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spoštovani!

V letnem poročilu 2013 ponovno vrednotimo 
uspešnost poslovanja in obratovanja – tokrat 
31. leta našega komercialnega obratovanja v 
elektrogospodarskem sistemu slovenije in 
Hrvaške. morda o letu največ pove poseben 
mejnik, ob katerem smo dokončno vzpostavili 
programe, dosegli zahtevane pogoje in izvedli 
vrednotenja, ki elektrarni zagotavljajo podlago 
za podaljšano življenjsko dobo do leta 2043. 
elektrarna je ob tem obratovala gospodarno 
ob zagotavljanju visoke jedrske varnosti in do-
slednem upoštevanju okoljskih omejitev. 

leto 2013 je pred nas postavilo številne izzive: 
izpolnjevanje programa nadgradnje varnosti, 
odločitev, da za izpolnitev poslanstva in vizi-
je z novim kodeksom varnostne in poslovne 
etike dosledno opredelimo načine delovanja 
naše družbe in spodbudimo zavedanje, da se 
kakovost in uspeh celote začne z odgovornim 
ravnanjem vsakega posameznika. določili 
smo tudi cilje za naslednje petletno obdobje 
ter strategije in akcijske načrte za njihovo ure-
sničitev. leto so zaznamovale tudi priprave 
na zahteven in obsežen remont, ki je ob vseh 
svojih posebnostih znova potrdil, da je v naših 
zaposlenih odlika učinkovitega reševanja tudi 
najzahtevnejših težav. 

elektrarna je bila ponovno konkurenčen in za-
nesljiv vir električne energije. proizvedli smo 
5,03 milijarde kilovatnih ur ob visoki razpolo-
žljivosti varnostnih sistemov. 

proizvodnja električne energije je bila zaradi 
nekoliko podaljšanega remonta za 5,3 odstot-
ka nižja od načrtovane, a ne glede na to smo 
v nek poslovno leto zaključili v okviru načrto-
vanih stroškov. Vzrok podaljšanega remonta 
je bila sanacija poškodb jedrskega goriva. pri 
tej anomaliji na gorivu ni bila okrnjena varnost 
obratovanja nek in ni bilo negativnih vplivov 
na okolje. Jedrska varnost je bila vseskozi za-
gotovljena in tako tudi ostaja. 

naše delovanje, podprto z visokimi standardi 
jedrske industrije, smo nadgradili z novimi var-
nostnimi rešitvami oz. naložbami in preventiv-
nim vzdrževanjem, da bi prispevali k nenehne-
mu izboljševanju jedrske varnosti kot najvišje 
prioritete poslanstva nek. 

nagovor 
uprave
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med večjimi zaključenimi projekti so: obnova 
stikališča kot bistven prispevek k zanesljivej-
šemu delovanju elektroenergetskega siste-
ma v tem delu evrope, vgradnja in priključitev 
novega energetskega transformatorja za za-
nesljiv prenos polne proizvodnje električne 
energije iz nek, uvedba novega merilnega 
sistema temperature primarnega kroga, ki 
zmanjšuje potrebo po vzdrževanju in izposta-
vljenost virom sevanja, vgradnja sistema za 
pasivno filtrirno razbremenjevanje zadrževal-
nega hrama in vgradnja pasivnih avtokatalit-
skih peči za uravnavanje koncentracije vodika 
v zadrževalnem hramu. to so le nekatere iz-
med mnogih tehnoloških rešitev, ki jih vsakih 
18 mesecev dopolnjujemo in nadgrajujemo; 
vedno več jih je in vedno bolj kompleksne in 
zanesljive so. 

med najvidnejšimi dosežki so zaključeni 
upravni postopki, ki ob izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev omogočajo obratovanje elek-
trarne do leta 2043. predpogoj podaljšanja 
obratovanja je bila uvedba programa nadzo-
ra staranja sistemov, struktur in komponent. 
Vzpostavljenih je bilo več deset programov 
nadzora staranja, ki zahtevajo posebne ukre-
pe in procese v obratovanju, vzdrževanju in 
nadzoru. dodatne varnostne analize so poka-
zale, da je v nek veliko varnostnih rezerv za 
podaljšanje obratovalne dobe. Uprava repu-
blike slovenije za jedrsko varnost je potrdila 
program nadgradnje varnosti, ki bo izveden 
do leta 2018 in je prav tako eden izmed pogo-
jev za nova obratovalna desetletja elektrarne. 
Uspešno smo izpolnili tudi zahteve občasnih 
varnostnih pregledov, ki jih predpisuje slo-
venska zakonodaja. za nami je drugi dese-
tletni varnostni pregled, s katerim je Uprava 
celovito in sistematično preverila jedrsko var-
nost in izpolnjevanje akcijskih načrtov, ki za-
jemajo tudi presojo pripravljenosti za primer 
jedrske nesreče ter izvedbo izboljšav. 

V nek je konec leta potekala še letna zunanja 
kontrolna presoja certifikacijske organizacije 
po okoljskem standardu iso 14001 in stan-
dardu varnosti in zdravja pri delu bs oHsAs 
18001. potrdila je, da pri vseh svojih ravnanjih 
upoštevamo določila mednarodno najbolj 
razširjenih standardov s področja ravnanja 
z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu. to 
je še en dokaz, da je okoljska kultura našega 
podjetja prisotna v vseh dejavnostih in da 
zagotavljamo varno delovno okolje z učinko-
vitim sistemom vodenja varnosti in zdravja 
zaposlenih. 

ključni del našega procesa so naši zaposleni 
in njihovo znanje, predanost delu in osredo-
točenost. te pomembne sestavine rasti in ra-
zvoja smo spodbujali z izobraževanji, da bi se 
tako nove generacije, ki so se nam pridružile v 
zadnjih letih, kot vse tiste, ki so del elektrarne 
že desetletja, lahko izpopolnjevale v znanju, 
ki za vsako družbo pomeni osnovni temelj 
prihodnosti. 

prepoznavanje ključnih dejavnikov napred-
ka, uspešno zaključeni zahtevni programi in 
doseženi rezultati v letu 2013 so izhodišče za 
novo poslovno leto, kjer ostajamo osredoto-
čeni na stabilno, zanesljivo, varno, konkurenč-
no in dolgoročno obratovanje.

naj bo ta zapis tudi priložnost za zahvalo 
vsem, ki nam pri zagotavljanju energetske pri-
hodnosti izkazujete zaupanje: sodelavcem za 
predano delo, partnerjem za strokovno sode-
lovanje in lastnikom za podporo in odgovorne 
odločitve, ki jih sprejemate z mislijo na dol-
goročni razvoj in trajno energetsko vrednost, 
ki jo nuklearna elektrarna krško ustvarja ob 
sodelovanju dveh držav. 

stane rožman Hrvoje perharić
predsednik uprave član uprave
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minilo je deset let od uveljavitve meddržav-
ne pogodbe med Vlado republike slovenije 
in Vlado republike Hrvaške o ureditvi sta-
tusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih 
z vlaganjem v nuklearno elektrarno krško, 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ter druž-
bene pogodbe. s tem je nek po desetletjih 
ekonomske negotovosti, mnogih statusnih 
in upravljavskih spremembah dokončno sta-
bilizirala svoj ekonomski in statusni položaj. 
pogodba zagotavlja stabilne vire za delovanje 
in tehnološko posodabljanje. elektrarna proi-
zvaja in dobavlja električno energijo izključno 
v korist družbenikoma: Gen energiji in Hrvat-
ski elektroprivredi. naši rezultati omogočajo 
pozitivne učinke na trgu z električno energijo 
za oba družbenika.

poslovno leto je nek zaključila v načrtovanem 
stroškovnem okviru, čeprav je bila proizvo-
dnja zaradi nenačrtovane spomladanske za-
ustavitve in podaljšanja trajanja remonta za 
dobrih pet odstotkov pod načrtovano. med re-
montom se je namreč nek prvič v več kot treh 
desetletjih obratovanja soočila s poškodbo 
gorivnih elementov. naš odziv je temeljil na 
strokovnosti z veliko mero konzervativnosti, 
ki je značilna za jedrsko industrijo, in na dosle-
dnem zagotavljanju jedrske varnosti, ki je ve-
dno prioriteta. Ambiciozen korektivni in pre-
ventivni program za sanacijo stanja goriva in 
zagotovitev njegove integritete v naslednjem 
gorivnem ciklusu je bil strokovni izziv, a tudi 
logistični, saj je bilo treba v kratkem času pre-
veriti mednarodno prakso, zagotoviti analize 
ter naročiti materiale in storitve. primerjava z 
mednarodno prakso ob odkritju tovrstnih po-
škodb potrjuje, da smo vse potrebne aktivnosti 
izvedli učinkovito in hitreje kot ostale elektrar-
ne. ob tem smo med remontom uspešno izve-
dli vsa obsežna načrtovana vzdrževalna dela 
in tehnološke posodobitve, vključno s prvima 
dvema projektoma iz programa nadgradnje 
varnosti, ki zagotavljata celovitost zadrževal-
nega hrama in s tem varnost v okolju tudi ob 
malo verjetni hudi jedrski nesreči. to so skupni 
dosežki strokovnega in zavzetega dela zapo-
slenih in naših partnerjev. 

pomembni dosežki 
v letu 2013, 
izzivi za leto 2014
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pomembni dosežki 
V letU 2013, 
izziVi  zA leto 2014

konec leta 2014 bodo minila štiri desetletja, 
odkar se je s simbolno postavitvijo temeljne-
ga kamna začela v Vrbini uresničevati ideja, 
da bomo tudi s pomočjo jedrske energije iz-
polnjevali rastoče povpraševanje po električ-
ni energiji. kolektiv elektrarne že več kot tri 
desetletja izpolnjuje pričakovanja ter varno, 
konkurenčno in z odgovornim odnosom do 
okolja zagotavlja pomembne količine elek-
trične energije. na temeljnem kamnu izklesa-
ne smeri neba lahko razumemo kot simbolno 
sporočilo, da je v vsakem trenutku pomembno 
vedeti, kam je usmerjena naša pot. 

