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Odpadki se razvrščajo v tri glavne skupine in nekaj podskupin.
Te so tudi osnova za ločevanje odpadkov in pripravo paketov
pri malih povzročiteljih radioaktivnih odpadkov ter za obračun
opravljenega prevzema odpadkov.

V ceni storitve se ceni prevzema in skladiščenja dodajo
še stroški obdelave in priprave, in sicer se obračunajo v
pavšalnem znesku 30 % od cene prevzema in skladiščenja, ter
stroški prevoza v primeru, da prevoz izvaja ARAO.

Cena ravnanja z radioaktivnimi odpadki za posamezno
skupino in podskupino odpadkov obsega stroške prevzema in
skladiščenja odpadkov, stroške obdelave in priprave odpadkov
ter stroške prevoza.

Cena prevoza se obračuna po dejanskem številu prevoženih
kilometrov v obe smeri. Cena za prevožen kilometer z
razdaljo prevoza pada. V ceni je obračunan čas nakladanja
in razkladanja tovora, vse radiološke meritve, potrebne za
izpolnitev zahtev ADR10 (Evropski sporazum o mednarodnem
prevozu nevarnih snovi po cesti) za prevoz radioaktivnih
odpadkov, ter izvedba ostalih radioloških meritev na lokaciji
povzročitelja.

Cena prevzema in skladiščenja = E x f
Cena prevzema in skladiščenja se oblikuje na podlagi osnovne
cene (E) na prostorninsko enoto odpadka (za I. in III. skupino
odpadkov) oziroma za en vir (II. skupina odpadkov) in
posebnega faktorja (f), ki opredeljuje dolgoživost odpadka
(ta je 0,5 za zelo kratkožive odpadke, 1 za kratkožive in 3 za
dolgožive odpadke).

Vrsta odpadka
*Osnovna cena v EUR na enoto (E)
I. Skupina – Trdni odpadki
T1 – trden, stisljiv, gorljiv
10,85 EUR/l
T2 – trden, stisljiv, negorljiv
16,27 EUR/l
T3 – trden, nestisljiv, gorljiv
16,27 EUR/l
T4 – trden, nestisljiv in negorljiv odpadek; odpadek posebnih oblik, velik kosovni odpadek 21,70 EUR/l
II. Skupina – Izrabljeni zaprti viri
ZV0 – javljalnik požara
25,04 EUR/kos
ZV1 – izrabljeni zaprti vir z: A ≤ 3,7 GBq
86,80 EUR/kos
ZV2 – izrabljeni zaprti vir z: 3,7 GBq < A ≤ 37 GBq
325,49 EUR/kos
ZV3 – izrabljeni zaprti vir z: 37 GBq < A ≤ 370 GBq
1084,96 EUR/kos
ZV4 – izrabljeni zaprti vir z: 370 GBq > A
2169,92 EUR/kos + 0,2086 EUR/GBq nad 370 GBq
III. skupina – Ostali radioaktivni odpadki
L – tekoči odpadek
32,55 EUR/l
M – mešani odpadek (radioaktiven odpadek, ki ima še druge nevarne lastnosti)
54,25 EUR/l
Razdalja prevoza		*Cena v EUR za prevožen kilometer
do vključno 50 km
6,26 EUR/km
od 50 do vključno 100 km
4,59 EUR/km
od 100 do vključno 200 km
3,76 EUR/km
nad 200 km
3,13 EUR/km
* Davek na dodano vrednost se na podlagi petega odstavka 5. člena ZDDV ne obračunava.

če želite vedeti več!

Za dodatna pojasnila glede prevzema Vaših radioaktivnih
odpadkov nas pokličite na spodaj navedene telefonske
številke od ponedeljka do petka, med 9. in 15. uro,
ali nam pišite na elektronski naslov. Na istih telefonskih
številkah ali preko elektronske pošte se lahko z nami
dogovorite za oddajo radioaktivnih odpadkov.

ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke,
Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 236 32 00
E-naslov: JavnaSluzba.MP@arao.si
spletni naslov: www.arao.si
Pripravila in izdala: Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana, 2009.
Oblikovala: Branka Smodiš.
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kaj so nizko in srednje radioaktivni
odpadki?
Radioaktivni odpadki so snovi, katerih uporaba
ni več možna ali smiselna, njihova specifična
aktivnost, to je aktivnost na enoto prostornine,
pa presega zakonsko določeno mejo. Delimo jih
na tiste, ki vsebujejo v glavnem samo beta in
gama sevalce z običajno krajšim razpolovnim
časom1 in jih imenujemo kratkoživi nizko in
srednje radioaktivni odpadki2, ter odpadke, ki
vsebujejo znatnejše koncentracije alfa sevalcev
in so zaradi tega večinoma dolgoživi3. Nizko in
srednje radioaktivni odpadki so na primer zaščitne
obleke, orodje in drugi pripomočki, kontaminirani
oz. onesnaženi z radioaktivnimi snovmi, ter zaprti
viri, ki se uporabljajo v napravah za obsevanje
v medicini ali različnih merilnih inštrumentih
v industriji in raziskovalnih dejavnostih.
Radioaktivnost večine teh odpadkov upade na
raven naravnega ozadja po približno 300 letih.

kaj je paket odpadka?
Paket je radioaktivni odpadek, vložen v zunanjo
embalažo, vključno z morebitnimi notranjimi
embalažami, pregradami ali absorpcijskim
materialom. Paket je tudi nepakiran kosovni
radioaktivni odpadek. Pred oddajo radioaktivnega
odpadka izvajalcu javne službe ravnanja z
radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev
morajo biti paketi pripravljeni v skladu z zahtevami
izvajalca javne službe.

kako ravnamo z nizko in srednje
radioaktivni odpadki?
Radioaktivne odpadke moramo ustrezno izolirati
iz našega življenjskega okolja. S pravilnim
skladiščenjem in odlaganjem zagotovimo, da ne
ogrožajo živih bitij.

kdo so mali povzročitelji radioaktivnih
odpadkov?
To so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo
jedrsko energijo, radioaktivne vire in snovi v
raziskovalnih dejavnostih, medicini in industriji
(razen jedrske elektrarne) in pri njih stalno ali
občasno nastajajo nizko in srednje radioaktivni
odpadki. Mali povzročitelji so tudi pravne osebe,
ki radioaktivne odpadke obdelujejo tako, da
spreminjajo njihove lastnosti in sestavo. V Sloveniji
je registriranih preko 200 malih povzročiteljev
radioaktivnih odpadkov.

kaj je javna služba ravnanja z
radioaktivnimi odpadki malih
povzročiteljev?
Javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki
malih povzročiteljev obsega prevzem radioaktivnih
odpadkov pri malih povzročiteljih, njihovo
prevažanje, obdelavo in pripravo, skladiščenje
ter odlaganje. Leta 1999 je vlada Republike
Slovenije Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO)
pooblastila za izvajanje javne službe ravnanja z
radioaktivnimi odpadki.

kako poteka oddaja
radioaktivnega odpadka

zahteve za prevzem paketa odpadka

korak 1

Povzročitelj obrazec najde na spletni strani ARAO (http://www.
arao.si) ali pa mu ga na njegovo željo pošljemo. Obvezno izpolni
splošne podatke »Naročila«. Pri izpolnjevanju podatkov o paketu
odpadka, predvsem o radioloških lastnostih, mu lahko pomagamo
in svetujemo. Vsem uporabnikom virov in radioaktivnih snovi
svetujemo, da hranijo vso dokumentacijo o radioaktivnem viru ali
snovi ter da sprotno evidentirajo vse dogodke, ki so pomembni za
določanje lastnosti odpadkov (certifikati, analizni listi, tehnični listi,
fotodokumentacija,...).
Izpolnjeno »Naročilo«7 povzročitelj pošlje na naš poštni naslov:
ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Sektor za obratovanje
objektov, Parmova 53, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte na e-naslov:
JavnaSluzba.MP@arao.si. Skupaj se dogovorimo za termin ogleda
pri povzročitelju odpadka, ki ga praviloma izvajamo pred dnevom
prevzema odpadka.
Na osnovi izpolnjenega »Naročila« in ogleda delavec ARAO ugotovi
sprejemljivost paketa odpadka. Preveri, če je paket z odpadkom, ki
nam ga povzročitelj namerava oddati, pripravljen tako, da ustreza
zahtevam za prevzem paketa odpadka.

