osnovi ' 
• rezultatov detajlne evaluacije (544 postavk strojne in programske opreme); 
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• statusa planiranih izboljšav in modifikacij na strojni in programski opremi. 
Za te postavke so bili pripravljeni natančni načrti za odpravo nepravilnega delovanja sistemov takoj po nastopu 
novega leta (npr. resetiranje, ponoven set-up in druge vnaprej predvideni popravni ukrepi). 

b) Nepričakovani problemi, ki bi se lahko pojavili z določeno verjetnostjo: 
• posamezna postavka ni bila evidentirana znotraj inventure, zato je bila potencialno neustrezna, 
• neustrezna detajlna evaluacija, 
• nepravilna nadgradnja oziroma nepravilno testiranje, 
• nepričakovani problemi na on-line povezavah (interface) z energetskim omrežjem na 400 in 110 k V nivoju, 

telekomunikacijske povezave (ELES, TELEKOM, radio) in računalniške povezave (ELES, Intranet, 
modemske povezave in dr.). 

c) Plan preventivnih in korektivnih ukrepov je vseboval tudi obstoječe postopke elektrarne. 

Specifični preventivni ukrepi: 
• preveijanje upokojenih postavk strojne in programske opreme, 
• priprava postavk, ki niso bile pravočasno nadgrajene ali modificirane, 
• indoktrinacija uporabnikov za postavke, ki niso bile pravočasno upokojene ali nadgrajene oziroma modificirane, 
• predstavitev CP ter plana ukrepov vsem uporabnikom in vzdrževalcem, 
• en plinski agregat v TE Brestanica (Alternative Povver Source) je bil rezerviran samo za lastno rabo NEK (otočno 

obratovanje) dve uri pred prehodom v novo leto ter dve uri po polnoči, 
• nacionalna mreža je obratovala s skoraj vsemi agregati na minimalni moči, da se doseže izdatna rotirajoča 

rezerva, 
• NE Krško je zmanjšala moč na 50%, 
• dodatno k obstoječim komunikacijam je bilo z ELES-om in TE Brestanico možno komunicirati z dvema 

različnima radio povezavama, ki sta se testirali vsak dan. ter z analogno telefonsko povezavo, 
• formirale so se dežurne ekipe, sestavljene iz vodstva projekta L2T, vzdrževalcev procesnih računalniških 

sistemov, telekomunikacij in povečanega števila obratovalnega osebja, 
• dežurstvo na domu, 
• priprava izpisov poslovnega informacijskega sistema (skladišče,"Work Order System"), 
• priprava back-up vseh računalniških sistemov. 

NE Krško je dne 16.12.1999 pri inšpekcijskem pregledu predala poročilo "Project Y2K NEK Contingency Plan - 
Plan za obvladovanje neregularnih dogodkov, nastalih kot posledica računalniškega problema leta 2000". Pri 
pregleduje bilo ugotovljeno, da elektrarna nima nerešenih problemov na strojni in programski opremi, ki bi vplivali 
na zanesljivo in varno obratovanje NE Krško. S izdajo tega dokumenta je bil "Project Y2K NEK" dobil končno 
obliko. 

142 REAKTORSKI CENTER PODGORICA 

Raziskovalni reaktor TRIGA v Podgorici ni obratoval na prehodu v novo leto, poleg tega pa varovalni sistemi niso 
računalniško podprti, zato se ni pričakovalo problemov. 

143 RUDNIK URANA ŽIROVSKJ VRH 

V Rudniku urana Žirovski vrh se niso pričakovali problemi s pripravljenostjo računalniških sistemov na leto 2000. 

14.4 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST 

URSJV je izdelala za potrebe upravnega organa "Nadomestni načrt URSJV ob prehodu v leto 2000 (CP-URSJV- 
L2T)", ki je bil rezultat predhodnih aktivnosti za obvladovanje računalniškega problema (inventura računalniške 
opreme, začetna in celovita ocena prilagojenosti, prenova, potrditev-preizkus in proces implementacije). Te so 
temeljile na metodologiji, ki jo je predlagala MAAE, dokument IAEA-TECDOC-1072 . 
Na URSJV so bili na prehodu v leto 2000 trije dežurni delavci. Poleg tega je bilo še pet dežurnih delavcev v 
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stalni pripravljenosti doma. ki bi v primeru odsotnosti nadomeščali manjkajočega dežurnega na upravi oziroma 
bi bili poklicani na upravo če bi bilo potrebno. 
Naloge dežurnih delavcev URSJV na delovnem mestu so bile: 