ker po zaključenih upravnih postopkih za po-
daljšanje življenjske dobe elektrarne vstopa-
mo v drugo polovico njene obratovalne dobe, 
smo za njeno uspešnost in dolgoročnost na 
novo oblikovali vizijo, si zastavili ambiciozne 
cilje za naslednje petletno obdobje in opre-
delili strategije za njihovo uresničitev ter iz-
oblikovali nov kodeks varnostne in poslovne 
etike, ki je povzetek in osnovna usmeritev na-
šega etičnega in moralnega ravnanja. V obli-
kovanje ključnih dokumentov smo na različ-
nih delavnicah vključili predstavnike različnih 
disciplin in generacij. V zadnjem desetletju 
– ki bi ga lahko poimenovali tudi obdobje me-
njave generacij, saj smo nadomeščali kolege, 
ki so se upokojevali –, se je v elektrarni zapo-
slilo 250 mladih inženirjev in tehnikov. s sis-
tematičnim usposabljanjem, ki ga organizira-
mo v elektrarni in v sodelovanju z domačimi 
in mednarodnimi organizacijami, zaposleni 
pridobivajo specialistična znanja s področja 
jedrske tehnologije in delovnih procesov, ki 
podpirajo obratovanje. oblikovanje ključnih 
dokumentov, ki bodo notranja podpora dolgo-
ročnosti obratovanja elektrarne po načelu od 
spodaj navzgor, in aktivno vključevanje tako 
generacije z izkušnjami kot mlajše generacije 
v ta proces povečuje vrednost teh dokumen-
tov in je dobra podlaga za uresničitev skupnih 
ciljev.

leto 2014 bo leto brez remonta, čeprav pri-
prave za naslednji remont že potekajo – tudi 
priprava tehnoloških rešitev, ki jih narekujejo 
vedno večje zahteve po povečevanju jedrske 
varnosti. leto brez remonta omogoča višjo 
proizvodnjo, ki smo jo začrtali na ravni 5,9 
milijarde kilovatnih ur. pogoj za dosego tega 
cilja je visoka stabilnost in zanesljivost obra-
tovanja, ki bo rezultat vsakodnevnega stro-
kovnega dela, zbranosti in predanosti vseh 
zaposlenih. da vsak dan naredimo vse, kot je 
prav. 
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V letu 2013 je elektrarna obratovala varno in 
stabilno. leto pa so zaznamovali podaljšan 
remont zaradi odkritih poškodb gorivnih ele-
mentov in dve nenačrtovani zaustavitvi, za-
radi česar je bila letna proizvodnja nekoliko 
nižja od načrtovane. V februarju je prišlo do 
samodejne zaustavitve elektrarne zaradi za-
piranja glavnega izolacijskega ventila paro-
voda, v novembru pa do samodejne zaustavi-
tve reaktorja zaradi sproženja signala zaščite. 
elektrarna je proizvedla 5,04 teravatne ure 
neto električne energije, kar je bilo nekoliko 
manj od načrtovanega. 

elektrarna je pričela z izvedbo programa nad-
gradnje varnosti (pnV), ki ga je UrsJV zah-
tevala z odločbo in je eden izmed pogojev za 
obratovanje v podaljšani življenjski dobi nek. 
opravljeni sta bili dve modifikaciji iz tega pro-
grama: vgradnja pasivnih avtokatalitskih peči 
za sežig vodika v reaktorski zgradbi in na-
mestitev sistema za tlačno razbremenitev in 
pasivno filtracijo reaktorske zgradbe. V roku 
je bila zaključena tudi pregledovalna faza 2. 
občasnega varnostnega pregleda (periodic 
safety review). elektrarna je vse zahtevane 
dokumente predala UrsJV. UrsJV ji je izdala 
novo, časovno neomejeno obratovalno dovo-
ljenje, ki nek omogoča tehnično obratovanje 
dodatnih 20 let, če v skladu z veljavno zako-
nodajo vsakih 10 let opravi občasni varnostni 
pregled ter do leta 2018 izvede program nad-
gradnje varnosti.

strnjeno 
poročilo

CilJ nek zA leto 2013: ≥ 5 317 GWh

skUpno (proizVedeno od zAčetkA 

komerCiAlneGA obrAtoVAnJA) 143,01 tWh

tWh

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 20132011

5,21 5,61 5,29 5,43 5,97 5,46 5,38 5,245,90 5,04

DIAGRAM 
PROIZVODNJE 
PO LETIH
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 strnJeno 
poročilo

TRAJANJE 
REMONTA

NENAčRTOVANE 
sAMODEJNE 
ZAusTAVITVE

KOLEKTIVNE
DOZE

CilJ nek 
zA leto 2013: ≤ 37 dni
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 20132011

28,9 0,0 36,9 32,0 0,0 32,0 36,8 43,00,0 49,1

nek je obratovala varno in v skladu z zahte-
vami slovenske zakonodaje ter mednarodni-
mi predpisi in standardi. skupna radiološka 
obsevanost (kolektivna doza) je bila nekoliko 

CilJ nek 
zA leto 2013: ≤ 1

ŠteVilo 
nenAčrtoVAniH

sAmodeJniH zAUstAViteV 
reAktorJA

CilJ nek 
zA leto 2013: ≤ 0,75 člsv

člsv

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

1,351

2011

0,689 0,072 0,857 0, 889 0,146 0,653 0,851 0,8840,068

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

2

2011

1 1 0 0 0 0 0 01

višja od načrtovane predvsem zaradi modi-
fikacije optimizacije merjenja temperature 
primarnega hladilnega sistema in povečane 
kontaminacije primarnega hladilnega kroga 
kot posledice puščanja goriva.

V rednem remontu je bilo izpeljanih nekaj 
obsežnejših modifikacij, kot so: optimizacija 
merjenja temperature primarnega hladilnega 
sistema, razširitev sistema detekcije požara 

v tehnološkem delu nek in obnova 400-kilo-
voltnega stikališča. remont je zaradi poškod-
be goriva trajal 49 dni, kar je za 13 dni prese-
glo predvideni rok.
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nek meri radioaktivnost v izpustih odpadne 
vode v reko savo in v izpustih iz ventilacijske-
ga sistema v zrak. s pomočjo zunanjih poo-
blaščenih institucij pa meri vzorce iz okolja 
predvsem v območju 12 kilometrov okoli nek. 
poleg tega je v okolici elektrarne nameščenih 
13 avtomatskih merilnih postaj sevanja, ki 
lahko zaznajo tako spremembe naravne ravni 
sevanja zaradi padavin kot morebitne spre-
membe zaradi jedrskega objekta. monitoring 
reke save se izvaja v smeri toka še do razdalje 
30 kilometrov od elektrarne. 

namen radiološkega monitoringa je spre-
mljanje obratovanja elektrarne in ocenjeva-
nje vplivov na okolje oziroma prebivalstvo. 
tako se ugotavlja tudi upoštevanje predpisa-
nih omejitev. 

Vpliv na prebivalstvo je tako nizek, da prav-
zaprav ni merljiv. možno pa ga je s pomočjo 
modelov izračunati za najbolj izpostavljeno 
skupino prebivalstva in letno dozo primerjati 
z dozo zaradi naravnih ter drugih virov seva-
nja. ocena obremenitve posameznika iz refe-
renčne kritične skupine (odrasla oseba, ki pre-
jema najvišje doze in se prehranjuje izključno 
z lokalno pridelano hrano in ribami) kaže, da 
je letna doza takega posameznika približno 
1 mikrosivert ali manj kot 0,1 odstotka doze, 
ki jo povprečno prejme človek zaradi naravnih 
virov sevanja (približno 2500 mikrosivertov). 
za nek velja omejitev doze posameznika 50 
mikrosivertov v enem letu (na razdalji 500 
metrov od reaktorja ali več) za prenosne poti 
iz zraka in vode. rezultate meritev v okolju 
podrobneje obravnava posebno poročilo, ki 
ga je za leto 2013 za nek pripravil institut »Jo-
žef stefan« v sodelovanju z zavodom za var-
stvo pri delu in institutom »ruđer bošković«.

1.0 
vpliv 
na okolje
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 VpliV 
nA okolJe

IZPusTI RADIOAKTIVNIH 
sNOVI V ZRAK

Upoštevanje skupne letne omejitve doze 50 
mikrosivertov za izpuste v zrak in vodo se 
preverja mesečno. za zrak se za razdaljo 500 
metrov od reaktorja izračunava doza, ki bi jo 
lahko prejela oseba na tej razdalji v letu dni 
zaradi zunanjega in notranjega obsevanja. V 
izračunu se za posamezno smer vetra pred-
postavi najneugodnejše mesečno povprečno 
redčenje ozračja in izpusta pri tleh. rezultat 
za leto 2013 je 1,5 mikrosiverta (3 odstotki le-
tne omejitve). podrobnejši podatki so v spo-
dnji tabeli.

Upoštevani so bili tudi tehnični predpisi, tako 
da koncentracija radioaktivnosti v zraku ozi-
roma hitrost doze na razdalji 500 metrov od 
reaktorja ni presegla predpisane vrednosti. 

kot prikazuje diagram, je bil ob mehanskih 
poškodbah gorivnih elementov v sredici vpliv 
nek na okolje v letu 2013 nespremenjen. doza 
na razdalji 500 metrov od reaktorja je bila 3 
odstotke letne omejitve, kar je primerljivo s 

TEKOčINsKI IZPusTI 
RADIOAKTIVNIH sNOVI 

odpadna voda lahko vsebuje cepitvene in 
aktivacijske produkte. Aktivnost cepitvenih 
in aktivacijskih produktov (brez tritija H-3, 
ogljika C-14 in sevalcev alfa) je znašala 0,037 
odstotka dodatne letne omejitve aktivnosti 
za tekočinske izpuste. Aktivnost izpuščenega 
tritija je bila 26 odstotkov predpisane letne 
omejitve. tritij je izotop vodika, ki se nahaja 
v vodi; zaradi nizke radiotoksičnosti je kljub 
višji aktivnosti v primerjavi z ostalimi konta-
minanti manj pomemben. 

rAdioAktiVne snoVi letnA omeJiteV odstotek omeJitVe

CepitVeni in AktiVACiJski prodUkti  100 Gbq   0,037 %

tritiJ (H-3)   45 tbq 26 %

PODATKI O RADIOAKTIVNOsTI 
V TEKOčINsKIH IZPusTIH 
ZA LETO 2013

Upoštevani so bili splošni in tehnični predpisi 
elektrarne, po katerih koncentracija radioak-
tivnosti v izpustnih kanalih odpadne vode ne 
sme preseči predpisanih vrednosti.

