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1 Uvod

1.1 Predstavitev ARAO

			

Osebna izkaznica

Ime podjetja
ARAO - Agencija za radioaktivne
				
odpadke, Ljubljana
Skrajšano ime
podjetja
Organizacijska oblika
Sedež

ARAO, Ljubljana
Javni gospodarski zavod
Celovška 182, Ljubljana

Telefon

01 236 32 00

Faks

01 236 32 30

Spletno mesto

38.220
ravnanje z nevarnimi odpadki
(zbiranje, odvoz in ravnanje
z radioaktivnimi odpadki)

Organa
upravljanja

upravni odbor,
direktor:
dr. Tomaž Žagar do 15. 6. 2017
			 v. d. direktorja:
mag. Sandi Viršek od 16. 6. 2017
Število zaposlenih
(31. 12. 2017)

www.arao.si

E-naslov
public.arao@arao.si
			gp.arao@arao.si
Datum ustanovitve

Glavna dejavnost
družbe		
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Organiziranost
Vlada Republike Slovenije – ustanoviteljica
Ministrstvo za infrastrukturo
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Direktor
Tajništvo
Sektor za
načrtovanje
in razvoj

Sektor za
odlaganje
RAO

Sektor za
obratovanje
objektov

Službe
ARAO
SLUŽBA ZA VARSTVO
PRED SEVANJI
SLUŽBA ZA ZAGOTAVLJANJE
IN KONTROLO KAKOVOSTI
ODNOSI Z JAVNOSTMI
PRAVNA SLUŽBA
FINANČNO-RAČUNOVODSKA
SLUŽBA
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Strokovna
podpora
deležnikom

		

Dejavnosti ARAO

Dejavnosti
ARAO
		
		
gospodarska javna služba

		
strokovno tehnične naloge

ravnanje z institucionalnimi RAO, ki nastajajo
pri uporabi virov sevanja v medicini, znanosti
in industriji (t. i. mali povzročitelji)

strokovna podpora pri pripravi strateških
dokumentov države na področju ravnanja
z RAO in IG ter razgradnje jedrskih objektov

načrtovanje odlaganja RAO in IG iz jedrske
elektrarne ter izgradnja odlagališča NSRAO
dolgoročni nadzor in vzdrževanje
odlagališč rudarske in hidrometalurške
jalovine po njihovem zaprtju

Odlagališče
rudarske jalovine
Jazbec

Načrtovano
odlagališče
NSRAO

Podpora osnovnim dejavnostim so dejavnosti varstva
pred sevanji, mednarodnega sodelovanja, informiranja in
komuniciranja ter vzdrževanja sistema vodenja in zagotavljanja kakovosti.
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Centralno skladišče
radioaktivnih
odpadkov

1 Uvod

2017

		

1.2 Beseda direktorja

Svet, v katerem živimo,
je svet hitrosti, svet dosežkov,
svet, v katerem tradicionalnemu
posvečamo malo pozornosti.
ARAO v okviru svojih dejavnosti opravlja naloge, ki jih je
izredno težko, če ne celo nemogoče opraviti hitro, saj je
za njihovo kakovostno izvedbo pomembno, da so dobro
premišljene, usklajene in načrtovane vnaprej, pa tudi
med izvajanjem ima lahko hitrost prej negativen kot pozitiven vpliv. Naloge, ki jih izvajamo, tudi ne predstavljajo
vrhunskih znanstvenih dosežkov; gre za to, da v svetu
že preizkušene rešitve čim bolje prilagodimo našim
danostim.
Rezultati nam kažejo, da ARAO naloge opravlja kakovostno in da strokovne rešitve sodijo v sam vrh inženirske
stroke na področjih, ki jih ARAO pokriva. Tako sta uspešna umestitev odlagališča NSRAO v prostor v preteklih
letih in razvoj koncepta odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v pripovršinske silose, ki še vedno
poteka, v mednarodnih strokovnih krogih prepoznana
kot ustrezna in dobra rešitev za radioaktivne odpadke, ki
nastajajo in bodo odloženi v Sloveniji. Koncept ni prepoznan le kot ustrezen, temveč kot nadgradnja v drugih državah realiziranih površinskih in podzemnih konceptov.
Ravno tako je v svetovnem merilu kot vzorno prepoznano ravnanje z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki,
ki ga kot javno službo v Sloveniji opravlja ARAO. Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov je sicer majhno, vendar urejeno tako, da je zgled dobre prakse. Na to

kažejo povabila k predstavitvi njegovega delovanja v
okviru mednarodnih usposabljanj ter zelo pogosti obiski strokovne in laične javnosti. V preteklem letu je bilo v
okviru strokovnega sodelovanja z Mednarodno agencijo
za atomsko energijo uspešno izvedeno usposabljanje
na področju razstavljanja raznolikih zaprtih virov, ki so že
shranjeni v našem skladišču. Rezultat je zmanjšanje prostornine skladiščenih odpadkov in boljše poznavanje njihovih lastnosti, predvsem pa se je ustrezno usposobila
ekipa strokovnjakov ARAO, ki lahko sedaj take aktivnosti
izvaja samostojno.
ARAO je tudi v preteklem letu izvajal še vrsto drugih
»tradicionalnih« dejavnosti, ki so za zunanje opazovalce
skoraj neopazne, vendar pa so nujno potrebne za to, da
lahko Slovenija varno uporablja jedrsko in sevalno tehnologijo, brez tveganja, da bi radioaktivni odpadki, ki pri
tem neizogibno nastajajo, povzročili negativne vplive na
okolje in zdravje ljudi.
Tudi v prihodnjem letu so načrtovane dejavnosti tradicionalno naravnane, vendar bodo predvsem zaradi svoje
posebnosti – ravnanja z radioaktivnimi odpadki – skrbno
načrtovane in izvedene ob nenehni težnji po izboljšavah.
Zaradi tega predstavljajo vedno nov in nov izziv.
Mag. Sandi Viršek, v. d. direktorja
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2 Cilji in rezultati