• preveijanje delovanja vse URSJV opreme in "on-line" sistemov (ERDS, EIS) v vnaprej določenih 
časovnih intervalih, 

• prevzemanje telefonskih pozivov, spremljanje MAAE, OECD in NRC L2T spletnih strani, preverjanje 
statusa delovanja sistemov v NEK, ELES in TEB, 

• dokumentiranje dogodkov v dnevniku L2T, 
• obveSčanje vodstva ali delavcev URSJV v primeru nenormalnih dogodkov na URSJV ali NE Krško. 

Nadomestni načrt ukrepov je vključeval uporabo na novo revidiranih NUID postopkov URSJV, ki bi se v 
primeru potrebe uporabili za reševanje problematike prehoda na leto 2000. 

Zaključek 
Po novem letu se je pokazalo, da je bilo presenetljivo malo pomembnih dogodkov v zvezi s pripravljenostjo 
računalniških sistemov na leto 2000. Del tega je treba pripisati dejstvu, da so se uporabniki zavedali resnosti 
problema in so pravočasno uredili računalniške sisteme. Del problemov pa je skrit in se je in se še bo reševal 
nenačrtno. 
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15 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA JEDRSKO ŠKODO - POOL 

Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ (skrajšano Jedrski 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 zavarovalniška hiša d.d., Zavarovalnica Mercator d.d., Merkur zavarovalnica d.d. 
in Pozavarovalnica Sava d.d. dne 22. 03. 1994 podpisale Pogodbo o ustanovitvi Jedrskega poola. Jedrski pool GIZ 
deluje v obliki gospodarskega interesnega združenja, na podlagi dovoljenja Ministrstva za finance z dne 17. 03. 1994 
(odločba št. 301-13/94).V poolu imata največja deleža Zavarovalnica Triglav d.d. in Pozavarovalnica Sava d.d. 
Jedrski pool GIZ je začel poslovati 01. 04. 1994 in ima sedež v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d. Miklošičeva 19, 
Ljubljana. V letu 1999 je Jedrski pool GIZ sprejel novega člana Pozavarovalnico Triglav Re, d.d. tako, da sedaj šteje 
9 članic. 
Vse do osamosvojitve Slovenije in Hrvaške je bila zaradi svoje varnosti NE Krško zavarovana pri takratnem 
Nuklearnem poolu Zagreb. Po osamosvojitvi obeh držav sta se Jedrski pool GIZ in Hrvaški nuklearni pool zaradi 
ohranitve dobrih poslovnih odnosov dogovorila, da NE Krško oba poola sozavarujeta in sicer vsak do 50%. Tako sta 
poola tudi za obdobje od 06. 05. 1999 do 05. 05. 2000 posebej izdala polici za zavarovanje premoženja NE Krško 
pred jedrskimi, požarnimi in drugimi tveganji s skupnim letnim limitom 800 milijonov USD. Oba poola imata z NE 
Krško 2% skupni lastni delež, presežek pa pozavarujeta pri 22 tujih poolih, od katerih imajo vodilne deleže britanski, 
nemški, ameriški in francoski pool. Odgovornost NE Krško za škodo tretjim osebam je zavarovana le pri Jedrskem 
poolu GIZ in sicer 42 mio USD. Lastni delež slovenskega poola je 3%, presežek pa je pozavarovan pri 17 tujih 
poolih, od katerih imajo vodilne deleže britanski, nemški, ameriški, francoski pool in japonski pool. 
Tudiv letu 1999 NE Krško Jedrskemu poolu GIZ ni prijavila nobene škode. 
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16. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NE KRŠKO IN ZA 

ODLAGANJE RAO IZ NE KRŠKO 

Sklad je ustanovljen na osnovi Zakona o Skiadu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK (Ur.list RS, št. 75/94, v nadaljevanju Zakon o Skladu). Naloga Sklada je zbiranje sredstev za 
razgradnjo NEK, za varno skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov. 
Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je Nuklearna elektrarna Krško. Višina prispevka je določena s 
Programom razgradnje NEK in je ob sprejetju znašala 0,61 tolaija za kWh, proizvedeno v NEK. Od aprila 1997 
dalje pa po sklepu Vlade višina rednega prispevka znaša 0,462 tolaija za kWh. Vendar skladno s soglasjem Vlade 
NEK še naprej obračunava prispevek v višini 0,61 tolaija za kWh, in sicer do poplačila dolga za leti 1995 in 1996. 