rAdioAktiVne snoVi  skUpnA letnA dozA odstotek 
    omeJiteV  omeJitVe

CepitVeni in AktiVACiJski plini (skUpAJ)  0,16 μsv 

Jodi (i-131 in ostAli)   8,25e-03 μsv 

prAŠni delCi (kobAlt, CeziJ …)  50 μsv 6,5e-06 μsv 3 % 

tritiJ (H-3)   0,94 μsv 

oGlJik (C-14)   0,4 μsv 

PODATKI O RADIOAKTIVNOsTI 
V IZPusTIH V ZRAK 
ZA LETO 2013

IZPusTI JODA V ZRAK
(DELEž OMEJITVE JODOV – 
EKVIVALENT I-131)

predhodnimi leti. niti izpusti jodov niso pre-
segli dodatnih operativnih omejitev aktivnosti 
(0,59 % od 18,5 Gbq). Celoletna aktivnost iz-
pustov v zrak je primerljiva z enkratno upora-
bo radioaktivnega joda za pacienta v sodobni 
medicini.

i-131 ekViVAlent
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 VpliV 
nA okolJe

MERITVE PARAMETROV REKE 
sAVE IN PODTALNIcE

V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem 
(oVd) glede emisij v vode in delnim vodnim 
dovoljenjem smo merili temperaturo, pretoke 
in koncentracijo kisika v savski vodi ter me-
sečno tudi biološko in kemijsko porabo kisika. 

zaradi neugodnih vremenskih razmer v po-
letnih mesecih je nek v letu 2013 na upravni 
organ (Arso) podala vlogo za povečanje do-
pustnega prirastka temperature reke save iz 
dovoljenih 3 °C na 3,5 °C. Vloga je bila odo-
brena za točno določeno obdobje, segrevanje 
save zaradi obratovanja nek pa se je poveča-
lo za največ 3,0 °C.

elektrarna redno nadzoruje podtalnico, in si-
cer neprekinjeno meri gladino in temperaturo 
na treh vrtinah in dveh lokacijah na reki savi 
ter izvaja tedenske meritve na desetih vrtinah 
krško–brežiškega polja. nivo podtalnice osta-
ja nespremenjen glede na prejšnja leta.

PODATKI O RADIOAKTIVNIH 
ODPADKIH IN IZRAbLJENEM 
JEDRsKEM GORIVu

V letu 2013 smo uskladiščili 202 paketa z ra-
dioaktivnimi odpadki, skupne prostornine 
42,4 kubičnega metra. odpad vključuje tudi 
10 odlitkov, ki so bili vrnjeni v nek po taljenju 
kovinskega radioaktivnega materiala. V skla-
du z ustaljeno prakso je stiskanje stisljivega 
odpada s superkompaktorjem sprotno, prav 
tako pa se stalno pripravljajo pošiljke gorlji-
vega odpada za sežig pri zunanjem izvajalcu. 
za sežig, predviden v letu 2014, je pripravlje-
nih 250 standardnih sodov gorljivega odpada. 
skupna prostornina radioaktivnih odpadkov v 
začasnem skladišču na dan 31. december 2013 
je bila 2250,6 kubičnega metra, skupna aktiv-
nost pa 19,3 terabekerela.

V bazenu za gorivo je shranjenih 1096 upora-
bljenih gorivnih elementov iz 26 gorivnih ci-
klusov. skupna masa izrabljenega gorivnega 
materiala je 448 ton.

RAVNANJE Z OKOLJEM IN 
KOMuNALNI ODPADKI

od konca leta 2008 v nek deluje sistem ravna-
nja z okoljem po standardu iso 14001. sistem 
po izdaji certifikata skladnosti s standardom 
redno letno preverja zunanja certifikacijska 
organizacija. opravljena je bila redna kontrol-
na presoja sistema. Ugotovljeno je bilo, da v 
nek ustrezno upoštevamo zahteve sistema 
ravnanja z okoljem.

s tem sistemom je bilo uvedeno ločeno zbi-
ranje komunalnih odpadkov. količina mešanih 
in ločeno zbranih komunalnih odpadkov je 
bila podobna kot leta prej. 

čiščenje komunalnih odpadnih vod poteka s 
posebno čistilno napravo. na njenem iztoku 
zunanji pooblaščeni izvajalec skladno z zah-
tevami oVd dvakrat letno meri pH, tempera-
turo, neraztopljene snovi ter kemijsko in bio-
loško porabo kisika.

MERITVE RADIOAKTIVNOsTI 
IZPusTOV IN VZORcEV IZ OKOLJA

laboratorij radiološke zaščite z akreditirano 
metodo stalno meri vzorce zraka in vzorce iz 
okolja ter tako od leta 2007 izpolnjuje zahteve 
standarda sist en iso/ieC 17025, kar preverja 
slovenska akreditacija. Akreditirane meritve 
radioaktivnosti vzorcev občasnih nadzoro-
vanih tekočinskih izpustov izvaja laboratorij 
radiokemije.
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nek posebno pozornost posveča zagotavlja-
nju in preverjanju izvajanja predpisov in stan-
dardov jedrske tehnologije ter tudi drugih 
sodobnih tehnologij v projektnih rešitvah (po-
sodobitev opreme), obratovalnih in vzdrže-
valnih delih, procesu nabave in drugih dejav-
nostih, ki prispevajo k varnemu obratovanju 
elektrarne in varnosti prebivalstva. zavezani 
smo k stalnemu napredku, profesionalnemu 
delu in osebni rasti. svoje poslanstvo uresni-
čujemo z neodvisnim preverjanjem, stalnimi 
izboljšavami človeškega ravnanja in varno-
stne kulture, samokritičnim presojanjem 
doseženih rezultatov, stalnim primerjanjem 
z najboljšimi primerljivimi objekti v svetu, z 
učenjem iz obratovalnih izkušenj doma in v 
svetu ter neprestanim presojanjem stanja 
z vidika varnosti in stabilnosti obratovanja 
elektrarne.

zaradi specifičnosti jedrskega objekta je nek 
že v osnovnem projektu opredelila prime-
ren odnos do okolja (obsežne raziskave pred 
umeščanjem, dosledno upoštevanje standar-
dov pri gradnji). med zagonom in nadaljnjim 
obratovanjem je bil vzpostavljen neodvisni 
nadzor vplivov na okolje (izpusti radioaktivnih 
snovi v vodo in zrak, meritve radioaktivnosti v 
okolju, ravnanje z jedrskim gorivom, radioak-
tivnimi in nevarnimi odpadki). izdelan je tudi 
načrt zaščite in reševanja nek (nzir nek), ki 
določa organiziranost, ukrepe in sredstva za 
obvladovanje izrednih dogodkov z možnimi 

radiološkimi vplivi na okolje. odnos do okolja 
je del poslovne politike, katere najvišja priori-
teta sta varno in stabilno obratovanje. praksa 
ravnanja z okoljem v nek je v skladu s stan-
dardom iso 14001, ki je mednarodno najbolj 
uveljavljen standard ravnanja z okoljem. 

eden od pomembnih elementov ohranjanja 
vzdrževanja in izboljševanja varnosti v jedrski 
industriji je upoštevanje obratovalnih izku-
šenj. na celotno jedrsko industrijo je močno 
vplivala jedrska nesreča v elektrarni Fuku-
shima daiichi na Japonskem, ki se je zgodila 
leta 2011 kot posledica močnega potresa in 
uničujočega cunamija. kot odziv na dogodke 
na Japonskem so bile v nek takoj pripravljene 
in izvedene določene kratkoročne akcije ter 
oblikovan dolgoročni plan aktivnosti na pod-
lagi izkušenj iz industrije in upravnih zahtev. 
V januarju 2012 je bil odobren celovit program 
nadgradnje varnosti. program opredeljuje 
projekte za nadgradnjo določenih varnostnih 
sistemov, električnega varnostnega napaja-
nja, nadzora radioaktivnih izpustov, poplav-
ne varnosti in hrambe izrabljenega jedrske-
ga goriva. posamezni projekti so že končani, 
ostali potekajo, program pa bi moral biti v 
celoti zaključen predvidoma leta 2018. 2.0 

vzdrževanje in 
povečevanje visoke 
ravni jedrske 
varnosti
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V juniju je bila uspešno izpeljana interna ope-
rativna vaja za primer izrednega dogodka, v 
kateri so sodelovale tudi nekatere zunanje 
institucije. Vaja je potekala kot redna letna 
preveritev pripravljenosti nek za primer izre-
dnega dogodka v nek. preizkusili naj bi zlasti 
ustreznost in usklajenost nzir nek, izved-
benih in drugih postopkov, organiziranost in 
usposobljenost intervencijskih ekip ter pod-
pornih inštitucij, operativnost centrov vode-
nja, zmožnost delovanja opreme in zvez ter 
usklajenost nzir nek s postopki za primer iz-
rednega dogodka na UrsJV in v zunanjih pod-
pornih institucijah. Vaja je pokazala ustrezno 
pripravljenost nek za takšne primere ter na-
kazala možnosti za izboljšave. poleg vaje so 
v skladu s planom strokovnega usposabljanja 
izvedeni tudi urjenja na temo prve pomoči in 
medicinske oskrbe kontaminiranega pone-
srečenca, evakuacije z omejenim obsegom, 
gašenje požara in aktiviranje organizacije za 
obvladovanje izrednega dogodka.

zakonodaja in mednarodni standardi od elek-
trarn zahtevajo, da občasno opravijo varno-
stni pregled (vsakih deset let) ter pripravijo 
poročilo in ga posredujejo upravnemu orga-
nu. pravne podlage zanj so podane v zakonu 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (zVisJV) in pravilniku o zagotavlja-
nju varnosti po začetku obratovanja sevalnih 
ali jedrskih objektov. V letu 2011 se je pričel 
drugi občasni varnostni pregled nek. Glavni 
cilji občasnega varnostnega pregleda so potr-
diti, da elektrarna izpolnjuje zahteve iz uprav-
nih dovoljenj in mednarodnih varnostnih 
standardov, potrditi ustreznost ukrepov do 
naslednjega občasnega pregleda ter primer-
jati stanje varnosti s stanjem ob prvem obča-
snem pregledu. načrtovani pregled je potekal 
celo leto 2012. končno poročilo drugega obča-
snega varnostnega pregleda je nek predala 
upravnemu organu konec leta 2013.

zunanja certifikacijska komisija je uspešno 
izvedla kontrolno presojo sistema vode-
nja varnosti in zdravja pri delu v skladu z bs 
oHsAs 18001 in sistema ravnanja z okoljem 
v skladu z iso 14001. 