2.1

Cilji ARAO

Zgraditi in zagotoviti varno obratovanje
odlagališča NSRAO Vrbina, Krško

Nadaljevati varno obratovanje Centralnega
skladišča radioaktivnih odpadkov in zagotavljati
ustrezen prevzem institucionalnih odpadkov

Najpomembnejši
cilji ARAO so:

Ustrezno izvajati nadzor zaprtih odlagališč
rudarske in hidrometalurške jalovine, nastale pri
pridobivanju in predelavi uranove rude

Zagotavljati strokovno podporo državi na
področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Preoblikovati ARAO v obliko, ki bo omogočala
redno financiranje dejavnosti
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2 Cilji in rezultati

2017

2.2 Rezultati v letu 2017 in cilji za leto 2018:

			 pregled po dejavnostih

		Ravnanje z institucionalnimi RAO
Predstavitev dejavnosti

trdnih radioaktivnih odpadkov (vključno z embalažo,
ohišji naprav, notranjimi pregradami ali absorpcijskimi
sredstvi). Skupna masa je bila 50 ton in skupna aktivnost
3,4 TBq. Radioaktivne odpadke smo z ustrezno obdelavo in pripravo spravili v obliko, ki je primerna za skladiščenje. Namen obdelave je doseganje meril, po katerih
odpadki izpolnjujejo pogoje za varno skladiščenje, kot
tudi zmanjševanje prostornine odpadkov. Z metodami
obdelave in priprave smo prostornino radioaktivnih odpadkov v skladišču zmanjšali za približno 4 m3.

Pri uporabi virov ionizirajočega sevanja v medicinskih,
raziskovalnih in industrijskih ustanovah nastajajo tudi odpadki, ki so radioaktivni. Povzročitelji morajo te odpadke,
pa tudi naprave za široko porabo, ki vsebujejo radioaktivne vire sevanja in so zunaj uporabe, npr. javljalnike požara, oddati pooblaščenemu izvajalcu – ARAO. ARAO v
okviru obvezne gospodarske javne službe te odpadke in
naprave zunaj uporabe zbira, opravlja prevoze, obdelavo
in pripravo za skladiščenje in jih skladišči. Del javne službe sta tudi upravljanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju (CSRAO) in odlaganje odpadkov.
Ko bo zgrajeno odlagališče NSRAO, bo ARAO poskrbel
za trajno odlaganje tistih odpadkov iz centralnega skladišča, ki bodo ustrezali merilom za sprejem v odlagališče.

Staro gospodarsko vozilo, s katerim samostojno opravljamo prevoze radioaktivnih snovi, v glavnem za svoje
potrebe, smo zamenjali z novim.
Skladišče, vgrajene sisteme in opremo redno vzdržujemo in posodabljamo. Skladišče je redno obratovalo vse
dni v letu, brez nesreč ali izrednih dogodkov.

Za varno delo pri ravnanju z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki skrbi služba za varstvo pred sevanji, ki meri
radioaktivnost v delovnem okolju, določa zaščitne ukrepe in nadzira uporabo osebne zaščitne opreme. Meritve
vplivov CSRAO in dejavnosti na okolje izvaja pooblaščeni izvajalec, kar zagotavlja objektivnost meritev.

Vplivi CSRAO in dejavnosti na okolje
Radiološki nadzor vplivov CSRAO in dejavnosti na okolje,
ki obsega meritve izpustov iz skladišča in meritve prisotnosti radioaktivnih snovi v okolju, je leta 2017 pokazal, da
ljudje, ki delajo v okolici CSRAO, zaradi prisotnosti skladišča prejmejo največ nekaj stotink odstotka dovoljene dodatne izpostavljenosti, kar je zanemarljivo. Podatki za leto
2017 se bistveno ne razlikujejo od podatkov prejšnjih let.

Rezultati v letu 2017
V 2017 je ARAO v 37 prevzemih prevzel 1,5 m3 odpadkov. Tako je bilo konec leta v Brinju uskladiščenih 90,4 m3

Ocenjene prejete letne efektivne doze predstavnikov
referenčne skupine prebivalstva (povprečje v letih 2013–2017)
Predstavniki
referenčne skupine

Zakonsko dovoljena
prejeta efektivna
doza

Ocenjena povprečna
prejeta efektivna doza
(2013–2017)

Delež ocenjene
povprečne efektivne
doze glede na
dovoljeno

Delež ocenjene
povprečne efektivne
doze glede na sevanje
naravnega ozadja*

A

B

B/A • 100

B/2,4 mSv/leto • 100

Varnostnik RIC
Instituta Jožef Stefan

1 mSv/leto

0,00044 mSv/leto

0,044 %

0,018 %

Delavec RIC Instituta
Jožef Stefan

1 mSv/leto

0,00093 mSv/leto

0,093 %

0,038 %

Kmetovalec, ki dela na
polju v okolici CSRAO

1 mSv/leto

0,00002 mSv/leto

0,002 %

0,001 %

*

Sevanje naravnega ozadja je doza, ki jo prejme vsak prebivalec na določenem območju
zaradi radioaktivnih snovi, ki so prisotne v okolju. V Sloveniji znaša 2,5 do 2,8 mSv/leto
(vir: http://www.uvps.gov.si/si/pogosta_vprasanja_in_odgovori/).
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Doseganje ciljev, zastavljenih v letu 2017
Redno zagotavljanje potrebnih storitev javne službe
povzročiteljem institucionalnih RAO
V celoti dosežen.

