
Radioaktivni odpadki: 
kje nastajajo,  
koliko jih je in  
kako z njimi ravnamo?

Informacije za radovedne



KAJ SO RADIOAKTIVNI ODPADKI? 

To so predmeti, oprema ali snovi, za katere ni predvidena 
nadaljnja uporaba, njihova radioaktivnost pa je večja od z 
zakonom dovoljene meje.

Ionizirajoče sevanje, ki ga zaradi svoje radioaktivnosti od-
dajajo radioaktivni odpadki in druge radioaktivne snovi, je 
lahko nevarno za ljudi in druga živa bitja. Če je energija 
sevanja bistveno večja od običajno prisotnega sevanja 
v okolju, lahko začasno ali trajno poškoduje celice. Kot 
z drugimi radioaktivnimi snovmi moramo zato tudi z 
radioaktivnimi odpadki ravnati tako, da preprečimo izpo-
stavljenost živih bitij ionizirajočemu sevanju in prehajanje 
radioaktivnih snovi v okolje. Zato so radioaktivni odpadki, 
ki jih odlagamo, vedno v trdni obliki.

V Sloveniji 
imamo 
radioaktivne 
odpadke. Zakaj?
Radioaktivni odpadki nastajajo ob uporabi 
radioaktivnih virov:

• pri proizvodnji električne energije v 
jedrski elektrarni,

• pri diagnostiki in zdravljenju bolezni  v 
medicini, 

• v raziskavah in

• v industriji.

Te dejavnosti izvajamo tudi v Sloveniji, 
zato tudi pri nas nastajajo radioaktivni 
odpadki, ki zahtevajo primerno ravnanje.  

90 % 
Največ radioaktivnih odpadkov v Sloveniji 
nastane pri proizvodnji električne energije  
v jedrski elektrarni.

Pogled na  
Nuklearno elektrarno 
Krško.

PROIZVODNJA  
ELEKTRIČNE 

ENERGIJE
V JEDRSKI 

ELEKTRARNI
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RAZISKAVE
Radioaktivni odpadki nastajajo 
tudi pri uporabi radioaktivnih 
virov v naravoslovnih bazičnih 
raziskavah. Z obsevanjem snovi 
v raziskovalnem reaktorju na 
primer raziskujejo lastnosti snovi 
ter razvijajo nove tehnologije in 
materiale.

MEDICINA 
V medicini nastajajo radioaktivni 
odpadki pri uporabi radioaktivnih 
virov za zdravljenje rakastih tvorb z 
obsevanjem in za odkrivanje bolezni. 

INDUSTRIJA 
Najpogostejši radioaktivni odpadki iz 
industrije so izrabljeni viri sevanja, 
ki so v raznih napravah, na primer za 
preiskave materialov, merjenje nivojev 
tekočin v zaprtih posodah, merjenje 
gostote in debeline materialov idr. 

Manjši del radioaktivnih odpadkov nastane v industriji, medicini in raziskavah.  
To so tako imenovani mali povzročitelji.

Naprava z 
radioaktivnim virom 

za merjenje debeline 
jeklenih plošč na 
proizvodni liniji v 

jeklarni.

Radioaktivni izotop joda se kopiči 
v žlezi ščitnici. Sevanje, ki ga jod 
oddaja, lahko zazna gama kamera,  
ki pokaže tudi bolezenske 
spremembe.

Pogled  
v raziskovalni  

jedrski reaktor Triga Mark II  
na »Institutu Jožef Stefan«.

MALI  
POVZROČITELJI 
RADIOAKTIVNIH 

ODPADKOV

10 % 

Radiografija 
zvara na cevi 
plinovoda 
pokaže 
morebitne 
drobne napake 
in šibke točke 
zvara.

3



Radioaktivni odpadki niso vsi 
enaki. Kako se razlikujejo?
Radioaktivni odpadki se med seboj razlikujejo glede na:

• vrsto in koncentracijo radioaktivnih elementov v njih, 

• stopnjo radioaktivnosti in razpolovno dobo vsebovanih elementov, 

• agregatno stanje,  

• kemijske in fizikalne lastnosti materiala,

• količino toplote, ki jo oddajajo.