Po planu razgradnje NEK, ki ga je sprejela Vlada RS, je določeno, da se uporabi scenarij takojšnje razgradnje, ki 
predvideva obratovanje elektrarne do leta 2023. Obveznost plačevanja prispevka v Sklad je nastala 17.12.1994, do 
leta 2023 pa je potrebno zbrati cca 100,15 milijard SIT. 

V obdobju 1995-1997 je NE Krško plačala Skladu le 9 % vseh svojih obveznosti. NEK in Sklad sta se v letih 1997 
in 1998 dogovorila o poravnavi dolga. V letu 1998 je NEK poravnala večino svojih obveznosti (1.865.000.000 SIT), 
za neporavnani del v višini 570.000.000 SIT pa je bil v letu 1999 sklenjen tretji dogovor. 

NEK je v letu 1999 celotno električno energijo dobavila ELES-u. Skladu bi morala poravnati 2.072.000.000 SIT iz 
naslova tekoče proizvodnje in 1.841.000.000 SIT iz naslova poravnave zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij. 
Dejansko pa je NEK v letu 1999 vplačala 2.227.000.000 SIT. 

31. december 1999 je bilo iz vseh plačil NEK v skladu zbranih skupaj 4.990.682.000 SIT (dobrih 32 % nastalih 
obveznosti), skupni dolg pa je znašal 10.452.197.000 SIT. 

Sklad je v letu 1999 sofinanciral projekte Agencije RAO, vezane na zagotavljanje pogojev za izvajanje programa 
razgradnje NEK, v skupni višini 14,6 mio SIT. 

Sklad vodi politiko varnega investiranja in razpršenosti naložb. Možnosti nalaganja je razširil na obveznice 
poslovnih bank in obveznice s posrednim jamstvom države. Od treh finančnih načel Sklad daje prednost načelu 
varnosti, pred načelom likvidnosti in donosnosti. Zaradi varnosti naložb ima Sklad skozi celotno obdobje najmanj 30 
% finančnih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za njih jamči Republika Slovenija. Konec leta 1999 je 
imel Sklad 96 % dolgoročnih finančnih naložb in 4 % kratkoročnih plasmajev denarnih sredstev. Dve tretjini 
sredstev je bilo naloženih v obliki depozitov pri različnih slovenskih bankah, ostalo pa v državnih vrednostnih 
papirjih. Manjši del finančnih naložb (1 %) ima Sklad naloženih tudi v ostalih obveznicah. Naložbe v državne 
vrednostne papirje so bile razpršene v šestih različnih izdajah, v depozite pa pri desetih poslovnih bankah. 

Do 31.12.1999 je Sklad s finančnimi naložbami ustvaril 455 mio SIT prihodkov iz naslova naloženega denajja. 
Kazalci uspešnosti poslovanja za leto 1999 kažejo, da je Sklad posloval kvalitetno in gospodarno. Donos na 
povprečni kapital za leto 1999, izračunan iz računovodskih podatkov, znaša 4 %, realni donos na vložena sredstva, 
izračunan iz denarnega toka Sklada pa je nekoliko višji in znaša 4,26 %. Upravni stroški Sklada so znašali 41,119 
mio SIT in so se v prihodkih od financiranja zmanjšali glede na preteklo leto (16,18 %) na 9,02 %. 