Načrti
Zagotavljati nameravamo redno, trajno, kvalitetno in
varno opravljanje vseh storitev javne službe ravnanja z
institucionalnimi RAO. Zagotovili bomo varno obratovanje CSRAO in zadostne skladiščne zmogljivosti.

Zmanjšanje prostornine že skladiščenih oziroma
sprejetih institucionalnih odpadkov z razstavljanjem,
stiskanjem in opuščanjem nadzora, kjer je to primerno,
vključno z usposabljanjem lastnega kadra za
razstavljanje zaprtih virov sevanj

Redno zagotavljanje potrebnih
storitev javne službe
imetnikom in povzročiteljem
institucionalnih RAO

V celoti dosežen;
z obdelavo in zmanjšanjem prostornine uskladiščenih
odpadkov nam je uspelo pridobiti 4 m3 skladiščnega
prostora.
Novembra 2017 je bilo v okviru strokovnega
sodelovanja z Mednarodno agencijo za atomsko
energijo organizirano praktično usposabljanje, med
katerim so se delavci pod vodstvom strokovnjakov izurili
za razstavljanje naprav, ki vsebujejo zaprte vire sevanja.
S tem je bila potrjena metoda, ki jo bo ARAO naprej
samostojno izvajal.
Izvedba prvega občasnega varnostnega pregleda
CSRAO, ki je osnova za podaljšanje obratovalnega
dovoljenja za CSRAO
V celoti dosežen;
pridobljeno pozitivno strokovno mnenje. Vloga za
potrditev končnega poročila prvega občasnega
varnostnega pregleda CSRAO oddana.
Izpolnitev novih zahtev pravilnikov JV5 in JV9 po
njihovi uveljavitvi, kar pomeni predvsem zadostiti
strožjim zahtevam na področju varnostne politike in
sistema vodenja
Delno dosežen;
večini zahtev je zadoščeno, preostalo bo doseženo v
letu 2018.
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Cilji za
leto 2018

Zmanjšanje prostornine
skladiščenih oziroma sprejetih
institucionalnih RAO z
razstavljanjem, stiskanjem,
recikliranjem ter opuščanjem
nadzora in odstranitvijo
odpadkov iz skladišča, kadar je
to primerno
Podaljšanje obratovalnega
dovoljenja za CSRAO

2 Cilji in rezultati

2017

		Načrtovanje odlagališča NSRAO
Predstavitev dejavnosti
V Sloveniji so sedaj vsi radioaktivni odpadki, ki nastajajo
v institucijah in v NEK, shranjeni v skladiščih, kjer varnost
zagotavlja človek s svojimi posegi. Stroka si prizadeva
za dokončne rešitve, pri katerih se varnost zagotovi pasivno, s tehnologijo odlaganja. Prva takšna rešitev, ki jo v
Sloveniji načrtujemo, je gradnja trajnega odlagališča za
nizko- in srednjeradioaktivne odpadke.
Decembra 2009 je bilo z uredbo določeno, da bo odlagališče NSRAO zgrajeno na lokaciji Vrbina v občini Krško
in da bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki
silosa. Varnost bosta zagotavljala tehnologija odlaganja
in geološko okolje.
Odlagališče je načrtovano za odložitev vseh NSRAO, za
katere mora poskrbeti Slovenija. Modularna zasnova
odlagališča pa omogoča tudi odložitev vseh nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov iz NEK, če bo sklenjen
ustrezen dogovor z Republiko Hrvaško.

Rezultati v letu 2017
V letu 2017 smo v ARAO nadaljevali načrtovanje odlagališča, toda terminskemu načrtu, ki je bil potrjen julija
2014 v okviru investicijskega programa, revizija C, in po
katerem naj bi odlagališče začelo poskusno obratovati
leta 2020, ni bilo mogoče več slediti. Zato je ARAO pripravil prenovljen investicijski program z revizijo ocene
stroškov gradnje in terminskega načrta za izvedbo del
in ga predložil v postopek pregledovanja in sprejemanja.
V 2017 so bila uspešno opravljena pripravljalna dela za
odlagališče, v okviru katerih je bil narejen predobremenilni nasip, ki bo podlaga za plato, na katerem bodo stali
nadzemni objekti odlagališča. Nasip predstavlja del zaščite odlagališča pred največjimi možnimi poplavami.
V ARAO smo še naprej pripravljali dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, referenčno dokumentacijo in varnostno poročilo za odlagališče. Nenehno izvajamo monitoring območja odlagališča in sodelujemo pri dejavnostih za razvoj
in certificiranje betonskega zabojnika, v katerem bodo
radioaktivnimi odpadki odloženi v silos odlagališča.