 
Količina toplote, ki jo odpadki oddajajo, odločilno vpliva na način ravnanja z njimi. 

RADIOAKTIVNOST SNOVI SČASOMA UPADA 

Zaradi radioaktivnega razpada se radioaktivnost snovi sčasoma zmanjšuje. Hitrost zmanjševanja radioaktivnosti je 
odvisna od razpolovnega časa, ki je pri različnih elementih različen (na primer pri radioaktivnem izotopu plutonija 
24.100 let, cezija 30,1 leta, kobalta 5,3 leta, joda 8 dni in tehnecija 6 ur).

Z vsakim pretekom razpolovnega časa se radioaktivnost snovi zmanjša za polovico. Po preteku 10 razpolovnih časov 
je radioaktivnost snovi manjša kot 0,1 % začetne radioaktivnosti. To velja tudi za radioaktivne odpadke.

Število razpolovnih časov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

iz
ot

op

 plutonij Pu-239 24.100 let 48.200 let 72.300 let 96.400 let 120.500 let 144.600 let 168.700 let 192.800 let 216.900 let 241.000 let

 cezij  Cs-137 30,1 leta 60,2 leta 90,3 leta 120,4 leta 150,5 leta 180,6 leta 210,7 leta 240,8 leta 270,9 leta 301 leto

 kobalt   Co-60 5,3 leta 10,6 leta 15,9 leta 21,2 leta 26,5 leta 31,8 leta 37,1 leta 42,4 leta 47,7 leta 53 let

 jod   I-131 8 dni 16 dni 24 dni 32 dni 40 dni 48 dni 56 dni 64 dni 72 dni 80 dni

 tehnecij   Tc-99m 6 ur 12 ur 18 ur 24 ur 30 ur 36 ur 42 ur 48 ur 54 ur 60 ur

Čas, potreben za zmanjšanje radioaktivnosti pod 0,1 % začetne ravni pri izotopih z različnimi razpolovnimi časi

100,00 %

90,00 %

80,00 %

70,00 %

60,00 %

50,00 %

40,00 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

%
 z

ač
et

ne
 ra

di
oa

kt
iv

no
st

i

100 %

50 %

25 %

12,5 %
6,25 % 3,12 % 1,56 % 0,78 % 0,39 % 0,19 % 0,097 %
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IG
IZRABLJENO  

GORIVO

Visokoradioaktivni odpadki (VRAO) in izrabljeno gorivo (IG) 
poleg močnega sevanja oddajajo tudi veliko toplote. Radioaktivni 
lahko ostanejo več kot 10.000 let.

Zato je ravnanje z njimi zahtevno: hladimo jih in obdamo z 
debelo plastjo goste snovi (voda, kovina, beton), ki zadrži 
močno sevanje in onemogoči mešanje radioaktivnih 
odpadkov in snovi iz okolja.

Med VRAO spadajo predvsem odpadki, ki nastanejo pri 
recikliranju IG v novo jedrsko gorivo, pa tudi IG, če ga ne 
predelamo, temveč ga trajno odložimo. VRAO nastajajo 
tudi ob dolgotrajnem obsevanju določenih snovi v 
sredici jedrskega reaktorja.

Zaprti viri sevanja, 
ki v ohišju vsebujejo 
radioaktivni vir. 
Uporabljamo jih v 
medicini, raziskovalni 
dejavnosti in industriji.

Ionizacijski javljalniki 
požara, ki jih uporabljamo 
za zaznavanje požara. 
Nameščeni so v mnogih 
vrtcih, šolah, bolnišnicah,  

hotelih, poslovnih stavbah, 
skladiščih. V zadnjem času  

jih zamenjujemo z javljalniki 
požara, ki ne vsebujejo 

radioaktivnega vira.

Izrabljeno gorivo  
v bazenu za izrabljeno gorivo 

v Nuklearni elektrarni Krško 
(NEK).