20. september2000 193 poročevalec, št. 83/1 



17 OBRATOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV V SVETU 

17.1 PREGLED JEDRSKIH ELEKTRARN V SVETU 

Na osnovi informacij, kijih posreduje MAAE je v svetu ob koncu leta 1999 obratovalo 436 jedrskih elektrarn v 31 
državah in Taivanu. To je dve več kot v letu 1998. Ustavljene so nekatere starejše manjše jedrske elektrarne. V letu 
1999 so bile priključene na električno omrežje 4 nove jedrske elektrarne s skupno močjo 2700 MW od tega po ena v 
Franciji, Republiki Koreji, Indiji in na Slovaškem. Danes jih je v izgradnji še 38 v 14 državah od tega se je 
izgradnja sedmih začela v letu 1998 in to po dve v Republiki Koreji, Japonski in Taivanu ter ena na Kitajskem. 
Delež električne energije proizvedene v jedrskih elektrarnah je v letu 1999 še vedno izredno visok. Deset držav z 
največim jedrskim prispevkom so: Francija, 75%; Litva, 73,1%; Belgija 57,7%, Bolgarija, 47,1%, Slovaška, 47%, 
Švedska 46,8%, Ukrajina, 43,8%; Republika Koreja 42.8; Madžarska 38,3% ter Slovenija z 37,18%. Celotno 
gledano je danes v svetu 17 držav in Taivan, ki s svojo proizvedeno električno energijo iz jedrskih elektrarn 
pokrivajo 25 % ali več svojih potreb. Leta 1999 so svetovne izkušnje proizvodnje električne energije v jedrskih 
elektrarnah dosegle 9400 obratovalnih let. 

Tabela 17.1: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju, v gradnji ter delež jedrske energije proizvedene v 
elektrarnah ob koncu leta 1998 (MAAE PR99/4, 29.04.1999). 
DRŽAVA REAKTORJI DELEŽ 

Reaktorji v 
obratovanju 

Reaktorji v 
gradnji 

TWh Delež (%) 

Argentina 2 1 6.59 9.04 
Armenija l 2.08 36.36 
Belgija 7 46.6 57.74 
Brazilija I 1 3.98 1.32 
Bolgarija 6 14.53 47.12 
Kanada 14 70.4 12.7 
Kitajska 3 7 14.1 1.15 
Češka rep. 4 2 13.36 20.77 
Finska 4 22.07 33.05 
Francija 59 1 375 75 
Nemčija 20 160.4 31.21 
Madžarska 4 14.1 38.3 
Indija U 3 11.45 2.65 
Japonska 53 4 306.9 36 
Koreja rep. 16 4 97.82 42.84 
Litva 2 9.86 73.11 
Mehika 2 9.56 4.98 
Nizozemska 1 3.4 4.02 
Pakistan 1 1 0.69 1.2 
Romunija 1 1 4.81 10.69 
Rusija 29 4 110.91 14,41 
Južnoafriška rep. 2 13.47 7.41 
Slovaška rep. 6 2 13.12 47.02 
Slovenija 1 4.49 36.23 
Španija 9 56.47 30.99 
Švedska 11 70.1 46.8 
Švica 5 23.52 36.03 
Velika Britanija 35 91.19 28.87 
Ukrajina 16 4 67.35 43.77 
ZDA 104 719.4 19.54 
Skupaj 431 37 2357.81 
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17.2 PREGLED STANJA JEDRSKE VARNOSTI V SVETU 

17.2.1 DELOVANJE MISIJ MAAE 

MAAE še naprej nadaljuje s svojimi aktivnostmi za zvišanje jedrske varnosti v svetu skozi mednarodnih obiskov 
jedrskih objektov, s svetovanjem za maksimalno izboljšanje varnosti glede na osnovni načrt elektrarne ter s 
svetovanji za izboljšanje varnostne kulture. Komisija MAAE imenovana OSART (Operational Safety Assessment 
Review Team) je v letu 1999 opravila tri misije OSART, štiri ponovnih po-OSART misij, opravila je tudi štiri 
pripravljalne obiske in eno pred OSART misijo. [ASSET (Assessment of Safety Significant Events Team)] Misija 
za pregledovanje in ocenjevanje vamega obratovanja je bila ena, izvedli so tudi dva seminarja in eno delavnico, kot 
je prikazano v tabeli 17.2. IPERS ("International Peer Revievv Service on Probabilistic Safety Analysis Review") 
misija je opravila dva pregleda verjetnostnih varnostnih analiz glede obratovanja na nizki moči in zaustavitve 
elektrarne ter je izvedla eno pred-IPERS misijo glede verjetnostne varnostne analize nivo 1. Tehnični varnostni 
pregledi. ESRS misija (Engineering Safety Review Services), v zvezi z lokacijo in zunanjimi dogodki so opravljeni 
na osemnajstih lokacijah med katerimi je tudi NE Krško, kjer so opravili pregled varnostnih analiz elektrarne. 
Mednarodni pregledi upravnih postopkov so potekali preko IRRT misije (International Regulatory Revievv Team 
Mission ter varnostni pregledi raziskovalnih reaktorjev skozi INSARR misijo (Integrated Safety Assessment of 
Research Reactors). Mednarodni pregledi in teme pregledov so podani v tabelah 17.2 - 17.7. 