VREDNOTENJE 
PROcEsOV 

V nek je zagotavljanje jedrske varnosti ena od 
prioritet na vseh področjih dela. z zagotavlja-
njem kakovosti ohranjamo delovanje sistemov 
in opreme elektrarne v skladu s projektnimi 
osnovami. zato se neodvisno nadzirajo različni 
procesi elektrarne, kot so projektne spremem-
be, revizije postopkov, naročanje rezervnih 
delov in storitev ter ostali procesi. potekajo 
pa tudi neodvisna preverjanja – presoje pro-
cesov elektrarne in presoje pri zunanjih pod-
jetjih, izvajalcih pogodbenih del in dobaviteljih 
opreme. namen presoj je ob zagotavljanju 
posameznih meril, določenih v mednarodnih 
standardih z jedrskega področja, zagotoviti 
tudi neodvisno oceno procesov, pomembnih 
za kakovost, kot so:

•	 organizacija,

•	 program kakovosti,

•	 notranji procesi (projektiranje, 
proizvodnja, specialni procesi …),

•	 obvladovanje dokumentov in zapisov,

•	 obvladovanje neskladnosti,

•	 korektivni program,

•	 usposabljanje itn.

izvedenih je bilo osem presoj notranjih proce-
sov za področja ravnanja z okoljem, varnosti 
in zdravja pri delu, organizacijske učinkovi-
tosti, korektivnega programa, obratovanja, 
vzdrževanja, varstva pred sevanji, kemije in 
varovanja. 

presoje zunanjih dobaviteljev izvajamo sami 
ali v sodelovanju z mednarodno organizacijo 
nUpiC, ki organizira in izvaja redna timska 
preverjanja pri posameznih dobaviteljih. iz-
vedli smo 26 samostojnih presoj zunanjih 
dobaviteljev iz slovenije, Hrvaške, Francije, 
nemčije, belgije, Švedske in zdA. z organiza-
cijo nUpiC pa smo sodelovali pri osmih pre-
verjanjih. letni plan presoj je bil v primerjavi s 
prejšnjimi leti nekoliko obsežnejši. 

izpeljano je bilo timsko samovrednotenje 
kontrole konfiguracije sistemov in samovre-
dnotenje varnostne kulture. samovrednote-
nje varnostne kulture je potekalo z vprašalni-
kom in je zajelo delavce elektrarne kakor tudi 
delavce pogodbenih organizacij, ki večino 
časa delajo v elektrarni.

OPAZOVANJA

osnovni namen opazovanj aktivnosti je od-
krivanje odstopanj v delovnem procesu ter 
sprejemanje ustreznih korektivnih ukrepov in 
poudarjanje želenih standardov. doseganje 
ciljev odličnosti v delovnih procesih je časov-
no zahtevno, saj so potrebna nenehna opa-
zovanja ter sprotno uveljavljanje morebitnih 
popravkov. navodila za pripravo, izvedbo in 
analizo opazovanj so podana v administrativ-
nem postopku, s čimer se zagotavlja poeno-
tenje opazovanj. 

V letu 2013 je bilo med obratovanjem elek-
trarne in njeno zaustavitvijo opravljenih več 
kot 250 opazovanj. opazovanja so zajela vse 
discipline in delovne skupine različnih orga-
nizacijskih enot in zunanjih izvajalcev del. 
obdelava izvedenih opazovanj je pokazala, 
da bi bilo možno nekatere delovne proce-
se izboljšati, predvsem njihovo pripravo in 
dokumentiranost. 
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3.0 
najpomembnejše 
tehnološke
posodobive

NALOžbE

na podlagi meddržavne pogodbe med Vlado 
republike slovenije in Vlado republike Hr-
vaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganji v nuklearno 
elektrarno krško, njenim izkoriščanjem in 
razgradnjo, se za nek zagotavljajo ustrezna 
sredstva za dolgoročno investicijsko obnovo 
ter vlaganja v tehnične izboljšave, ki vplivajo 
na varnost in gospodarsko učinkovitost je-
drske elektrarne. ta pogodba, zahteve Upra-
ve republike slovenije za jedrsko varnost 
(UrsJV), priporočila dobavitelja osnovne teh-
nologije, obratovalne izkušnje iz domovine 
in tujine ter mednarodnih strokovnih organi-
zacij so osnova za pripravo 5-letnega plana 
tehnološke nadgradnje. V nek je bilo tako 
izvedenih že preko 800 modifikacij (tehnolo-
ških sprememb), ki so neposredno vplivale na 
povečanje jedrske varnosti in/ali zanesljivosti 
obratovanja, kar kažejo tudi kazalci obrato-
valne učinkovitosti WAno (World Associati-
on of nuclear operators).

po sistematični analizi ugotovljenih tehno-
loških problemov ugotavljamo, da bo treba 
tudi v naslednjem 5-letnem obdobju izvesti 
več kot 100 tehnoloških izboljšav, vključno z 
izboljšavami iz programa nadgradnje varno-
sti, ki mora biti na podlagi odločbe Uprave re-
publike slovenije za jedrsko varnost (UrsJV) 
zaključen do konca leta 2018. 



28 29

le
tn

o
po

r
o

či
lo

20
13

le
tn

o
po

r
o

či
lo

20
13

 nAJpomembneJŠe 
teHnoloŠke posodobitVe

najobsežnejši del vlaganj v tehnološko nad-
gradnjo smo izvedli med remontnimi deli v 
oktobru in novembru, ko smo uspešno zaklju-
čili 32 modifikacij, med katerimi izpostavlja-
mo predvsem kompleksne projekte:

ObNOVA sTIKALIščA

V skladu s sporazumom o tehničnih vidikih 
vlaganj smo s sistemskim operaterjem eles 
temeljito prenovili stikališče. prenova se je 
začela že v remontu 2010, se nadaljevala v 
remontih 2012 in 2013 z zamenjavo celotne 
primarne opreme, kot so odklopniki, ločilke in 
zbiralke, ter z zamenjavo merilnih in kontrol-
nih sistemov. Vgradili smo sodobno računal-
niško vodenje primarne opreme. naložba se 
bo zaključila v remontu leta 2015, ko bomo 
zamenjali še sistem lastnega napajanja sti-
kališča. obnova stikališča je zelo pomembna 
za zanesljivo delovanje elektroenergetskega 
sistema v tem delu evrope in zagotavljanje 
zanesljive oskrbe prebivalstva z električno 
energijo.

VGRADNJA IN PRIKLJučITEV 
ENERGETsKEGA 
TRANsfORMATORJA

namen modifikacije je zamenjava glavnega 
transformatorja, nazivne moči 400 mVA, z no-
vim transformatorjem, moči 500 mVA. novi 
transformator odpravlja ozko grlo pri distri-
buciji električne energije v elektroenergetski 
sistem ter vrača elektrarno v osnovno kon-
figuracijo z dvema transformatorjema ena-
kih moči. ta rešitev omogoča izrabo celotnih 
kapacitet nek glede delovnih in jalovih moči 
po zamenjavi uparjalnikov, turbine in gene-
ratorja. dovoljuje pa tudi dodatna povečanja 
kapacitet ob bodočih tehnoloških izboljšavah.

uVEDbA NOVEGA sIsTEMA 
ZA MERJENJE TEMPERATuRE 
PRIMARNEGA KROGA

sistem merjenja temperature primarnega 
hladila je imel na hladilnih zankah A in b vgra-
jen obvod, ki je bil pritrjen na vročo, hladno in 
vmesno vejo in je imel skupno 30 ventilov. za-
radi težavnega vzdrževanja in tudi možnega 
puščanja so bili v remontu 2013 odstranjeni 
vsi ventili in obvodne linije, temperaturni me-
rilni senzorji pa so bili vgrajeni neposredno v 
cev primarnega hladila. takšna rešitev zmanj-
šuje obratovalne in vzdrževalne posege ter 
morebitna puščanja primarnega hladila.
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 nAJpomembneJŠe 
teHnoloŠke posodobitVe

IZGRADNJA sIsTEMA ZA 
fILTRIRANO RAZbREMENJEVANJE 
ZADRžEVALNEGA HRAMA

Vgradnja sistema pasivnega ventiliranja (raz-
bremenitve) zadrževalnega hrama zagotavlja 
minimalni izpust (manj kot 0,1 %) radioaktiv-
nih cepitvenih produktov sredice v okolje za 
primer najhujše nesreče. Vgrajen je bil suhi 
filtrski sistem, ki ga sestavlja pet filtrov ae-
rosola v zadrževalnem hramu, filter joda v 
pomožni zgradbi, cevovod z razbremenilno 
ploščo, ventili, dušilka, dušikova postaja, ra-
diološki monitor in potrebna instrumentacija. 
osnovni cilj modifikacije je ohranjati celovi-
tost zadrževalnega hrama, tako da se prepreči 
njegova porušitev za primer najhujše nesreče, 
ki bi lahko povzročila nenadzorovano zvišanje 
tlaka. 

VGRADNJA PAsIVNIH 
AVTOKATALITsKIH PEčI 
ZA uRAVNAVANJE VODIKA 
V ZADRžEVALNEM HRAMu

z vgradnjo pasivnih avtokalitskih sežignih 
peči za vodik bomo omejili koncentracijo ek-
splozivnih plinov (vodika in ogljikovega mo-
noksida) v zadrževalnem hramu za primer 
najhujše nesreče. Vgrajena oprema za svoje 
delovanje ne potrebuje nobenega električ-
nega napajanja in torej deluje tudi pri celotni 
izgubi izmeničnega napajanja elektrarne. z 
varnostno posodobitvijo se zagotavlja celo-
vitost zadrževalnega hrama ob morebitni naj-
hujši nesreči.

RAZšIRITEV sIsTEMA DETEKcIJE 
POžARA V TEHNOLOšKEM DELu 
NEK

Cilj projekta je posodobitev in razširitev sis-
tema detekcije požara. projekt obsega: po-
sodobitev sistema dimnih, toplotnih in roč-
nih javljalnikov, mokrih pršilnih sistemov in 
razširitev sistema detekcije na vse prostore 
tehnološkega dela. Javljanje in alarmiranje je 
izvedeno na novem panelu v glavni komandni 
sobi, ki vključuje tudi grafični prikaz dogod-
kov, ki jih posreduje nova mreža požarnih cen-
tral. enak prikaz javljanja in alarmiranja imajo 
tudi prostori dežurne gasilske enote.
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z ustreznim nadzorom, vzdrževanjem in po-
sodabljanjem zagotavljamo obratovalno pri-
pravljenost opreme. pri vzdrževanju ločimo 
med preventivnim vzdrževanjem, ki ga izvaja-
mo v skladu s programi v določenih časovnih 
intervalih, prediktivnim vzdrževanjem, s kate-
rim določamo stanje opreme (diagnostika), in 
korektivnim vzdrževanjem, ki je namenjeno 
predvsem opremi, ki ni ključna za razpoložlji-
vost in varnost elektrarne.

poteka tudi vrsta aktivnosti po programih ob-
vladovanja staranja opreme, komponent in 
struktur.

pri korektivnih posegih na pomembni opremi, 
ki je vključena v program preventivnega vzdr-
ževanja, opravimo natančno analizo vzroka in 
po potrebi ustrezno revidiramo program pre-
ventivnega vzdrževanja.