VRAO
VISOKORADIOAKTIVNI 

ODPADKI

NSRAO
NIZKO- IN 

SREDNJERADIOAKTIVNI 
ODPADKI

Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki (NSRAO)  
oddajajo ionizirajoče sevanje, ne pa tudi pomembne količine 
toplote. Zato jih ni treba hladiti, moramo pa z embalažo ali  
drugimi pregradami preprečiti, da bi se z vodo ali drugimi tokovi 
razširili v okolje. Tako tudi zadržimo sevanje. Pri ravnanju z  
nizkoradioaktivnimi odpadki običajno ne potrebujemo dodatnih 
ščitov pred sevanjem, pri ravnanju s srednjeradioaktivnimi odpadki pa 
so običajno potrebni. 

Radioaktivnost NSRAO, ki vsebujejo kratkožive elemente z razpolovno 
dobo, krajšo od 30 let, bo zaradi radioaktivnega razpada po največ 300 
letih primerljiva z radioaktivnostjo naravnega okolja. To so kratkoživi 
NSRAO.

Dolgoživi NSRAO, ki vsebujejo večjo koncentracijo dolgoživih 
radioaktivnih elementov z razpolovno dobo, daljšo od 30 let, bodo 
radioaktivni več kot 300 let. Skladiščimo jih kot druge NSRAO, trajno 
odlagamo pa jih skupaj z VRAO.

NSRAO so na primer: predmeti, orodja in oblačila, onesnaženi z 
radioaktivnimi snovmi; zaprti viri; filtri za čiščenje reaktorskega hladila; 
ionizacijski javljalniki požara idr. 

RADIOAKTIVNE 
ODPADKE DELIMO 

V DVE OSNOVNI 
SKUPINI:

Število razpolovnih časov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

iz
ot

op

 plutonij Pu-239 24.100 let 48.200 let 72.300 let 96.400 let 120.500 let 144.600 let 168.700 let 192.800 let 216.900 let 241.000 let

 cezij  Cs-137 30,1 leta 60,2 leta 90,3 leta 120,4 leta 150,5 leta 180,6 leta 210,7 leta 240,8 leta 270,9 leta 301 leto

 kobalt   Co-60 5,3 leta 10,6 leta 15,9 leta 21,2 leta 26,5 leta 31,8 leta 37,1 leta 42,4 leta 47,7 leta 53 let

 jod   I-131 8 dni 16 dni 24 dni 32 dni 40 dni 48 dni 56 dni 64 dni 72 dni 80 dni

 tehnecij   Tc-99m 6 ur 12 ur 18 ur 24 ur 30 ur 36 ur 42 ur 48 ur 54 ur 60 ur
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Letno nastane v 
Sloveniji 4,5 milijona 
ton odpadkov. 
Koliko od tega jih je 
radioaktivnih?
Količine radioaktivnih odpadkov so v primerjavi s količinami 
drugih vrst odpadkov majhne in obvladljive. To velja še 
posebej, če upoštevamo koristi, ki jih družbi prinašajo 
dejavnosti, v katerih ti odpadki nastajajo.

vseh nevarnih odpadkov je 
radioaktivnih odpadkov,  

vključno z  
izrabljenim gorivom.

vseh odpadkov je 
komunalnih odpadkov.

vseh odpadkov  
je nevarnih odpadkov.

15 % 

3 % 
0,04 % 

RADIOAKTIVNI ODPADKI IN  
IZRABLJENO GORIVO V SLOVENIJI  

(podatki o skupnih količinah so za leto 2014)

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V JEDRSKI ELEKTRARNI

NIZKO- IN SREDNJERADIOAKTIVNI  ODPADKI IZ NEK

Skladišče v NEK (Krško) 
Prostornina: 2.260 m3 pakiranih RAO 

Skupna masa : 4.300 ton

30-40m3 
pakiranih NSRAO/leto  

uskladiščijo v NEK
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20 g  
NSRAO  
na prebivalca, 
kar ustreza masi  
ene siničke.

327 kg  
KOMUNALNIH ODPADKOV 
na prebivalca, kar ustreza masi  
enega medveda.

5 g  
IG/VRAO  
na prebivalca,  
kar ustreza masi 
ene kobilice.

POVPREČNE LETNE KOLIČINE ODPADKOV, KI NASTANEJO V SLOVENIJI.