Doseganje ciljev, zastavljenih v letu 2017
Izvedba pripravljalnih del, izgradnja predobremenilnega
nasipa
V celoti dosežen;
dela so bila opravljena v načrtovanem roku in z malenkost
nižjimi stroški od načrtovanih.
Izvedba postopka presoje vplivov na okolje in presoje
čezmejnih vplivov
Delno dosežen;
izdelano je bilo poročilo o vplivih odlagališča na okolje;
ARAO je maja oddal vlogo za pridobitev
okoljevarstvenega soglasja na Agencijo RS za okolje.
Dokončanje varnostnih analiz in meril sprejemljivosti za
pridobitev soglasja URSJV h gradnji
Delno dosežen;
v izdelavi so nove revizije varnostnih analiz in meril za
sprejem NSRAO v odlagališče.
Dokončanje varnostnega poročila za pridobitev
soglasja URSJV h gradnji
Delno dosežen;
izdelan je bil osnutek varnostnega poročila.
Pridobitev vseh potrebnih strokovnih mnenj
pooblaščenega izvedenca za jedrsko in sevalno varnost
Delno dosežen;
pridobljena so bila predhodna mnenja pooblaščenega
izvedenca.
Ustanovitev organov projekta (projektnega sveta in
nadzorno-usmerjevalne skupine)
Ni bil dosežen.
Sklenitev pogodb o služnosti za izgradnjo in vzdrževanje
infrastrukture
Delno dosežen;
pretežni del zemljišč je še v postopku pridobivanja.
Nenehno pridobivanje podatkov o hidrogeologiji
področja odlagališča, hidrogeološka interpretacija
širšega območja lokacije odlagališča NSRAO
V celoti dosežen.
Prenova investicijskega programa za odlagališče
NSRAO
Delno dosežen;
dokument je izdelan, a še v postopku potrjevanja.
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Načrti
V letu 2018 bomo dopolnjevali projektno dokumentacijo ter izdelali novo revizijo varnostnih analiz in meril za
sprejem NSRAO v odlagališče z upoštevanjem podatkov iz projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje,
najnovejših podatkov terenskih raziskav in zadnjih ocen
količin in lastnosti odpadkov, ki jih bo treba odložiti v
odlagališče. Nadaljevala se bo izdelava projektne dokumentacije za izvedbo, ki se je začela že leta 2017.
V letu 2018 bo predvidoma potekal postopek presoje
vplivov na okolje, v katerega se bo lahko vključila tudi
javnost. Predvidoma se bo vzporedno izvajala presoja
čezmejnih vplivov.
Pred začetkom gradnje mora ARAO pridobiti soglasje
URSJV h gradnji odlagališča.
Do pridobitve gradbenega dovoljenja bo treba izbrati izvajalce gradnje in druge zakonsko zahtevane udeležence v času gradnje, za kar bo treba izvesti več zahtevnih
javnih naročil.
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Monitoring hidrogeologije
območja lokacije odlagališča
Izdelava meril sprejemljivosti za
odlaganje

Cilji za
leto 2018

Uspešno zaključeni presoja
vplivov na okolje in presoja
čezmejnih vplivov ter pridobitev
potrebnih soglasij
Pridobitev gradbenega
dovoljenja za odlagališče
Priprava razpisa za gradnjo
odlagališča in izbor izvajalca
takoj po izdelavi projektne
dokumentacije za izvedbo

2 Cilji in rezultati

2017

		Načrtovanje ravnanja z IG in VRAO
Predstavitev dejavnosti
V Sloveniji izrabljeno jedrsko gorivo nastaja le v dveh jedrskih objektih:
v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in
na raziskovalnem reaktorju TRIGA Mark II.
NEK svoje izrabljeno gorivo skladišči v bazenu znotraj
elektrarne, načrtujejo pa tudi zgraditev suhega skladišča
za izrabljeno gorivo z obratovalno dobo vsaj 60 let. Po tem
obdobju je predvideno odlaganje izrabljenega goriva.
Vse izrabljeno gorivo iz raziskovalnega reaktorja TRIGA
je bilo vrnjeno proizvajalcu v ZDA, zato je bazen na lokaciji reaktorja zdaj prazen. Gorivni elementi so v obratujočem reaktorju, za katerega je upravljavec pridobil dovoljenje za podaljšanje obratovanja vsaj še do leta 2026.
Temeljno načelo ravnanja z VRAO in IG je, da je treba
najprej zagotoviti varno skladiščenje ter nato varno odlaganje VRAO in IG. Glede na tehnološki napredek v zadnjih desetletjih je smiselno proučiti novejše pristope,
ki vključujejo predelavo in ponovno uporabo IG, saj to
omogoča bistveno zmanjšanje prostornine, razpolovne
dobe in radiotoksičnosti IG in VRAO. V vsakem primeru
pa na koncu ostanejo določene količine VRAO, ki jih je
treba trajno odložiti.
Resolucija nacionalnega programa ravnanja z RAO in
IG določa, da Slovenija pri načrtovanju ravnanja z IG in
VRAO enakovredno upošteva dve možnosti:
načrtuje geološko odlagališče za IG in VRAO iz lastnega jedrskega programa v Sloveniji,
hkrati pa spremlja in sodeluje v pobudah za mednarodno geološko odlagališče v eni od držav EU ali drugje
po svetu.

Rezultati v letu 2017
ARAO je tudi v letu 2017 sodeloval v delovni skupini
Evropske organizacije za razvoj geološkega odlagališča
(ERDO-WG), katere poslanstvo je priprava organizacijskih osnov za razvoj skupnega evropskega pristopa k
odlaganju IG in VRAO. Spremlja tudi razvoj pobude zvezne države Južne Avstralije za izgradnjo odlagališča izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov ter morebitne druge. Poleg tega sodeluje v dejavnostih evropske

tehnološke platforme IGD-TP (Implementing Geological
Disposal of Radioactive Waste Technological Platform),
ki omogoča pridobivanje znanj in kompetenc za izgradnjo geološkega odlagališča za IG in VRAO, ter pri delu
mednarodnega združenja za sodelovanje na področju
jedrske energije IFNEC (International Framework For Nuclear Energy Cooperation). Kot član WNA (World Nuclear
Association) sodeluje v dveh skupinah tega združenja, ki
sta dejavni na področju ravnanja in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter razgradnje. Prav
tako se je vključil v delo sekcije IAEA INPRO, v kateri sodeluje pri pripravi posebnega poročila, tako da pripravlja
poglavje o mednarodnih odlagališčih.