4.0
pomembnejši 
vzdrževalni posegi 
in nadzorovanje 
tlačnih pregrad
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pomembneJŠi  VzdržeVAlni 
poseGi  in nAdzoroVAnJe 

tlAčniH preGrAd

najpomembnejša vzdrževalna dela so se 
izvedla med remontom, vsa ostala pa med 
obratovanjem elektrarne – večina v skladu s 
plani preventivnega vzdrževanja in obvlado-
vanja staranja opreme ter komponent.

med redna standardna remontna dela v letu 
2013 spadajo: remonti in revizije visokona-
petostnih in nizkonapetostnih motorjev, sti-
kal in ostale elektroopreme; umerjanje in-
strumentacije; pregled degradacije opreme, 
nastale med obratovanjem z neporušnimi 
metodami; remonti ventilov, ventilacijskih 
sistemov in ostale strojne opreme, remont 
dizelskih agregatov; remonti različnih črpalk 
sekundarnih sistemov itn.

Večji posegi so bili: remont visokotlačne tur-
bine, remont dveh turbinskih zapornih in štirih 
regulacijskih ventilov, pregled cevi uparjalni-
kov z metodo vrtinčnih tokov v področju cevne 
stene in prve podporne plošče, pregled reak-
torske posode, notranjih struktur reaktorja in 
ultrazvočni pregled veznih vijakov obodnih 
plošč reaktorja, zamenjava drugega glavne-
ga transformatorja, zamenjava vodil fisijskih 
celic središčne nuklearne instrumentacije, za-
menjava vseh tesnil na glavnem transforma-
torju št. 1 ter različne aktivnosti po programih 
nadzora staranja opreme.

rezultati vseh inšpekcij z uporabo neporušnih 
metod so pokazali, da je integriteta tlačnih 
pregrad neoporečna, saj ni bilo najdene niti 
ene indikacije kot posledice medobratovalne 
degradacije. 

V skladu s programom nadzora komponent 
sekundarnih sistemov zaradi delovanja erozi-
je in korozije ni bilo ugotovljenih stanj, ki bi 
zahtevala posebne korektivne ukrepe.

ostala vzdrževalna dela so bila opravljena 
med obratovanjem v skladu s programom 
načrtovanih aktivnosti, vendar ni bilo večjih – 
pomembnejših korektivnih del, ki bi bistveno 
vplivala na varnost oziroma razpoložljivost 
elektrarne.
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V letu 2013 je elektrarna proizvedla skupno 
5 299 615,10 megavatnih ur bruto električ-
ne energije na izhodu generatorja oziroma 
5 036 473,40 megavatnih ur neto električne 
energije. načrtovali smo 5 317 000 mega-
vatnih ur električne energije; dejanska letna 
proizvodnja je bila nekoliko nižja zaradi po-
daljšanega remonta in dveh nenačrtovanih 
zaustavitev v februarju in novembru. kazalec 
razpoložljivosti je bil 84,40 odstotka in kaza-
lec zmogljivosti 83,47 odstotka.

zelo obsežen in zahteven remont z menjavo 
goriva je trajal 49 dni oz. od 1. 10. 2013 do 
18. 11. 2013. poleg redne menjave jedrskega 
goriva in rednih remontnih del so bili izvedeni 
tudi zahtevnejši posegi na opremi, kot je za-
menjava vodil gibljive instrumentacije reak-
torske sredice (in-Core nuclear instrumenta-
tion), izpiranje usedlin (sludge lancing – sl) 
in medcevno čiščenje usedlin (inner bundle 
lancing – ibl) uparjalnikov, zamenjava 125 
VdC baterij varnostne proge A in 220 VdC ba-
terij ne-varnostne proge, zamenjava tesnil na 
glavnem transformatorju št. 1, remont viso-
kotlačne turbine, pregled in sanacija vtočnih 
struktur oz. kanalov sistema obtočne hladilne 
vode (CW) in hladilnih stolpov, pregled debe-
line in zamenjava cevovodov na sekundarni 
strani itn.

izvedenih je bilo več obsežnejših izboljšav na 
pomembnih sistemih elektrarne, kot so opti-
mizacija merjenja temperature primarnega 
hladilnega sistema, razširitev sistema detek-
cije požara v tehnološkem delu nek in obnova 
400-kilovoltnega stikališča. posebej je treba 
poudariti projekt pasivnih avtokatalitskih 
peči za sežig vodika v reaktorski zgradbi med 
težko nesrečo in sistem za tlačno razbreme-
nitev ter pasivno filtracijo reaktorske zgrad-
be, ki so zaključeni v remontu po programu 
nadgradnje varnosti. ta program opredeljuje 
nadgradnjo določenih varnostnih sistemov, 
električnega varnostnega napajanja, nadzora 
radioaktivnih izpustov, poplavne varnosti in 
hrambe izrabljenega jedrskega goriva.

V remontu smo se soočili s poškodbami go-
rivnih elementov, kontaminanti primarnega 
sistema v vodi za izpiranje usedlin uparjal-
nika, poškodbami na pokrovih regulacijskih 
ventilov glavne turbine ter z vbrizgavanjem 
mase med beton in nosilno ploščo sistema 
tesnilnega olja glavnega generatorja. pripe-
tilo se je šest poškodb pri delu, vse lažje. re-
mont je bil 13 dni daljši od načrtovanega.

5.0
obratovalna 
učinkovitost
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 obrAtoVAlnA
UčinkoVitost

KAZALEc 
ZMOGLJIVOsTI
ELEKTRARNE

DIAGRAM
PROIZVODNJE
ZA LETO 2013

2004

2004

0,86

91,15

700

0

2005

2005

0,80

98,55

2006

2006

0

89,59

2007

2007

0

90,75

2008

2008

0

98,59

2009

2009

0

90,49

2010

2010

0

89,19

2012

2012

0 1,88

2013

2013

87,00

2011

2011

0,81

99,20 83,47

CilJ nek 
zA leto 2013 ≥ 88 %

odstotek

NENAčRTOVANE sAMODEJNE 
ZAusTAVITVE REAKTORJA, 
NORMALIZIRANE NA 7000 uR 
KRITIčNOsTI

CilJ nek 
zA leto 2013 ≤ 1 

0

2

 ŠteVilo nenAčrtoVAniH
sAmodeJniH zAUstAViteV 

reAktorJA

JEDRsKO GORIVO 
IN sEKuNDARNA KEMIJA

specifična aktivnost primarnega hladila kakor 
tudi njegova kontaminacija sta bili v letu 2013 
nad strateškimi omejitvami zaradi puščanja 
goriva. po opravljenem rednem remontu in 
odstranitvi puščajočega goriva iz reaktorja 
puščanje ni presegalo predpisanih omejitev. 
kazalec zanesljivosti goriva za leto 2013 je 
pred remontom presegel ciljne vrednosti nek 
in inpo, po remontu se je zanesljivost goriva 
izboljšala – dosegla ciljne vrednosti nek in 
inpo.

proizvedena energija na generatorju: 5.299.615,1 mWh
proizvedena energija na pragu: 5.036.473,4 mWh
razpoložljivost: 84,40 %
izkoriščenost: 83,57 %

1.  test turbinskih ventilov.
2.  samodejna zaustavitev elektrarne zaradi 

nezaželjenega zapiranja msiV-a.
3.  samodejna zaustavitev elektrarne zaradi 

neustreznega delovanja novega merilnika sistema 
temperature reaktorskega hladila.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

32

remont
2013

JAn Feb mAr Apr mAJ JUn JUl AVG sep okt noV deC

moč (mW)
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 obrAtoVAlnA
UčinkoVitost

NAbAVA OPREME 
IN sTORITEV

nek je februarja 2013 postala zavezanka za 
javna naročila in je dolžna upoštevati zakon 
o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih 
storitev (zJnVetps).

zaradi novih zakonskih obveznosti (zJnVe-
tps) smo morali vse sporazume o dolgoroč-
nem sodelovanju s strateškimi poslovnimi 
parterji preklicati, čeprav so se pokazali kot 
dobra podlaga pri zagotavljanju kakovostnih, 
pravočasnih in cenovno ustreznih storitev; 
podaljšal se je nabavni ciklus ter povečalo ad-
ministriranje celotnega procesa. 

KAZALEc 
učINKOVITOsTI 
sEKuNDARNE KEMIJE

2004

1,08

2005

1,05

2006

1,08

2007

1,05

2008

1,02

2009

1,02

2010

1,03

2012 2013

1,03

2011

1,02 1,02

CilJ nek 
zA leto 2013 ≤ 1,05

kAzAleC
sekUndArne kemiJe

Vnos agresivnih elektrolitov v sekundarni krog 
je bil nizek, zato potreb po korektivih ukrepih 
ni bilo. Ciljne vrednosti WAno-kazalca kemije 
sekundarnega kroga, ki so za 5-7-krat nižje od 
dopustnih za normalno obratovanje, so bile v 
marcu nekoliko presežene zaradi nenačrtova-
ne zaustavitve. zaustavitev med ciklusom je 
pričakovano vplivala tudi na večje sproščanje 
produktov korozije. monitoring ključnih para-
metrov je bil učinkovit, prav tako čistilni siste-
mi, ki so pripomogli k učinkovitemu kemijske-
mu programu.

naročila za remont 2013 so bila v večjem ob-
segu izvedena že pred uvrstitvijo nek med 
zavezance za naročanje po zJnVetps, kar 
nam je omogočilo ustrezno fleksibilnost pri 
dodatnem naročanju storitev in materiala za 
remont.

na zunanjem trgu se z leti slabša sodelovanje 
predvsem z ameriškimi dobavitelji, na lokal-
nem trgu pa se pojavljajo težave zaradi neu-
strezne organiziranosti podjetij.

KAZALEc
ZANEsLJIVOsTI
JEDRsKEGA GORIVA

CilJ nek zA leto 2013 ≤ 5e-04 Ci/m3 Ci/m3

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 20132011

2,9e-05

4,0e-03

2,0e-03

3,7e-05 6,3e-05 1,0e-04 1,0e-05 2,4e-05 1,0e-06 4,1e-04 4,1e-036,2e-06
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IZKušNJE DRuGIH – 
VODILO ZA NAšE DELO

V elektrarni se zavedamo pomena vključitve 
v mednarodne organizacije in v mednarodni 
nadzor našega delovanja. le tako lahko dose-
gamo mednarodno primerljive obratovalne in 
varnostne rezultate.