MALI POVZROČITELJI

IZRABLJENO GORIVO

Bazen za IG v NEK (Krško)
Število gorivnih elementov: 1.098   

Skupna masa IG: 448 ton

56
zamenjajo vsakih  

18 mesecev ob remontu NEK

RAO IZ RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI,  
MEDICINE IN INDUSTRIJE

Skladišče CSRAO (Brinje)
Prostornina: 92 m3 pakiranih RAO 

Skupna masa: 51 ton

pakiranih RAO/leto  
uskladišči ARAO.

2m3 gorivnih 
elementov
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Rešitve za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki 
in izrabljenim gorivom so 
znane. Kako ravnamo?
Za radioaktivne snovi ves čas vemo, koliko jih je, v kakšni obliki so in kje so. To 
velja tako za radioaktivne snovi, ki so v uporabi, kot za radioaktivne odpadke.

Tehnične rešitve ravnanja so različne. Ključno je, da so radioaktivni odpadki in 
izrabljeno gorivo ves čas, dokler je njihova radioaktivnost nad dopustno mejo, 
izolirani od okolja, ga ne onesnažujejo in ne ogrožajo zdravja ljudi.

Eno temeljnih načel ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom je, da 
jih najprej shranjujemo v skladiščih, pozneje pa trajno odložimo v odlagališča. 
Obe rešitvi sta popolnoma varni, le da je skladiščenje začasno, odlaganje pa 
trajno. Ključna prednost odlaganja je pasivna varnost. To pomeni, da posegi 
človeka za zagotavljanje varnosti niso več potrebni, saj varnost zagotavlja že 
način gradnje odlagališča in priprave odpadkov pred odlaganjem.

Izrabljeno gorivo lahko tudi predelamo in ponovno uporabimo, odložimo pa le 
visokoradioaktivne odpadke, ki nastanejo pri predelavi.

Z NEKATERIMI RADIOAKTIVNIMI ODPADKI LAHKO RAVNAMO NEKOLIKO 
DRUGAČE. S SNOVMI S POVEČANO NARAVNO RADIOAKTIVNOSTJO TUDI.

Radioaktivne odpadke iz zdravstva, ki so nizkoradioaktivni in tako kratkoživi, da največ po nekaj 
mesecih njihova radioaktivnost pade pod določeno mejo, lahko do takrat hranijo kar v zdravstvenih 
ustanovah. Potem z njimi ravnajo kot z neradioaktivnimi odpadki. 

Pri pridobivanju nekaterih rud, zemeljskega plina in nafte, v industriji gradbenih materialov, umetnih 
gnojil, keramični industriji idr. lahko ostanejo materiali, ki vsebujejo povečane koncentracije naravno 
prisotnih radioaktivnih snovi (t. i. NORM, angl. Naturally Occurring Radioactive Materials). Ti materiali 
bi lahko vplivali na izpostavljenost delavcev ali drugih oseb ionizirajočemu sevanju. Včasih zahtevajo 
tudi dodatno zaščito za delavce, ki z njimi delajo. NORM ni treba odlagati v posebna odlagališča za 
radioaktivne odpadke. Območja, kjer so odloženi, pa so pod dolgoročnim okoljskim nadzorom, da 
preprečimo razširjanje naravno radioaktivnega materiala v okolje.
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POT RADIOAKTIVNIH ODPADKOV OD NASTANKA DO KONČNE ODLOŽITVE

SKLADIŠČENJE3

RECIKLIRANA 
SUROVINA

PREVZEM IN 
PREVOZ

1

PRIPRAVA IN OBDELAVA  
ZA SKLADIŠČENJE2

PRIPRAVA IN OBDELAVA  
ZA ODLAGANJE4

ODLAGANJE5

MOKRO SKLADIŠČENJE6 SUHO SKLADIŠČENJE7

PRIPRAVA IN 
OBDELAVA IG IN VRAO 
PRED ODLAGANJEM

GEOLOŠKO ODLAGANJE9

8

IZDELAVA  
GORIVA

 ODLAGANJE JALOVINE 10

VRAORUDNIK  
URANA

 JALOVINA

PREDELAVA  
IG

PROIZVODNJA  
ELEKTRIČNE 

ENERGIJE
V JEDRSKI  

ELEKTRARNI

VRAO
IG

NSRAO

URAN

0

MALI  
POVZROČITELJI 
RADIOAKTIVNIH 

ODPADKOV

VRAO

NSRAO

IG
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POT NIZKO- IN 
SREDNJERADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV OD NASTANKA DO 
KONČNE ODLOŽITVE  
V Sloveniji nastajajo nizko- in 
srednjeradioaktivni odpadki (NSRAO):