Doseganje ciljev, zastavljenih v letu 2017
Sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi združenji ter
spremljanje pobud za dokončne rešitve ravnanja z RAO
in IG
V celoti dosežen.
Izdelava revizije študije geološkega odlaganja IG in
VRAO v trdnih kamninah
Ni bil dosežen;
revizija ni bila izvedena, ker je meddržavna komisija za
spremljanje izvajanja BHRNEK projektne naloge za
izdelavo Programa odlaganja RAO in IG, katerega del je
raziskava o geološkem odlaganju IG in VRAO, potrdila
šele konec novembra 2017.
Pregled nacionalnih programov in ravnanja z RAO in IG
v drugih državah EU
V celoti dosežen;
ARAO se je novembra 2017 na povabilo Evropske
komisije udeležil sestanka o rezultatih prvega poročanja
v skladu z Direktivo Sveta 2011/70/Euratom in
predstavitve nacionalnih programov ter pripravil poročilo
o stanju inventarja RAO in IG za projekt Status&Trends, ki
je skupni projekt EU, IAEA in OECD/NEA.
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Načrti
ARAO po prenehanju obratovanja NEK v okviru javne
službe načrtuje nadaljevanje suhega skladiščenja in zagotovitev trajnega neposrednega odlaganja IG in VRAO
iz NEK ali predelanega IG in VRAO iz NEK in raziskovalnega reaktorja TRIGA v nacionalno ali mednarodno
odlagališče.  

Izdelava prenovljene/revidirane
študije o geološkem odlaganju
IG in VRAO v trdnih kamninah

Cilji za
leto 2018

Sodelovanje, članstvo in
spremljanje mednarodnih
strokovnih združenj ter pobud
za dokončne rešitve ravnanja z
RAO in IG

Načrtovanje dolgoročnega
ravnanja z RAO in IG ter prenos
znanja iz mednarodnega okolja
v RS
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Dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske
in hidrometalurške jalovine
Predstavitev dejavnosti
Po zaprtju Rudnika urana Žirovski Vrh je jalovina, ki je
nastala pri pridobivanju in predelavi uranove rude, odložena na dveh odlagališčih: Jazbec in Boršt. Odloženi material vsebuje samo naravne radionuklide, njegova radioaktivnost pa je nekoliko višja od radioaktivnosti naravnega okolja. Zato sta na območju odlagališč predvidena
nadzor stabilnosti terena z vzdrževanjem ter dolgoročni
radiološki nadzor, ki obsega meritve ionizirajočega sevanja in izpustov radioaktivnih snovi z območja odlagališča. Vse te naloge se izvajajo kot obvezna državna
gospodarska javna služba, za katero je zadolžen ARAO.
ARAO od leta 2015 opravlja to dejavnost na odlagališču
Jazbec, ne pa na odlagališču Boršt, saj to še ni sanirano
in zaprto.

Rezultati v letu 2017
ARAO je v letu 2017 redno opravljal naloge upravljanja,
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtega odlagališča Jazbec. Pripravil je optimiziran Program dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališča Jazbec, saj
odlagališče po sanaciji in zaprtju ni več sevalni objekt,
zato je mogoče obseg nadzora zmanjšati. Iz istega razloga tudi niso več potrebni ukrepi varstva pred sevanji za
prebivalstvo in zaposlene.

Doseganje ciljev, zastavljenih v letu 2017
Revidirati varnostno poročilo za odlagališče Jazbec
zaradi spremembe poglavja, ki obravnava program
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtega
odlagališča
Delno dosežen;
ARAO je pripravil predlog spremembe programa
dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališča Jazbec,
upravni organ spremembe v letu 2017 ni potrdil.
Izvajati gospodarsko javno službo na področju nadzora
tehničnih sistemov in prekrivke na odlagališču
V celoti dosežen;
nadzor nad stanjem odlagališča se je izvajalo redno.
V okviru izvajanja gospodarske javne službe z
monitoringom zagotoviti podatke za vzdrževanje zbirke
podatkov o odlagališču Jazbec
Delno dosežen;
izveden je bil monitoring izpustov na ožjem območju
odlagališča Jazbec, monitoring širšega okolja v letu 2017
ni bil izveden.
Z rednim vzdrževanjem zagotavljati dolgoročno
celovitost in varnost zaprtega odlagališča Jazbec
V celoti dosežen;
opravljeno je bilo vzdrževanje prekrivke in čiščenje
območja ob ograji.

Načrti
Leta 2018 načrtujemo upravljanje zaprtega odlagališča
rudarske jalovine Jazbec, redno izvajanje dolgoročnega
nadzora, monitoringa radioaktivnosti in vzdrževanja. Načrtujemo tudi optimizacijo programa nadzora zaprtega
odlagališča in ustrezno spremembo varnostnega poročila. Ko bo zaprto tudi odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine Boršt, načrtujemo izvajanje teh dejavnosti tudi tam.