WANO

V svetovno združenje operaterjev jedrskih 
elektrarn (World Assosiation of nuclear 
operators – WAno) so vključene vse jedrske 
elektrarne na svetu. naša elektrarna je včla-
njena v WAno od ustanovitve te organizacije 
leta 1989. namen organizacije je promocija 
najvišjih standardov varnosti in razpoložlji-
vosti ter odličnosti obratovanja jedrskih elek-
trarn. WAno izvaja programe za izmenjavo 
obratovalnih izkušenj, spodbujanje medse-
bojnih komunikacij, medsebojnih primerjav in 
posnemanje dobrih rešitev.

INPO

naša elektrarna je že od leta 1988 včlanjena 
v inštitut za spremljanje obratovanja jedr-
skih elektrarn (institute for nuclear power 
operations – inpo) v zdA. njegov namen je 
povečati raven varnosti in zanesljivosti jedr-
skih elektrarn. Vse ameriške jedrske elektrar-
ne oziroma njihovi upravljavci so včlanjeni 
v to organizacijo. članstvo je razširjeno na 
posamezne upravljavce jedrskih elektrarn iz 
drugih držav kot tudi na proizvajalce in pro-
jektante jedrskih objektov.

6.0
mednarodno 
sodelovanje

IAEA

mednarodna agencija za jedrsko energijo (in-
ternational Atomic energy Agency – iAeA) je 
neodvisna medvladna organizacija, ki deluje v 
organizaciji združenih narodov. njen osnovni 
namen je, da pomaga članicam pri načrtova-
nju in uporabi jedrske tehnologije za razne 
miroljubne namene. to vključuje tudi proi-
zvodnjo električne energije oziroma prenos 
tehnologije in znanja na tem področju. iAeA 
razvija varnostne standarde, ki podpirajo 
doseganje visoke ravni varnosti pri uporabi 
jedrske energije in zaščiti prebivalstva pred 
ionizirajočim sevanjem. organizacija deluje 
na podlagi nekaterih programov, kot so nad-
zor nad jedrskimi materiali, uporaba jedrske 
tehnologije, jedrska energija, jedrska varnost 
in tehnično sodelovanje, ter organizira misi-
je osArt (operational safety review team), 
ki obiskujejo elektrarne, da bi po natančnem 
pregledu ocenili njihovo obratovalno varnost. 

NuMEX

Več kot deset let smo člani tudi organizaci-
je nUmeX (nuclear maintenance experience 
exchange), ki se ukvarja z izmenjavo izkušenj 
na področju vzdrževanja jedrskih elektrarn. 
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 mednArodno 
sodeloVAnJe

EPRI

epri (electrical power research institute) je 
neprofitna in neodvisna organizacija za razi-
skovanja na področju proizvodnje električne 
energije in zaščite okolja. Ustanovljena je 
bila leta 1973 kot podpora razvoju elektroin-
dustrije. inštitut trenutno pokriva vse vidike 
proizvodnje, prenosa in uporabe električne 
energije. 

NRc 

nrC (nuclear regulatory Commission) je ne-
odvisna agencija zdA, zadolžena za varnost 
in zaščito prebivalstva pred učinki sevanja je-
drskega materiala, reaktorjev in postrojenj za 
predelavo jedrskih materialov. z UrsJV in iJs 
je nek včlanjena v nekaj programov, ki nam 
omogočajo dostop do informacij in literature 
na različnih področjih.

PWROG

pWroG (pressurized Water reactor owners 
Group) je združenje vseh uporabnikov tlač-
novodnih reaktorjev (pWr) in družbe We-
stinghouse. organizacija ponuja različne 
programe, povezane z izboljšavo opreme, op-
timizacijo tehničnih specifikacij, zmanjševa-
njem števila nenačrtovanih zaustavitev, po-
večanjem moči elektrarn, poenostavljanjem 
sistemov na elektrarnah, izdelavo in uporabo 
jedrskega goriva, izvedbo analiz ob uporabi 
modernih programov in analitičnih metod itd. 

ENIss 

nek je kot članica skupine eniss (european 
nuclear industry safety standards) sodelovala 
pri pripravi stališč jedrske industrije eU za pre-
dloge zakonodajnih sprememb s tega podro-
čja. delovna skupina deluje znotraj ForAtom-
-a – organizacije jedrske industrije v eU.

NAšE sODELOVANJE 
V LETu 2013

predsednik uprave nek je član upravnega 
odbora pariškega centra WAno, v katerem 
so predstavniki vseh držav, včlanjenih v ta 
center. en delavec nek je začasno zaposlen v 
pariškem centru WAno in je član skupine, ki 
izvaja medsebojna strokovna preverjanja.

že leta tudi aktivno sodelujemo z organiza-
cijama WAno in inpo. imeli smo tri misije 
za medsebojno strokovno preverjanje obra-
tovanja elektrarn – WAno peer review, naši 
strokovnjaki so se udeležili 38 takšnih misij 
po celem svetu. naš predstavnik je v letu 2013 
aktivno sodeloval v mednarodnem strokov-
nem pregledu obratovanja elektrarne (misija 
WAno peer review) doel v belgiji. 

preko programa tehnične pomoči (technical 
Assistance missions) je naša elektrarna do 
sedaj sprejela 32 takšnih misij s temami, ki 
pokrivajo vsa področja aktivnosti elektrarne. 
V letu 2013 smo sprejeli misijo za področje 
učinkovite organizacije elektrarne. trije naši 
strokovnjaki so sodelovali na misijah na elek-
trarnah: trilo, Španija, na področju priprav za 
primer izrednega dogodka, brokdorf, nemčija, 
na področju pregleda obratovanja sistemov 
in na elektrarni Vandellos, Španija, na podro-
čju poročanja o manjših dogodkih.

naši predstavniki se redno udeležujejo stro-
kovnega usposabljanja, ki jih te organizacije 
pripravljajo. zaradi dobrih rezultatov je po-
stal naš objekt zgled za ostale upravljavce 
jedrskih elektrarn in vir dobrih izkušenj na 
različnih področjih dela. tako so nas do danes 
v okviru organizacije WAno obiskali pred-
stavniki iz devetih držav za 19 področji. naši 
predstavniki pa so se seznanili z dobro prakso 
v petih državah.

V sodelovanju z mednarodno agencijo za je-
drsko energijo (iAeA) smo organizirali že tri 
misije osArt in še nekaj drugih misij. naši 
strokovnjaki so se udeležili 16 takšnih misij 
po celem svetu. inšpektorji iAeA, ki nadzoru-
jejo jedrsko gorivo, nas redno obiskujejo. 

nek aktivno sodeluje na nekaterih pomemb-
nejših področjih delovanja inštituta epri:

•	 problematika vzdrževanja opreme v 
jedrskih elektrarnah (nmAC – nuclear 
maintenance Applications Center);

•	 izboljšave, nabava in kvalifikacija opreme 
(pse – plant support engineering);

•	 neporušna testiranja in raziskave (nde – 
non destructive examination);

•	 izmenjava izkušenj pri uporabi programov 
za analize nezgod (mAAp – modular 
Accident Analyses program User Group);

•	 izmenjava izkušenj na področju 
problematike erozije/korozije – CHUG 
(Checworks Users Group).

naša elektrarna je sodelovala na letnih kon-
ferencah pWroG, ki so posebej organizirane 
za jedrske elektrarne iz evropskih držav. prav 
tako pa je kot članica organizacije nUmeX 
aktivno vključena v izmenjavo izkušenj na po-
dročju vzdrževanja.



47

le
tn

o
po

r
o

či
lo

20
13

Aktivnosti strokovnega usposabljanja so se 
izvajale, da bi zagotavljali kakovostno pri-
pravo in izvedbo programov usposabljanja 
in tako prispevali k visoki stopnji usposoblje-
nosti delavcev ter k varnemu in zanesljivemu 
obratovanju elektrarne v skladu z zastavljeni-
mi cilji in usmeritvami.

programe usposabljanja smo v veliki meri pri-
pravljali in izvajali sami, deloma pa je usposa-
bljanje potekalo tudi v sodelovanju z zunanji-
mi organizacijami, tako domačimi kot tujimi.

letni plan ter potrebe po usposabljanju, ugo-
tovljene v sodelovanju z vodji posameznih 
organizacijskih enot nek, so bile osnova za 
oblikovanje ter izvajanje tečajev.

usPOsAbLJANJE 
ObRATOVALNEGA OsEbJA

obratovalno osebje se je usposabljalo v skla-
du s programi, ki so bili oblikovani na podla-
gi veljavnih predpisov, internih postopkov in 
dveletnega programa. 

nadaljevali smo po programu začetnega 
usposabljanja osebja z dovoljenjem in s pre-
izkusom zaključili interni program usposa-
bljanja za pet novih operaterjev reaktorja. Vsi 
udeleženci programa so uspešno opravili tudi 
preveritev za prvo pridobitev dovoljenja za 
operaterja reaktorja, in sicer pred strokovno 
komisijo za preveritev usposobljenosti ope-
raterjev, ki jo imenuje UrsJV.

istočasno je potekalo tudi začetno usposa-
bljanje 15 tečajnikov, ki so v aprilu zaključili s 
prvo fazo usposabljanja – teoretične osnove 
ter začeli z drugo fazo – sistemi in obratova-
nje elektrarne, ki poleg predavanj obsega tudi 
praktične vaje na simulatorju ter praktično 
usposabljanje v tehnološkem delu elektrarne. 

proces menjave generacij se počasi zaklju-
čuje in prvič po nekaj letih nismo v novembru 
v sodelovanju z izobraževalnim centrom za 
jedrsko tehnologijo (iCJt) pričeli s prvo fazo 
usposabljanja operaterjev in novo zaposlenih 
inženirjev. prva faza usposabljanja se bo v bo-
doče izvajala vsako drugo leto.

stalno strokovno usposabljanje osebja z do-
voljenjem je potekalo v skladu z odobrenim 
okvirnim programom in internimi postopki. 
Usposabljanje je bilo v obliki predavanj in 
scenarijev na simulatorju izvedeno v štirih 
tedenskih segmentih, ki so se jih udeležile 
vse obratovalne posadke in ostalo osebje z 
dovoljenjem. 