• v Nuklearni elektrarni Krško (NEK),

• v medicini, raziskavah in industriji (mali 
povzročitelji),

• možne so tudi najdbe odpadkov, ko je 
povzročitelj neznan in ga ni mogoče 
ugotoviti.

Obdelavo, pripravo in skladiščenje nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov, ki nastajajo 
v NEK, med obratovanjem elektrarne 
izvajajo v NEK.

Prevzem, prevoz, obdelava, priprava in 
skladiščenje odpadkov malih povzročiteljev 
in odpadkov neznanega povzročitelja se 
izvajajo kot obvezna državna gospodarska 
javna služba. Po pooblastilu države jo 
opravlja ARAO.

Tudi načrtovanje in gradnja odlagališča 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov je 
del javne službe. RECIKLIRANA 

SUROVINA

MOKRO SKLADIŠČENJE SUHO SKLADIŠČENJE

PRIPRAVA IN OBDELAVA IG IN 
VRAO PRED ODLAGANJEM

IZDELAVA
GORIVA

PROIZVODNJA  
ELEKTRIČNE 

ENERGIJE
V JEDRSKI  

ELEKTRARNI

NSRAO

IG

VRAO

ODLAGANJE JALOVINE GEOLOŠKO ODLAGANJE

V Vrbini pri Krškem bo zgrajeno odlagališče NSRAO, in sicer za:

• NSRAO, ki nastajajo pri proizvodnji električne energije 
oziroma bodo nastali v prihodnosti ob razgradnji NEK in za 
katere mora poskrbeti Slovenija*, 

• NSRAO, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in 
industriji.

*	 Če	se	Republika	Slovenija	in	Republika	Hrvaška	dogovorita	za	skupno	rešitev,	
bodo	v	odlagališču	v	Vrbini	odloženi	vsi	NSRAO	iz	NEK.	V	nasprotnem	primeru	
bo	odložena	le	polovica	NSRAO,	za	katero	je	odgovorna	Republika	Slovenija.

MALI  
POVZROČITELJI 
RADIOAKTIVNIH 

ODPADKOV

NSRAO

IG

VRAO

ODLAGANJE 5

RUDNIK 
URANA

PREDELAVA  
IG

URAN

JALOVINA VRAO
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SKLADIŠČENJE

PREVZEM IN PREVOZ 
RAO malih povzročiteljev in RAO neznanega povzročitelja 
na celotnem območju Slovenije prevzame ARAO. 
Prevzema tudi RAO ob industrijskih ali drugih nesrečah.

PRIPRAVA IN OBDELAVA ZA 
SKLADIŠČENJE
Za sprejem v skladišče morajo biti RAO v trdnem 
agregatnem stanju ter brez prisotnih vnetljivih ali 
eksplozivnih snovi in biološko nerazgradljivi. Če tem 
merilom ne ustrezajo, jih moramo ustrezno obdelati. 

Postopki obdelave so: sortiranje, stiskanje, sežig 
in kemijski postopki za utrjevanje in izločevanje 
radionuklidov.

CSRAO
V centralnem skladišču 
v Brinju so skladiščeni 
pakirani NSRAO malih 
povzročiteljev in neznanih 
povzročiteljev.

SKLADIŠČE  
NSRAO V NEK
Tam so uskladiščeni 
NSRAO, nastali pri 
proizvodnji električne 
energije.

1

3

2

Prevoz RAO poteka 
po pravilih za prevoz 
nevarnega blaga. 
Natančno so določeni: 
oprema vozila, 
usposobljenost kadra in 
priprava pošiljke.