Cilji za
leto 2018

Po veljavnem programu
dolgoročnega nadzora in
vzdrževanja izvajati nadzor
tehničnih sistemov na zaprtih
odlagališčih rudarske in
hidrometalurške jalovine in
prekrivke odlagališč
Na podlagi monitoringa
vzdrževati zbirko podatkov o
zaprtih odlagališčih rudarske in
hidrometalurške jalovine
Z rednim vzdrževanjem zagotavljati
dolgoročno celovitost in varnost
zaprtih odlagališč, ki so objekt
državne infrastrukture
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Strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov države
na področju ravnanja z RAO in IG ter razgradnje jedrskih objektov
Predstavitev dejavnosti
Deležnikom, ki delujejo na področju uporabe jedrske energije in virov sevanja, zagotavljamo strokovno
podporo:
vzdržujemo baze podatkov in evidence o količinah in
ravnanju z RAO in IG v Sloveniji,
poročamo na podlagi zahtev nacionalne zakonodaje
in mednarodnih obveznosti,

Doseganje ciljev, zastavljenih v letu 2017
Priprava predloga projektne naloge Programa
razgradnje NEK za potrditev na meddržavni komisiji
V celoti dosežen;
meddržavna komisija je novembra 2017 potrdila
projektno nalogo za pripravo Programa razgradnje NEK

sodelujemo pri pripravi in pregledu jedrske zakonodaje na področju ravnanja z RAO in IG ter pri usklajevanju zakonodaje z mednarodnimi priporočili,

Priprava predloga projektne naloge Programa
odlaganja RAO in IG iz NEK za potrditev na meddržavni
komisiji

pripravljamo strokovne podlage za strateške dokumente na področju ravnanja z RAO in IG,

V celoti dosežen;
meddržavna komisija je novembra 2017 potrdila
projektno nalogo za pripravo Programa odlaganja RAO
in IG iz NEK

skrbimo za vzdrževanje in izpopolnjevanje znanja ter
razvoj kadrov na področju ravnanja z RAO.

Rezultati v letu 2017
ARAO je sodeloval pri pripravi poročil, ki jih mora Slovenija pripravljati in posodabljati, ter državnim ustanovam
in upravi zagotovil vso potrebno strokovno podporo ter
podatke za poročanje in pripravo predpisov na področju
ravnanja z RAO in IG.

Vzdrževanje baz podatkov o objektih za ravnanje z
RAO in IG po svetu ter o inventarju in načinu ravnanja
z RAO in IG v NEK ter v raziskovalnem reaktorju TRIGA
Mark II
V celoti dosežen.
Priprava 6. poročila po Skupni konvenciji o varnosti
ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z
radioaktivnimi odpadki
V celoti dosežen;
ARAO je pripravil poročilo v sodelovanju z URSJV.
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Načrti
Na področju strokovne podpore državnim ustanovam in
upravi je ključnega pomena izdelava oziroma dokončanje
strateških načrtov in poročil, ki jih mora Republika Slovenija zagotoviti in jih posodabljati. Zato je pomembno,
da ARAO skrbi za vzdrževanje usposobljenosti kadra in
vključenost v nacionalni in mednarodni okvir dejavnosti.

Priprava predloga Programa
razgradnje NEK za potrditev na
meddržavni komisiji
Priprava predloga Programa
odlaganja RAO in IG iz NEK za
potrditev na meddržavni komisiji

Cilji za
leto 2018

Zbiranje in hranjenje podatkov
o inventarju, stroških in objektih
za ravnanje z RAO in IG posvetu,
inventarju in načinu ravnanja z RAO
in IG v NEK ter v raziskovalnem
reaktorju TRIGA Mark II
Sodelovanje pri pripravi
drugega nacionalnega poročila
po Direktivi sveta 2011/70/
Euratom o vzpostavitvi okvira
skupnosti za odgovorno in varno
ravnanje z izrabljenim gorivom
in radioaktivnimi odpadki ter
zagotovitev strokovne podpore
Upravi RS za jedrsko varnost
pri pregledu in obravnavi 6.
nacionalnega poročila po Skupni
konvenciji o varnosti ravnanja z
izrabljenim gorivom in varnosti
ravnanja z radioaktivnimi odpadki
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3 Viri

3.1

Finance
Kazalci poslovanja v obdobju 2013–2017

KAZALCI

2017

2016

2015

2014

2013

Sredstva

778.260 €

1.376.707 €

1.087.027 €

1.425.638 €

1.014.021 €

Denarna sredstva

277.061 €

75.007 €

429.546 €

78.824 €

240.138 €

Kratkoročne poslovne terjatve

493.615 €

1.283.713 €

656.520 €

1.340.805 €

753.462 €

Kapital

103.617 €

21.277 €

–71.682 €

202.866 €

144.692 €

Kratkoročne poslovne obveznosti

607.849 €

1.164.440 €

887.439 €

946.961 €

785.993 €

Kratkoročne finančne obveznosti

–€

–€

–€

–€

–€

Celotni prihodki

1.388.003 €

1.397.652 €

1.506.809 €

4.234.543 €

4.371.059 €

Celotni odhodki

1.296.901 €

1.294.752 €

1.622.913 €

4.164.178 €

4.196.448 €

91.102 €

102.900 €

–€

70.365 €

144.692 €

–€

–€

116.104 €

–€

–€

1.799.353 €

1.801.879 €

2.282.281 €

1.160.824 €

648.674 €

61.154 €

44.067 €

105.424 €

17.025 €

47.163 €
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IZ BILANCE STANJA na dan 31. 12.

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Dobiček poslovnega leta
Izguba poslovnega leta

Investicija odlagališča NSRAO – povečanja
Druge investicije
ŠTEVILO ZAPOSLENIH na dan 31. 12.