7.0
usposabljanje
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 UsposAblJAnJe

V zadnjem letnem segmentu je 23 kandidatov 
uspešno opravilo preveritve za obnovitev do-
voljenj, od tega osem za operaterja reaktorja, 
šest za glavnega operaterja reaktorja in de-
vet za inženirja izmene. pet kandidatov pa je 
v tem času uspešno opravilo preizkus za prvo 
pridobitev dovoljenja za glavnega operaterja 
reaktorja. 

stalno strokovno usposabljanje strojnikov 
opreme je potekalo vzporedno z usposablja-
njem osebja z dovoljenjem v štirih tedenskih 
segmentih. poudarek je bil na praktičnem 
usposabljanju uporabe obratovalnih postop-
kov v tehnološkem objektu ali s pomočjo 
aktivne povezave predavalnice s popolnim 
simulatorjem. ostale vsebine so bile name-
njene ohranjanju in nadgrajevanju znanj in 
veščin, ki jih strojniki opreme potrebujejo pri 
svojem delu. 

skupina desetih oseb iz proizvodnje se je 
udeležila štiridnevnega praktičnega usposa-
bljanja rokovanja z opremo za menjavo go-
riva, katerega namen je pripraviti sodelujoče 
za varno in kakovostno izvedbo te pomembne 
aktivnosti med remontom.

pred remontom se je v skladu s prakso iz prej-
šnjih let usposabljalo osebje tako za sprejem 
kot za menjavo goriva; usposabljanja so se 
udeležili posamezniki različnih organizacij-
skih enot. 

obratovalno osebje se je na popolnem simula-
torju usposabljalo pred izvedbo pomembnej-
ših aktivnosti na objektu. simulirane so bile 
tudi vse pomembnejše modifikacije, ki vpliva-
jo na obratovanje in odzivanje elektrarne.

usPOsAbLJANJE OsEbJA 
VZDRžEVANJA IN OsTALIH 
PODPORNIH fuNKcIJ

za usposabljanje tehničnega osebja so bili 
organizirani tečaji, s katerimi naj bi pridobili 
in ohranjali zakonsko zahtevana, splošna in 
specialistična znanja ter veščine za potrebe 
vzdrževalnih in ostalih podpornih funkcij.

tako je bil v sklopu začetnega usposabljanja 
tehničnega osebja izveden tečaj iz osnov teh-
nologije jedrskih elektrarn (otJe). V skladu z 
ustaljeno prakso je potekal v sodelovanju s 
centrom iCJt. tečaji otJe se izvajajo v dveh 
delih; v prvem se obravnavajo teoretične 
osnove, v drugem pa sistemi in obratovanje 
elektrarne. tega usposabljanja so se v letu 
2013 udeležili trije delavci nek.

programi usposabljanja osebja Vzdrževanja 
so se nadaljevali na področju specialističnih 
in zakonsko zahtevanih znanj. potrebe po 
usposabljanju so bile oblikovane na podlagi 
matrik potrebnih kvalifikacij. tečaji so se del-
no izvajali v prostorih centra za usposabljanje 
vzdrževalcev in v tehnoloških prostorih elek-
trarne, deloma pa v sodelovanju z zunanjimi 
inštitucijami. V skladu z ustaljeno prakso smo 
v pripravo in izvedbo usposabljanj poleg ose-
bja strokovnega usposabljanja aktivno vklju-
čevali tudi mentorje praktičnega usposablja-
nja iz posameznih enot Vzdrževanja. 

po programu stalnega strokovnega usposa-
bljanja osebja Vzdrževanja smo v dveh se-
gmentih podprli program obnovitve splošnih 
in zakonsko zahtevanih vsebin. osebje Vzdr-
ževanja se je seznanilo z novostmi v procesih 
elektrarne ter obratovalnimi izkušnjami. 

skupina desetih oseb iz Vzdrževanja se je 
udeležila štiridnevnega praktičnega uspo-
sabljanja rokovanja z opremo za menjavo 
goriva. 

OsTALA ZAKONsKO ZAHTEVANA 
IN sPLOšNA usPOsAbLJANJA

nadaljevali smo z izvajanjem ustaljenih pro-
gramov začetnega in obnovitvenega usposa-
bljanja s področij, kot so Varstvo in zdravje pri 
delu, protipožarna zaščita, nevarne kemikali-
je, načrt zaščite in reševanja (nzir) itn. 

na področju Varstva pred sevanji so v skladu 
z zakonodajo potekala začetna in obnovitve-
na usposabljanja. 

izvedena je bila tudi obširnejša vaja organiza-
cije nzir, ki je bila podprta z uporabo popol-
nega simulatorja.

poleg omenjenih usposabljanj je bilo tudi več 
tečajev za ostale organizacijske enote elek-
trarne. namenjeni so bili spoznavanju novosti 
v zakonodaji, uvajanju novosti v posamezne 
procese, nadaljevali pa smo tudi s splošnimi 
tečaji računalniškega opismenjevanja in tujih 
jezikov. 

V času pred rednim remontom je bil za po-
trebe zunanjih izvajalcev del izveden obširen 
program splošnih tečajev, katerih se je ude-
ležilo preko 3000 tečajnikov. največ udele-
žencev je opravilo program splošnega uspo-
sabljanja (1762), programe usposabljanja s 
področja Varstva pred sevanji (radiološka za-
ščita 2, radiološka zaščita 3) je opravilo 700 
tečajnikov, 160 vodij del pa je obnovilo svoje 
znanje. 
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družbah (zGd-1) in družbene pogodbe nek 
v nadaljevanju podajamo povzetek poročila 
nek za leto 2013. povzetek vsebuje glavne 
značilnosti poslovanja v letu 2013 in skrajša-
no obliko temeljnih računovodskih izkazov. 
Vsi temeljni računovodski izkazi so v popol-
ni obliki izkazani v letnem poročilu nek za 
leto 2013, ki je sestavljeno v skladu z določili 
pogodbe med Vlado republike slovenije in 
Vlado republike Hrvaške o ureditvi statusnih 
in drugih pravnih razmerij, povezanih z vla-
ganjem v nuklearno elektrarno krško, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo (meddržavna po-
godba), in družbene pogodbe nek ter zGd-1 in 
slovenskih računovodskih standardov (srs).

letno poročilo nek za leto 2013 je bilo predlo-
ženo organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje 
in objavljanje podatkov, naslednji delovni dan 
po njegovem sprejetju na skupščini nek ter je 
objavljeno na njenih spletnih straneh.

leto 2013 je zaznamoval izredno zahteven 
remont, v katerem smo poleg načrtovanih 
aktivnosti odpravljali posledice poškodb treh 
gorivnih elementov. remont je bil zato daljši 
od načrtovanega, imeli pa smo tudi dve sa-
modejni zaustavitvi. dobavljena količina ele-
ktrične energije je bila zato za 281 gigavatnih 
ur manjša od načrtovane. tako smo dobavili 
5036 gigavatnih ur električne energije. kljub 
temu ugotavljamo, da smo poslovali uspešno.

ne glede na manjše dobave smo poslovali 
v okviru načrtovanih stroškov. Ustvarili smo 
194 374 tisoč evrov prihodkov in 194 101 tisoč 
evrov odhodkov. prihodki za leto 2013 prese-
gajo odhodke za 273 tisoč evrov.

struktura odhodkov je razvidna iz grafa v 
nadaljevanju.

8.0
povzetek 
računovodskih 
izkazov 
za leto 2013
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vljajo stroški amortizacije, stroški materiala 
in storitev, stroški dela in stroški jedrskega 
goriva, ki znašajo skupno 92 odstotkov vseh 
odhodkov.

Vlagali smo v tehnološko nadgradnjo, manj-
ši obseg pa predstavljajo še drobne naložbe. 
Glede na to, da je prišlo v letu 2013 do zamika 
dinamike naložbenja, ni bilo treba najeti na-
črtovanega dolgoročnega posojila. obstoječo 
dolgoročno zadolženost smo znižali v skladu 
z načrtom. tako smo iz sredstev amortizacije 
v letu 2013 odplačali štiri obroke dolgoročne-
ga posojila, najetega za zamenjavo reaktor-
ske glave in izvedbo navarov na tlačniku, in 
štiri obroke dolgoročnega posojila, najetega 
za vlaganja v tehnološko nadgradnjo.

Finančni položaj nek je ustrezen. z dolgo-
ročnimi viri imamo pokrita vsa dolgoročna 
sredstva in vse zaloge. rezultati poslovanja 
so razvidni iz skrajšanih oblik temeljnih raču-
novodskih izkazov. te izkaze pa je treba brati 
s pojasnili, ki so podrobneje predstavljena v 
letnem poročilu nek za leto 2013 in objavlje-
na na spletnih straneh Agencije republike 
slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(www.ajpes.si).

REVIZORJEVO POROčILO, 
NAMENJENO JAVNI 
ObJAVI POVZETKOV 
RAčuNOVODsKIH IZKAZOV

sTRuKTuRA ODHODKOV 
ZA LETO 2013

stroŠki 
zAVAroVAnJA 
1 %

Vodno 
poVrAčilo 

2 %

Jedrsko GoriVo 
17 % stroŠki mAteriAlA 

in storiteV 
27 %

stroŠki 
AmortizACiJe 
31 %stroŠki delA 

17 %

nAdomestilo zA omeJeno 
rAbo prostorA in UporAbo 

stAVbneGA zemlJiŠčA 
3 %

 

ostAli odHodki 
2 %

poVzetek 
rAčUnoVodskiH izkAzoV 

zA leto 2013
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sTANJA NA DAN 
31. DEcEMbRA 2013

 

                                                           v tisoč eUr

IzkAz posloVneGA izidA  2013  2012

i. posloVni priHodki 193 874 189 644
ii. posloVni odHodki  193 551 189 394
iii. posloVni izid iz posloVAnJA (i. – ii.) 323 250
iV. FinAnčni priHodki  500 391
V. FinAnčni odHodki   550  641
Vi. posloVni izid iz FinAnCirAnJA (iV. – V.) (50) (250)
Vii. posloVni izid obrAčUnskeGA obdobJA (iii. + Vi.) 273 0
Viii. dAVek iz dobičkA 0 0

iX. čisti posloVni izid obrAčUnskeGA obdobJA (Vii. – Viii.) 273 0

                                                 v tisoč eUr

izkAz denArniH tokoV 2013 2012

i. denArni tokoVi pri posloVAnJU    
1. preJemki pri posloVAnJU  212 556    210 818
2. izdAtki pri posloVAnJU  139 193 121 422
3. prebitek preJemkoV Ali izdAtkoV pri posloVAnJU (1. – 2.) 73 363 89 396
ii. denArni tokoVi pri nAložbenJU    
1. preJemki pri nAložbenJU   330 227
2. izdAtki pri nAložbenJU  67 887 77 458
3. prebitek preJemkoV Ali izdAtkoV pri nAložbenJU (1. – 2.)  (67 557) (77 231)
iii. denArni tokoVi pri FinAnCirAnJU    
1. preJemki pri FinAnCirAnJU  0 120 910
2. izdAtki pri FinAnCirAnJU  5 798 133 072 
3. prebitek preJemkoV Ali izdAtkoV pri FinAnCirAnJU (1. – 2.) (5 798) (12 162) 
iV. končno stAnJe denArniH sredsteV(Vi. + V.) 23 15
V. denArni izid V obdobJU  8 3
  +    
Vi. zAčetno stAnJe denArniH sredsteV  15 12