PRIPRAVA IN OBDELAVA ZA 
ODLAGANJE
Pred končnim odlaganjem je treba odpadke 
dodatno obdelati in pripraviti, saj morajo 
zaradi varnosti ustrezati določenim merilom za 
odlaganje. To pomeni, da mora biti na primer 
koncentracija posameznih radioaktivnih 
elementov manjša od vnaprej določene meje; 
odpadki skupaj z embalažo morajo biti odporni 
na zunanje sile; ne smejo vsebovati eksplozivnih 
snovi in vsebujejo lahko le minimalne količine 
prostih tekočin itd.

4
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POT VISOKORADIOAKTIVNIH ODPADKOV IN 
IZRABLJENEGA GORIVA OD NASTANKA DO 
KONČNE ODLOŽITVE  
V Sloveniji visokoradioaktivnih odpadkov še ni. Izrabljeno 
gorivo nastaja:

• v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in 

• v raziskovalnem reaktorju TRIGA na Institutu Jožef 
Stefan v Brinju pri Ljubljani.

Izrabljeno gorivo iz NEK se med obratovanjem elektrarne 
skladišči na območju v NEK. 

Izrabljeno gorivo iz raziskovalnega reaktorja TRIGA je bilo 
do zdaj v celoti vrnjeno proizvajalcu v tujino. Če bo mogoče, 
bo tako tudi v prihodnje, sicer pa bo shranjeno v bazenu za 
izrabljeno gorivo na lokaciji raziskovalnega reaktorja.

ARAO stalno spremlja mednarodni razvoj na 
področju ravnanja in odlaganja izrabljenega goriva in 
visokoradioaktivnih odpadkov ter skladno z dolgoročno 
strategijo države vzporedno proučuje dve možnosti 
odlaganja: 

• sodelovanje pri razvoju in izgradnji regionalnega oz. 
mednarodnega odlagališča, pri katerem sodeluje več 
držav, 

• gradnja lastnega geološkega odlagališča, če skupna 
rešitev ne bo možna.

V Sloveniji proučujemo tudi možnost predelave izrabljenega 
goriva. S predelavo lahko bistveno zmanjšamo količino 
visokoradioaktivnih odpadkov, ki jih bo treba trajno odložiti. 

IZRABLJENO GORIVO: SEKUNDARNA SUROVINA ALI 
ODPADEK?

Sodobna tehnologija omogoča predelavo in vnovično uporabo 
cepljivih snovi iz izrabljenega goriva. V njem namreč ostane več 
kot 90 % neizkoriščenih snovi, ki so še uporabne kot surovina za 
gorivo. Tako se količina odpadkov, ki jih je treba odložiti, močno 
zmanjša, in prostor, potreben za odlaganje, je približno štirikrat 
manjši kot v primeru neposrednega odlaganja goriva.

Kot surovino za ponovno izdelavo goriva lahko uporabimo uran 
U-235 in U-238 ter plutonij Pu-239. To so izotopi, ki imajo najdalj-
še razpolovne dobe. Radioaktivni odpadki, ki nastanejo pri prede-
lavi goriva, so še vedno visokoradioaktivni, vsebujejo pa manj izo-
topov z zelo dolgimi razpolovnimi dobami, zato radioaktivnost 
odpadkov hitreje upada. Radioaktivnost odpadkov, ki nastanejo 
pri predelavi goriva, pade na raven naravnega ozadja v nekaj 10 
tisoč letih, medtem ko neposredno odloženo izrabljeno gorivo 
ostane radioaktivno še milijon let. Tudi radiotoksičnost odpadkov 
se zmanjša za približno desetkrat.

PREVZEM IN 
PREVOZ

 ODLAGANJE JALOVINE 10

ODLAGALIŠČE RUDARSKE 
JALOVINE JAZBEC 
Po zaprtju rudnika urana  
Žirovski vrh so jalovino, nastalo  
pri pridobivanju in predelavi  
uranove rude, odložili  na dveh 
odlagališčih: Jazbec in Boršt. 
Odlagališče rudarske jalovine  
Jazbec je že zaprto. Njegovo  
trajno vzdrževanje in nadzor vplivov  
na okolje sta zagotovljena kot  
javna služba, za katero je  
pooblaščen ARAO.