Tabela 17.2: Mednarodne misije MAAE - Pregled verjetnostnih varnostnih analiz (IPERS), 1999 

VRSTA PREGLEDA DRŽAVA ELEKTRARNA 

Pri-IPERS nivo 1 PSA 
Nizka moč in zaustavitve - 
PSA 
Nizka moč in zaustavitve - 
PSA 

Pakistan 
Madžarska 

Slovaška 

KANNUPP CANDU 
Paks, WWER 440/213 

Bohunice V2 WWER 440/213 
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Tabela 17.3: Tehnični varnostni pregledi (ESRS) v zvezi z lokacijo in zunanji dogodki, 1999 

DRŽAVA JEDRSKI OBJEKT - 
LOKACIJA 

SERVIS 

Armenija 

Kitajska 

Romunija 

Pakistan 

Slovenija 

Iran 

Republika 
Koreja 

Bolgarija 

Kitajska 

Kitajska 

Turčija 

Turčija 

Kazahstan 

Pakistan 

Slovaška 

Maroko 

Republika 
Kongo 

Ukraina 

Medzamor 

Lianyungang 

Cemavoda 

KANUPP 

Krško 

Bushehr 

Kozloduy 

CEFR 

Ouinshan 

Akkuya 

Istambul 

Balkash 

Chashma 

Bohunice 

Mamoora 

Kinshasa 

Južna Ukrajina 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti elektrarne 

Delavnica, Pregled sezmične varnosti 

Delavnica, notranji in zunanji dogodki - PSA, pregled 
organizacije vodenja. 

Nadzor staranja materiala in ukrepi 

Pregled varnosti elektrarne 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti elektrarne 

Nadzor staranja materiala in ukrepi 

Pregled sezmične varnosti 

Pregled in načrta zanesljivosti elektrarne 
• 

Pregled varnosti softwar-a 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti elektrarne 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti raziskovalnega 
reaktorja 

Delavnica in pregled sezmične varnosti 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti elektrarne in 
pregled protipožarne varnosti 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti elektrarne 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti raziskovalnega 
reaktorja 

Pregled sezmične varnosti in načrta zanesljivosti raziskovalnega 
reaktorja 

Pregled načrta zanesljivosti elektrarne 
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Tabela 17.4: OSART misije v letu 1999. 

VRSTA MISIJE DRŽAVA JEDRSKI OBJEKT TIP REAKTORJA 

FU 
P 
0 
0 
0 
FU 
P 
PO 
P 
FU 
P 
FU 

Francija 
Švica 
Francija 
Švica 
Bolgarija 
Kitajska 
ZDA 
Pakistan 
Češka rep. 
Argentina 
Francija 
Koreja rep. 

Paluel 
Muhleberg 
Bugey 
Gosgen 
Kozloduy 
Qinshan 
Nort Ana 
Chasma 
Temelin 
Embalse 
Belleville 
Yonggwang 

PWR 
BWR 
PWR 
PWR 
WWER 
PWR 
PWR 
PWR 
WWER 
PHWR 
PWR 
PER 

O - OSART misija, 
FU - po -OSART misija, 
P - pripravljalni obisk 
PO - pri- OSART misija 

Tabela 17.5: ASSET misije v letu 1999 

TIP DRŽAVA JEDRSKI OBJEKT - LOKACIJA 

Z 
S 
Sa 
Sa 

Ukrajina 
Armenija 
Slovaška 
Indija 

South Ukraine 
Metsamor 
Bratislava 
Kakrapar 

S - ASSET seminar, 
Sa - Delavnica - analiza glavnih vzrokov dogodkov v elektrarni 
Z - Misija za pregledovanje in ocenjevanje varnega obratovanja 

Tabela 17.6: Varnostni pregledi raziskovalnih reaktorjev (INSARR), v letu 1999. 

DRŽAVA Vrsta misije Lokacija/ reaktor 

Belgija 

Finska 

Pregled vprašanja obratovalne varnostni 
Pregled vprašanja obratovalne varnostni 

BRII 

Otaniemi 

Tabela 17.7: Mednarodni pregledi upravnih postopkov (IRRT), v letu 1999. 