IZKAZ POsLOVNEGA IZIDA 
ZA LETO, KONčANO 
31. DEcEMbRA 2013

IZKAZ DENARNIH TOKOV 
ZA LETO, KONčANO 
31. DEcEMbRA 2013

poVzetek 
rAčUnoVodskiH izkAzoV 

zA leto 2013

 
    v tisoč eUr

bilAnCA stAnJA 31. 12. 2013 31. 12. 2012
  sredstVA   

A. dolGoročnA sredstVA  370 243 399 314
 opredmetenA osnoVnA sredstVA  369 654 398 663 
 nAložbene nepremičnine 464 510
 dolGoročne FinAnčne nAložbe 125 141
b. krAtkoročnA sredstVA  137 762 105 098
 zAloGe 65 771 70 169
 krAtkoročne FinAnčne nAložbe 50 150 16 688
 krAtkoročne posloVne terJAtVe 21 818 18 226
 denArnA sredstVA 23 15
C. krAtkoročne AktiVne čAsoVne rAzmeJitVe 525 252

  skUpAJ sredstVA  508 531   504 664
  zAbilAnčnA sredstVA 1 302 12 383

     
 v tisoč eUr

bilAnCA stAnJA 31. 12. 2013 31. 12. 2012
  obVeznosti do ViroV sredsteV   

A. kApitAl  439 753 439 515
 VpokliCAni kApitAl 353 545 353 545
 rezerVe iz dobičkA  88 675  88 675 
 presežek iz preVrednotenJA (35)  – 
 preneseni čisti posloVni izid (2 705) (2 705)
 čisti posloVni izid posloVneGA letA 273 –
b. rezerVACiJe in dolGoročne pAsiVne čAsoVne rAzmeJitVe 6 962 6 605
 rezerVACiJe zA JUbileJne nAGrAde in odprAVnine 6 342 5 924
 drUGe rezerVACiJe 620 681
C. dolGoročne obVeznosti  9 565 14 897
 dolGoročne FinAnčne obVeznosti do bAnk 9 320 14 640
 dolGoročne posloVne obVeznosti 245 257
č. krAtkoročne obVeznosti  52 118 43 497
 krAtkoročne FinAnčne obVeznosti do bAnk 5 320 5 320 
 krAtkoročne posloVne obVeznosti  46 798 38 177
d. krAtkoročne pAsiVne čAsoVne rAzmeJitVe 133  150

e. skUpAJ obVeznosti do ViroV sredsteV  508 531 504 664
 zAbilAnčne obVeznosti 1 302 12 383
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     preneseni čisti posloVni
sestAVine VpokliCAni rezerVe presežek iz čisti posloVni izid posloVneGA skUpAJ 
kApitAlA kApitAl iz dobičkA preVrednotenJA izid letA kApitAl

  osnoVni zAkonske stAtUtArne  preneseni prenesenA čisti  
  kApitAl rezerVe rezerVe  čisti dobiček čistA izGUbA dobiček
      
zAčetno stAnJe 1. 1. 2013 353 545 35 354 53 321 – – (2 705) – 439 515

Celotni VseobseGAJoči donos – – – – – – – –
posloVneGA letA

Vnos čisteGA posloVneGA izidA – – – – – – 273 273
posloVneGA letA 

spremembe V kApitAlU – – – – – – – –

drUGe spremembe V kApitAlU  – – – (35) – – – (35)

končno stAnJe 31. 12. 2013 353 545 35 354 53 321 (35) – (2 705) 273 439 753

zAčetno stAnJe 1. 1. 2012 353 545 35 354 53 321 – – (2 705) – 439 515

Celotni VseobseGAJoči donos – – – – – – – –
posloVneGA letA

Vnos čisteGA posloVneGA izidA – – – – – – – –
posloVneGA letA 

spremembe V kApitAlU – – – – – – – –

drUGe spremembe V kApitAlU  – – – – – – – –
 

končno stAnJe 31. 12. 2012 353 545 35 354 53 321 – – (2 705) – 439 515

v tisoč eUr

poVzetek 
rAčUnoVodskiH izkAzoV 

zA leto 2013

IZKAZ GIbANJA 
KAPITALA ZA LETI 
2013 IN 2012

56
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orGAnizACiJA drUžbe

nek je v skladu z meddržavno pogodbo med 
Vlado republike slovenije in Vlado republike 
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih prav-
nih razmerij, povezanih z vlaganjem v nukle-
arno elektrarno krško, njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo, ter družbeno pogodbo, ki sta 
bili uveljavljeni 11. marca 2003, organizirana 
kot družba z omejeno odgovornostjo. organi 
družbe skupščina, nadzorni svet in uprava so 
sestavljeni paritetno. 

osnovni kapital nek, d. o. o., je razdeljen na 
dva enaka poslovna deleža v lasti družbeni-
kov Gen energija, d. o. o., krško in Hrvatska 
elektroprivreda, d. d., zagreb. nek proizvaja in 
dobavlja električno energijo izključno v korist 
družbenikoma, ki imata pravico in obveznost 
prevzema 50 odstotkov skupne razpoložljive 
moči in električne energije na pragu nek.

nek je v skladu z meddržavno pogodbo med 
Vlado republike slovenije in Vlado republike 
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih prav-
nih razmerij, povezanih z vlaganjem v nukle-
arno elektrarno krško, njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo, ter družbeno pogodbo, ki sta 
bili uveljavljeni 11. marca 2003, organizirana 
kot družba z omejeno odgovornostjo. organi 
družbe skupščina, nadzorni svet in uprava so 
sestavljeni paritetno. 

osnovni kapital nek, d. o. o., je razdeljen na 
dva enaka poslovna deleža v lasti družbeni-
kov Gen energija, d. o. o., krško in Hrvatska 
elektroprivreda, d. d., zagreb. nek proizvaja in 
dobavlja električno energijo izključno v korist 
družbenikoma, ki imata pravico in obveznost 
prevzema 50 odstotkov skupne razpoložljive 
moči in električne energije na pragu nek.

9.0
organizacija 
družbe

KOMPETENTEN IN MOTIVIRAN 
KOLEKTIV KOT TEMELJ VARNOsTI 
IN DOLGOROčNOsTI

ob koncu lanskega leta je bilo v nek 636 za-
poslenih, od tega več kot 40 odstotkov z viso-
ko strokovno in univerzitetno izobrazbo. med 
zaposlenimi je 7 doktorjev in 14 magistrov 
znanosti. na področjih obratovanja, vzdrže-
vanja, inženiringa, kakovosti in strokovnega 
usposabljanja, kar predstavlja tri četrtine 
zaposlenih, delajo strokovnjaki s področja 
elektrotehnike, strojništva, jedrske tehnike, 
kemije, fizike, računalništva in gradbeništva, 
različnih ravni izobrazbe. s sistematičnim 
usposabljanjem, ki ga organiziramo v nek in v 
sodelovanju z domačimi in mednarodnimi or-
ganizacijami, zaposleni pridobijo specialistič-
na znanja s področja jedrske tehnologije in 
delovnih procesov, ki podpirajo obratovanje. 
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zagotavljanja varnosti in zanesljivosti obra-
tovanja nek, zato zaposlenim omogočamo 
celovit poklicni razvoj. podpiramo njihovo 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. V 
nek se zaključuje menjava generacij, ko so se 
upokojevali sodelavci, ki so v elektrarni delali 
od izgradnje in začetka obratovanja. kontinu-
iteto strokovne usposobljenosti smo ohranili 
tako, da smo pravočasno vzpostavili progra-
me sistematičnega in načrtnega prenosa 
znanj, veščin in izkušenj na mlade sodelavce. 

spodbudno delovno okolje in vpetost v med-
narodni prostor so razlogi, zaradi katerih je 
mladim strokovnjakom delati v nek izziv 
ter se pri nas radi zaposlijo in gradijo svojo 
poklicno pot. zadovoljni smo, da lahko pri-
dobimo kakovostne kadre. naravni proces 
upokojevanja je tako skoraj edini razlog po-
stopnega odhoda kadrov iz nek. V celotnem 
obratovalnem obdobju smo imeli visoko ka-
drovsko stabilnost. letna izhodna fluktuacija 
v lanskem letu je bila 1-odstotna. 

s štipendiranjem in različnimi oblikami so-
delovanja že med študijem gradimo temelje 
dolgoročnega odnosa. Štipendije namenjamo 
kandidatom naravoslovnih in tehniških strok 
za študij na 7. ravni izobrazbe. odziv mladih je 
še vedno zelo dober. podelili smo 6 kadrovskih 
štipendij za deficitarna študijska področja 
študentom druge bolonjske stopnje. ob kon-
cu leta smo imeli 20 štipendistov.

ORGANIZAcIJsKA 
sHEMA

FinAnCeinženirinG

kVAlitetA in 
oCenJeVAnJe

Jedrske
VArnosti

teHničnA 
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Arso Agencija republike slovenije za okolje
bs oHsAs british standard – international occupational Health and safety management standard
CHUG Checworks Users Group
eles elektro – slovenija
eniss european nuclear industry safety standards
epri electrical power research institute
iAeA international Atomic energy Agency 
ibl inner bundle lancing
iCJt izobraževalni center za jedrsko tehnologijo
iJs institut Jožef stefan
inpo institute for nuclear power operations
i&C instrumentation and Control
isi in-service inspection
iso international organisation for standardization
mAAp modular Accident Analysis program User Group
nde non-destructive examination
nek nuklearna elektrarna krško
nmAC nuclear maintenance Application Center
nrC nuclear regulatory Commission
nUmeX nuclear maintenance experience exchange
nUpiC nuclear procurement issues Committee
nzir načrt zaščite in reševanja
osArt operational safety and review team
otJe osnove tehnologije jedrskih elektrarn
oVd okoljevarstveno dovoljenje 
pnV program nadgradnje varnosti
pse plant support engineering
pWroG pressurized Water reactor owners Group
sl sludge lancing
srs slovenski računovodski standardi
UrsJV Uprava republike slovenije za jedrsko varnost
WAno World Association of nuclear operators
zGd zakon o gospodarskih družbah
zVisJV zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
zJnVetps zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
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