PROIZVODNJA  
ELEKTRIČNE 

ENERGIJE
V JEDRSKI  

ELEKTRARNI

VRAO

IG

NSRAO

MALI  
POVZROČITELJI 
RADIOAKTIVNIH 

ODPADKOV

NSRAO

VRAO

IG

IZDELAVA  
GORIVA0
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PRIPRAVA IN OBDELAVA  
ZA SKLADIŠČENJE

PRIPRAVA IN OBDELAVA  
ZA ODLAGANJE

SKLADIŠČENJE

ODLAGANJE

IG iz NEK je najprej 
shranjen v bazenu za 

izrabljeno gorivo na 
lokaciji elektrarne. 

PRIPRAVA IN 
OBDELAVA  
IG IN VRAO  

PRED 
ODLAGANJEM

GEOLOŠKO ODLAGANJE9

8

Po več letih skladiščenja v 
bazenu je mogoče IG prestaviti 
v posebne neprepustne in 
proti poškodbam zelo odporne 
vsebnike, ki omogočajo 
nadaljnje hlajenje goriva in 
preprečujejo sevanje v okolico. 
V NEK načrtujejo gradnjo 
suhega skladišča za gorivo na 
lokaciji elektrarne.

MOKRO SKLADIŠČENJE6

IG iz raziskovalnega reaktorja 
TRIGA je bil doslej v celoti 

vrnjen proizvajalcu v tujino.

SUHO SKLADIŠČENJE7

PREDELAVA 
IG

VRAO

RECIKLIRANA 
SUROVINA

URAN

RUDNIK  
URANAJALOVINA
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LOKACIJE, KJER DELUJE ARAO

ARAO je strokovna organizacija, 
specializirana za ravnanje 
z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom.  
Kje je in s čim se ukvarja?

Zaprto in okoljsko sanirano 
odlagališče rudarske 

jalovine Jazbec 

Dejavnost ARAO obsega dva sklopa:

• obvezna državna gospodarska  
javna služba:

 –  ravnanje z RAO, ki nastajajo pri 
uporabi virov sevanja v medicini, 
raziskovalni dejavnosti in 
industriji, 

 –  načrtovanje odlaganja RAO in IG 
iz jedrske elektrarne ter gradnja 
odlagališča NSRAO,

 – dolgoročni nadzor in 
vzdrževanje zaprtih odlagališč 
rudarske in hidrometalurške 
jalovine, ki je nastala pri 
izkoriščanju jedrskih mineralnih 
surovin. 

•  strokovno tehnične naloge: 

 –  vzdrževanje in razvoj znanja ter 
strokovna podpora državnim 
ustanovam pri pripravi 
strateških dokumentov na 
področju ravnanja z RAO, IG in 
razgradnje jedrskih objektov.

LJUBLJANA
BRINJE

ŽIROVSKI VRH

Sedež ARAO 
Celovška cesta 182 
Ljubljana 
Več informacij: www.arao.si
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     KRATICE

CSRAO Centralno skladišče za radioaktivne 
odpadke

IG izrabljeno gorivo

NEK Nuklearna elektrarna Krško

NSRAO nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

RAO radioaktivni odpadki

VRAO visokoradioaktivni odpadki

SLOVARČEK
RADIOAKTIVNI ODPADKI  predmeti, oprema 
ali snovi, za katere ni predvidena nadaljnja uporaba, 
njihova radioaktivnost pa presega zakonsko 
določeno mejo.

NIZKO- IN SREDNJERADIOAKTIVNI  
ODPADKI   odpadki, katerih radioaktivnost 
presega zakonsko določeno mejo in ne oddajajo 
toliko toplote, da bi to vplivalo na ravnanje z 
njimi. To so npr.: predmeti, orodja in oblačila, ki 
so onesnaženi z radioaktivnimi snovmi, ni pa jih 
smiselno čistiti; zaprti viri sevanja, torej naprave, 
ki v ohišju vsebujejo radioaktivni vir; ionizacijski 
javljalniki požara, ki jih uporabljamo za zaznavanje 
požara; filtri za čiščenje reaktorskega hladila idr.