VRSTA MISIJE DRŽAVA 

Pripravljalna misija 
Pripravljalna misija 
Čeloma misija 

Indonezija 
Vietnam 
Slovenija 
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17.2.2 PROGRAMI MAAE 

Dejavnosti MAAE potekajo v smislu mirnoljubne uporabe jedrske energije, kar je razvidno iz tabele 17.8. Večina 
sredstev se porabi za izboljšanje proizvodnje hrane, v kmetijstvu, za preprečevanje bolezni in zdravljenje ljudi ter za 
iskanje in zaSčito vodnih virov. 

Tabela 17.8: Tehnično sodelovanje MAAE - distribucija sredstev po dejavnostih v letu 1999. 

Dejavnost Sredstva v 
1000 USS 

Jedrska energija 2.632,6 

Jedrski gorivni cikel in tehnologija odpadkov 2.861,4 

Primerjalne ocene energetskih virov 603,4 

Hrana in kmetijstvo 10.415,2 

Zdravstvo 13.270,1 

Morsko okolje, vodni viri in industrija 9.771,1 

Znanost - fizika, kemija 8.132,2 

Jedrska varnost 3.452,0 

Sevalna varnost 7.337.0 

Varnost radioaktivnih odpadkov 1.018,7 

Koordinacija varnostnih akcij 688,4 

Varovanje jedrskih materialov (Safeguards) 0,0 

Fizično varovanje jedrskih materialov 309,7 

Upravljanje in tehnična kooperacija za razvoj 3.089,0 

Planiranje, kordinacija in podpora 341,1 

Skupaj 64.021,9 

vir The Annual Report for 1999, draft, IAEA, GOV/2000/17 z dne 18.042000 
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18 SEZNAM KRATIC 

ADR Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
ALARA As Low As Reasonable Achievable 
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke 
ATWS Anticipated Transient Without Scram 
AVB Antivibrational Bars 
BSS Basic Safety Standard 
BWR Vrelna jedrska elektrarna 
CEEC Central and East European Countries 
CONCERT Concentration on European Regulatorv Tasks 
CROSS Centralni radiološki opozorilni sistem Slovenije 
CTBT Comprehensive Nuclear-test-ban Treatv 
CVCS Chemical Volume Control System 
CW Circulation Water 
ČN Čistilna naprava 
DBE DeOtsche Gesellschaft zum Bau und Betreib von Endlagen ftlr Abfallstoffe G mbH 
DFBN Debris Filter Bottom Nozzle 
DG XI Directorate General XI 
DG IA Directorate General IA 
EAEC European Atomic Energy Community 
EB Koncentrat izparalnika 
ECT Eddy Current Testing 
ECURIE European Commission for Urgent Radiological Information Exchange 
EIMV Elektro Inštitut Milan Vidmar 
EIP Emergency Implementation Procedures 
ELME Ekološki laboratorij z mobilno enoto 
ERDS Emergency Response Data System 
EU Evropska unija 
EURDEP European Union Radiological Data Exchange Platform 
FAGG Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 
FER Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo 
FIS Flow Indicator Switch 
FMF Fakulteta za matematiko in fiziko 
FRI Fuel Reliability Data Indicator 
FS Fakulteta za strojništvo 
GZL Geološki zavod Ljubljana 
HD Heater Drain 
HIC High Integrity Containers 
HMJ Boršt Hidrometeorološka jalovina v Borštu 
HMZ Hidrometerološki zavod 
HTGR Plinsko hlajena jedrska elektrarna 
IAEA International Atomic Energy Agency 
ICISA International Commission for Independent Safety Assessment 
ICJT Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo 
ICRP International Commision for Radiation Protection 
IDDS ln-drum Drving System 
IE Initiating Event 
IEE Institut za elektroprivredu i energetiku 
IGGG Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko 
IJG Izrabljeno jedrsko gorivo 
IJS Institut "Jožef Štefan" 
IK Izvedena koncentracija 
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IMI Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb 
IMK Inštitut za metalne konstrukcije 
IMT Inštitut za metale in tehnologijo 
INES International Nuclear Event Scale 
1NEX International Nuclear Exercise 
INSARR Integrated Safety Assessment of Research Reactors 
IMPDŠ Inštitut za medicino dela, prometa in športa 
IPERS International Peer Review Service 
IPPAS International Pliysical Protection Advisory Service 
IRGO Inštitut za rudarstvo geotehnologijo in okolje 
IRRT International Regulatory Review Team Mission 
ISEG lndependent Safety Evaluation Group 
ISI inservice Inspection 
ISO International Standard Organization 
ISOE International Svstem on Occupational Exposure 
IT Informacijska tehnologija 
ITPO Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko 
IV Inštitut za varilstvo 
NE Krško Jedrska elektrarna Krško 
KNM Klinika za nuklearno medicino 
KC Klinični center 
KJV Konvencije o jedrski varnosti 
L2T Leto 2000 
LBB Leak Before Break 
LDRK Ljudska demokratična republika Koreja 
LED Letne efektivne doze 
MAAE Mednarodna agencija za atomsko energijo 
MCB Main Control Board 
MEOR Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
M F Ministrstvo za finance 
MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
MPB Multi Purpose Building 
MPZ Ministrstvo za promet in zveze 
MSIV Main Steam Isolation Valve 
MTC Modem Temperature Coefficient 
MZ Ministrstvo za zdravstvo 
MZT Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
NEK Nuklearna elektrarna Krško 
NEK-STS Standardne tehnične specifikacije NE Krško 
NFPA National Fire Protection Agency 
N1S New!y lndependent States 
NRC Nuclear Regulatory Commission 
NSG Nuclear Suppliers Group 
NSRAO nizko- in srednjeradioaktivni odpadki 
NU Načrt ukrepov 
NWRG Delovna skupina jedrskih upravnih organov 
OECD/NEA Operation for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency 
01 Onkološki inštitut 
OSART Operational Safetv Assessment Revievv Team 
OZN Organizacija združenih narodov 
PAEC Radonovi kratkoživi potomci 
PET Pozitronsko emisijski tomograf 
PHARE Central and Eastem European Countries Assistance for Economic Restructuring 
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PIS Process Information System 
Program TMI Program za izboljšanje jedrske varnosti, ki ga je določila Ameriška zvezna komisija za jedrsko 