V tabeli prikazujemo podatke za obdobje od 2013 do
2017, s katerimi želimo na pregleden način prikazati poslovanje ARAO.
Prihodki in odhodki zavoda so v zadnjih treh letih manjši
kot pretekla leta, kar je v največji meri posledica spremembe ZVISJV iz leta 2015, ki je določil, da obveznost
za plačevanje nadomestil za omejeno rabo prostora občini Krško preide z ARAO na Sklad NEK.
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V letu 2017 ostajajo vlaganja v priprave na gradnjo odlagališča NSRAO v primerjavi s preteklim letom na enaki
ravni. Druga investicijska vlaganja so v primerjavi z letom
prej višja, zlasti na račun investicij v Centralno skladišče
radioaktivnih odpadkov, nabave novega vozila za prevoz
radioaktivnih snovi in drugih sredstev za delo.
Zmanjšali so se stroški storitev, materiala in drugi stroški, medtem ko so se stroški dela nekoliko povečali,
kar je posledica sprostitve varčevalnih ukrepov s strani
Vlade RS.

3 Viri

2017

Viri financiranja
ARAO je javni gospodarski zavod in prejema sredstva za
svoje delovanje iz naslednjih virov:
iz državnega proračuna,
iz Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja RAO iz Nuklearne elektrarne
Krško (Sklad NEK),
od uporabnikov storitev obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z RAO malih povzročiteljev,
iz drugih virov (predvsem sredstva EU iz naslova pridobljenih projektov).

ARAO je največ sredstev (62,4 %) prejel iz Sklada NEK
(za projekt odlagališča NSRAO iz NEK ter za načrtovanje strategije ravnanja z VRAO in IG iz NEK), 35,4 % pa iz
državnega proračuna (predvsem za ravnanje z institucionalnimi RAO, za vzdrževanje in posodobitve CSRAO,
za sofinanciranje projekta odlagališča NSRAO in za nadomestilo za omejeno rabo prostora občinama Dol pri
Ljubljani in Domžale). Plačila malih povzročiteljev za
storitve obvezne državne gospodarske javne službe
ravnanja z institucionalnimi RAO so predstavljala 2,1 %,
evropska sredstva pa 0,1 % vseh sredstev.

Skupaj so finančna sredstva, ki jih ARAO prejel v letu
2017, znašala 3,499 milijona evrov. Vsota in struktura
sredstev glede na vir ter namen porabe sta razvidni iz
spodnjega grafičnega prikaza.

Višina sredstev in viri financiranja ARAO ter nameni porabe v letu 2017

Sklad NEK
62,4 %

2.183.575 €
Projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov			

		

Državni proračun
29,6 %
5,8 %

1.239.248 €
Večina stroškov ravnanja z institucionalnimi  RAO malih povzročiteljev, obratovanje
CSRAO, varstvo pred sevanji, del stroškov projekta odlagališča NSRAO
Nadomestilo za omejeno rabo prostora občini Dol pri Ljubljani in občini Domžale

Uporabniki storitev obvezne državne GJS ravnanja z institucionalnimi RAO  
		
71.994 €
2,1 %

Manjši del stroškov ravnanja z institucionalnimi RAO

Evropska sredstva 4.350 €
0,1 %

Skupaj  3.499.167 €

Mednarodno sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje
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3.2 Kadri
		

Število zaposlenih in stopnja izobrazbe

Po večletnem upadanju števila je bilo konec leta 2017
v ARAO le še 19 zaposlenih. Vsi imajo vsaj tolikšno stopnjo izobrazbe, kot je predvidena v sistematizaciji delovnih mest, nekateri tudi višjo. Dve tretjini zaposlenih imata
naravoslovno oziroma tehnično izobrazbo.

Izobrazbena struktura zaposlenih, 31. december 2017
21,0 % srednješolska izobrazba (4. in 5. stopnja)
10,5 % visokošolska izobrazba (7. stopnja)
47,5 % univerzitetna izobrazba (8. stopnja)
10,5 % magisterij  (9. stopnja)
10,5 % doktorat (10. stopnja)

			

Izobraževanje in usposabljanje

Zaposlenim zagotavljamo najmanj tisto izobraževanje in
usposabljanje, ki ga zahteva zakonodaja za pridobitev licenc za opravljanje določenih del, na primer za prevoz
nevarnega blaga in delo z radioaktivnimi viri. Skrbimo
tudi za prenos znanja med sodelavci in za ohranjanje
znanja na ARAO, če sodelavec zapusti organizacijo.

v Sloveniji, se usposabljali na večdnevnih delavnicah s
področja ravnanja z viri sevanja, ki niso več v uporabi, ter
varstva pred sevanji. ARAO je bil skupaj z URSJV vključen v nov cikel strokovnega sodelovanja z MAAE v letih
2018 in 2019 in je v okviru Euratoma aktivno sodeloval v
projektu JOPRAD.

Z vidika pridobivanja znanja in izkušenj na področju ravnanja z RAO in IG je posebno pomembna vključenost
ARAO v mednarodno okolje, še posebej v program strokovnega sodelovanja z MAAE in v projekte Evropske
skupnosti za jedrsko energijo (Euratom). V letu 2017 so
predstavniki ARAO med drugim sodelovali v dejavnostih
misije IAEA EPREV (Emergency Preparedness Review)

Pomembno je tudi dvostransko sodelovanje s tujimi strokovnimi organizacijami, ki delujejo na področju
ravnanja z RAO in IG. Na mednarodnih konferencah in
drugih srečanjih predstavniki ARAO predstavljajo svoje
strokovne dosežke in sooblikujejo mednarodne usmeritve pri ravnanju z RAO in IG.