VISOKORADIOAKTIVNI ODPADKI  skupina 
radioaktivnih odpadkov, ki oddajajo močno sevanje 
in toploto in je zato ravnanje z njimi zelo zahtevno. 
Nastanejo pri predelavi izrabljenega goriva oz. so 
to snovi, ki so bile izpostavljene dolgotrajnemu 
obsevanju v sredici jedrskega reaktorja. 

IZRABLJENO GORIVO  gorivni elementi 
iz jedrskih reaktorjev, ki s tehničnega in 
ekonomskega vidika niso več uporabni kot gorivo, 
so pa uporabni kot sekundarna surovina za izdelavo 
novega goriva.

NARAVNO RADIOAKTIVNI  
MATERIALI  nastajajo pri pridobivanju in 
predelavi nekaterih rud ali v drugih industrijskih 
procesih. Koncentracija naravno prisotnih 
radioaktivnih snovi je v primerjavi z naravnim 
okoljem le rahlo povečana. 

BRINJE

VRBINA pri 
KRŠKEM

Sedež ARAO 
Celovška cesta 182 
Ljubljana 
Več informacij: www.arao.si

Centralno skladišče 
radioaktivnih odpadkov  

(CSRAO)

Načrtovano  
odlagališče za  

NSRAO



Izdal: ARAO, javni gospodarski zavod  |  Besedilo: ARAO  |  Zasnova in izvedba: Consensus  |  Oblikovanje: KOFEIN DIZAJN  
Fotografije: arhivi ARAO, NEK in Institut »Jožef Stefan«; Shutterstock  |  Naklada: 1.000 izvodov  |  Tisk: Studio print 
Ljubljana, december 2015

… nastajajo radioaktivni 
odpadki le v jedrskih 

elektrarnah? 

Ne. Res je, da jih približno 90 % nastane pri proizvodnji 
električne energije, približno 10 % pa pri uporabi 
radioaktivnih snovi v medicini, industriji in raziskavah. V obeh 
primerih so to odpadki iz koristnih dejavnosti, brez katerih si 
težko predstavljamo udobje sodobnega življenja. 

… je radioaktivnih 
odpadkov ogromno in da 

jih še kopičimo?

Ne. Količine radioaktivnih odpadkov so v primerjavi z drugimi 
vrstami odpadkov majhne in obvladljive. V Sloveniji nastane 
le 25 g radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva na 
prebivalca letno, kar je 0,04 % vseh nevarnih odpadkov. 

Zaradi radioaktivnega razpada postajajo radioaktivni 
odpadki sčasoma vedno manj radioaktivni. Ko njihova 
radioaktivnost upade na raven naravnega ozadja, ravnamo 
z njimi kot z neradioaktivnimi odpadki. Hitrost zmanjševanja 
radioaktivnosti je odvisna od razpolovnega časa in je zelo 
različna: traja lahko od nekaj ur do več deset tisoč let.  

S predelavo in vnovično uporabo izrabljenega goriva lahko 
precej povečamo izkoristek goriva in zmanjšamo količino 
radioaktivnih odpadkov, ki jih je treba končno odložiti.

… so vsi radioaktivni 
odpadki veliko bolj 

nevarni od drugih 
odpadkov, mi pa ne vemo, 

kaj z njimi narediti? 

Ne. Vsi radioaktivni odpadki niso enako nevarni in mnogi 
odpadki iz drugih dejavnosti so lahko nevarnejši od 
nekaterih radioaktivnih odpadkov. 

Varne rešitve za ravnanje z različnimi vrstami radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenim gorivom so znane. Tudi nadzor nad 
ravnanjem z radioaktivnimi odpadki je zelo natančen in strog.

V svetu ima večina držav, ki uporablja jedrsko energijo, že 
zgrajena odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke 
(v EU je to 10 od 14 držav, ki imajo jedrske elektrarne). 
Tudi rešitve za odlaganje visokoradioaktivnih odpadkov in 
izrabljenega goriva so znane. Najbližje izgradnji odlagališča 
zanje so Finska, Francija in Švedska, ki do konca tega 
desetletja načrtujejo začetek odlaganja globoko pod zemljo.

informacije za radovedne

Ali drži, da  … 