varnost po nesreči na elektrarni na otoku Treh milj ( Three Mile Island ) 
PSA Verjetnostna varnostna analiza 
PSR Periodic Safety Revievv 
PWR Tlačnovodna jedrska elektrarna 
QA Zagotavljanje kakovosti 
RAMG Regulatory Assistance Management Group 
RAO Radioaktivni odpadki 
RB Reactor Building 
RBMK Sovjetski grafitno moderiran reaktor 
RCP Reactor Coolant Pump 
RH Republika Hrvaška 
RKB Radiološko, kemijsko, biološko 
RS Republika Slovenija 
RSCM Rudnik svinca in cinka Mežica 
RTD Resistance Thermal Detector 
RTG Rentgenske naprave 
RTP Razdelilna transformatorska postaja 
RŽV Rudnik Žirovski vrh p.o. 
RUŽV Rudnik urana na Žirovskem vrhu 
SFAT Spent Fuel Attribute Test 
SG Steam Generator 
SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje 
SKI Svvedish Nuclear Povver Inspectorate 
SKJV Strokovna komisija za jedrsko varnost 
SKPUO Strokovna komisija za preizkus znanja usposobljenosti operateijev NE Krško 
SR Izrabljeni ionski izmenjvalci 
SSPS Solid State Protection System 
SVS Služba za varstvo pred sevanji 
SŽ Slovenske železnice 
ŠCZ Štab civilne zaščite 
TE Termoelektrarna 
TEŠ Termoelektrarna Šoštanj 
TLD termoluminiscenčni dozimeter 
TL termoluminiscenčni 
TRJGA Training Research Isotope General Atomic 
TTC Tube Type Container 
UGZI Urad glavnega zdravstvenega inšpektorja 
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
Ur.l. Uradni list 
URSG Uprava Republike Slovenije za geofiziko 
URSJV Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 
URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
US-DOE United States Department of Energy 
US NRC United States Regulatory Commission 
UT Ultrasonic Testing 
VVER Tlačnovodne ruske elektrarne 
WBC Whole Body Counter 
WENRA Westem European Nuclear Regulatore Association 
WHO World Health Organization 
ZAC Zanggerjev komite 
ZAG Zavod za gradbeništvo 
ZIRS Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije 
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ZN Združeni narodi 
ZVD Zavod za varstvo pri delu 
ZVISJE Zakon o varnosti pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 

energije 
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Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
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SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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