18

3 Viri

2017

			

Varnost in zdravje pri delu

Želimo si, da bi naši delavci delali v varnem in zdravem
delovnem okolju. Pri tem posebno pozornost posvečamo varstvu pred sevanji za delavce, ki delajo z viri
ionizirajočega sevanja. Služba za varstvo pred sevanji
skrbi za uporabo ustrezne osebne varovalne opreme
in tehničnih zaščitnih sredstev pri delu z viri ionizirajočega sevanja, za dozimetrijo ter napotovanje delavcev
na obdobne zdravniške preglede. Osebju zagotavljamo
osebno varovalno opremo. Sredstva za delo in merilne
naprave redno pregledujemo in vzdržujemo.

Ocenjene prejete letne efektivne doze najbolj izpostavljenega delavca
ARAO pri opravljanju del javne službe ravnanja z institucionalnimi RAO
v obdobju 2013–2017
Leto

Zakonsko dovoljena
prejeta efektivna doza

Ocenjena prejeta efektivna doza
najbolj izpostavljenega delavca

Delež ocenjene prejete efektivne
doze glede na dovoljeno

A

B

B/A • 100

2013

20 mSv/leto

0,092 mSv/leto

0,46 %

2014

20 mSv/leto

0,193 mSv/leto

0,97 %

2015

20 mSv/leto

0,345 mSv/leto

1,73 %

2016

20 mSv/leto

0,096 mSv/leto

0,48 %

2017

20 mSv/leto

0,268 mSv/leto

1,34 %

Prejeta letna efektivna doza je odvisna predvsem od dejavnosti, ki potekajo v okviru javne službe ravnanja
z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki. V letu 2017 je bilo teh dejavnosti več, poleg tega je potekalo tudi
razstavljanje in prepakiranje zaprtih virov sevanja, pri katerem je izpostavljenost večja. Zato je bila najvišja
ocenjena prejeta letna doza v letu 2017 višja kot v predhodnem letu, a še vedno dosega le dober odstotek
dovoljene doze.

Pozornost namenjamo tudi ergonomiji dela in zmanjšanju tveganj s področja požarnega varstva. Na tem področju usposabljamo tudi zaposlene.
V letu 2017 ni bilo poškodb na delovnem mestu, prav
tako ne nesreč pri prevozu nevarnega blaga ali drugih
izrednih dogodkov. Bilo je 155 dni bolniške odsotnosti,
kar je malenkost več kot leto prej.
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4 Priloga

4.1

Radioaktivni odpadki v Sloveniji v letu 2017
Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo v NEK

V NEK nastaja večina nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Sloveniji, poleg tega pa samo v NEK
nastajajo visokoradioaktivni odpadki (VRAO) v obliki izrabljenega goriva (IG).

Količine nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v skladišču NEK
NSRAO so uskladiščeni v posebnem skladišču na lokaciji elektrarne. V zadnjih letih je v NEK nastajalo približno 40 m3 ali manj odpadkov na leto. Njihovo prostornino
zmanjšujejo z metodami, kot so stiskanje, superkompaktiranje, sušenje, sežiganje in taljenje. Ob koncu leta 2017

je prostornina radioaktivnih odpadkov v skladišču v NEK
znašala 2.284 m3, skupna aktivnost sevalcev gama je bila
1,65 ∙ 1013 Bq, skupna aktivnost sevalcev alfa pa 2,49 ∙
1010 Bq.
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Količina izrabljenega goriva v bazenu NEK
Izrabljeno gorivo iz NEK je uskladiščeno v posebnem bazenu znotraj elektrarne. V bazenu je po povečanju zmogljivosti na voljo 1.694 pozicij, a zaradi administrativnih
omejitev in programa nadgradnje varnosti po dogodkih v
Fukušimi vse niso na voljo.
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Ob koncu leta 2017 je bilo v bazenu za izrabljeno gorivo
shranjenih skupno 1.210 gorivnih elementov, upoštevajoč
tudi dva posebna vsebnika z gorivnimi palicami.
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		Radioaktivni odpadki, ki nastajajo v raziskovalni dejavnosti,
medicini in industriji
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2003

zaprti viri sevanj, ki so bili v uporabi v medicini kot
del obsevalnih naprav, ionizacijski javljalniki požara in
druge naprave, ki so jih uporabljali v industriji, npr. za
merjenje debeline, gostote in vlage, za merjenje ravni
ter napak v kovinskih odlitkih in zvarih.

Prostornina [m3]
68

radioaktivne snovi (kemikalije), ki so jih imetniki uporabljali v raziskavah in jih več ne uporabljajo,

68

kontaminirani predmeti, kot so zaščitne obleke, rokavice, čistilni material, orodje, steklene posode, deli naprav, filtri, ionski izmenjevalci, gošče izparilnikov ipd.,

Konec leta 2017 je bilo v CSRAO uskladiščenih 90,4 m3
trdnih radioaktivnih odpadkov. Skupna masa je bila
50 ton, skupna aktivnost pa 3,4 TBq. Gre za bruto količine, kar pomeni radioaktivne odpadke vključno z embalažo, notranjimi pregradami in absorpcijskim sredstvom.
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Institucionalni radioaktivni odpadki so predvsem:

Prostornina paketov RAO v CSRAO
ob koncu posameznega leta

2001

ARAO od organizacij v raziskovalni dejavnosti, medicini
in industriji na leto povprečno prevzame od 2 do 3 m3
institucionalnih RAO in jih uskladišči v CSRAO v Brinju,
občina Dol pri Ljubljani.
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