Povzročitelj radioaktivnega odpadka stopi
v kontakt z ARAO in izpolni obrazec BRINJE01-1 »Naročilo za prevzem odpadkov«, v
nadaljevanju »Naročilo«.

korak 2
ARAO prejme »Naročilo« in morebitno
dokumentacijo o paketu odpadka.

korak 3
ARAO ugotovi sprejemljivost paketa odpadka.

korak 4a
Povzročitelju izdamo »Potrdilo o prevzemu
odpadkov« in se dogovorimo o datumu
prevzema paketa odpadka.

Dogovor o prevzemu paketa odpadka.

Izvedba dodatne priprave paketa odpadka.

korak 4b
Preden odpadek naložimo v vozilo, še enkrat
preverimo, če je stanje paketa odpadka enako
kot na potrjenem »Naročilu«. Povzročitelju
izdamo »Potrdilo o izvedbi prevzema
odpadkov«. Povzročitelj, ki je radioaktivne
odpadke oddal izvajalcu javne službe, mora
o tem v sedmih dneh obvestiti Upravo RS za
jedrsko varnost8.
Paket odpadka shranimo v skladišče. Za
opravljeno storitev, skladno s cenikom,
povzročitelju izdamo račun. Na datum plačila
računa lastništvo radioaktivnega odpadka
s povzročitelja preide na ARAO. Kot dokazilo
povzročitelju pošljemo »Izjavo o prenosu
lastništva odpadkov«.

Povzročitelj izvede dodatno pripravo paketa odpadka, da
bo odpadek postal sprejemljiv za prevzem, in nam pošlje
dopolnjeno »Naročilo«. Kaj je potrebno storiti, navedemo v
izdanem »Zahtevku za korektivne ukrepe«. Povzročitelju
lahko tudi pomagamo pripraviti paket odpadka skladno z
zahtevami za prevzem paketa odpadka.

korak 5
Prevzem paketa odpadka.

korak 6
ARAO paket odpadka shrani v Centralno
skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju.

Opombe:
Razpolovni čas je čas, v katerem razpade polovica začetnega števila radioaktivnih jeder.
Po prvem razpolovnem času ostane polovica, po drugem četrtina, po tretjem pa osmina
začetnega števila jeder itd.
² Kratkoživi nizko in srednje radioaktivni odpadki so odpadki, pri katerih je specifična aktivnost vsebovanih sevalcev alfa z razpolovnim časom daljšim kot 30 let enaka ali nižja
od 4000 Bq/g v posameznem paketu, vendar v povprečju ne več kot 400 Bq/g v celotni
količini NSRAO.
³ Dolgoživi nizko in srednje radioaktivni odpadki so odpadki, pri katerih specifična
aktivnost sevalcev alfa presega omejitve za kratkožive NSRAO (pravilnik JV7). (Če to ni
mogoče, se odpadek sprejme po posebnem dogovoru z ARAO.)
4
Cenik storitev je naveden na zadnji strani zloženke.
5
Mešani odpadki so odpadki, ki poleg radioaktivne komponente vsebujejo še nevarne
snovi.
6
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št.
101/2002, 22/2003).
7
Izpolnjeno naročilo je hkrati tudi naročilnica. Odgovorna oseba z žigom in podpisom
potrjuje naročilo za oddajo radioaktivnih odpadkov Agenciji za radioaktivne odpadke,
izvajalcu javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
8
Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (Uradni list RS, št.
49/2006).
9
Cenik storitev gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list
RS, št. 102/2000).
10
ADR je evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila
ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi.
1

ARAO kot izvajalec javne službe prevzame radioaktivne odpadke od vsakega
malega povzročitelja. Sprejemljivost paketa odpadka ugotovimo že pred njegovim
prevzemom. Če lastnosti paketa odpadka ne ustrezajo navedenim zahtevam,
povzročitelju svetujemo in pomagamo pri pripravi odpadka, tako da postane
sprejemljiv.

splošne lastnosti

Odpadki morajo biti pred prevzemom ustrezno embalirani, razvrščeni in označeni.
ZUNANJA EMBALAŽA
• Odpadke je mogoče prevzeti v naslednjih embalažah:
– originalni zaščitni vsebnik (za zaprte vire);
– 210 litrski sod;
– polietilenska prozorna vreča;
– zaprte polietilenske posode različnih oblik in prostornin;
– za odpadke posebnih oblik in velik kosovni material se je o embalaži
potrebno predhodno dogovoriti z ARAO – izvajalcem javne službe ravnanja z
radioaktivni odpadki.
• Izbrana naj bo takšna embalaža, da je notranja vsebina ne more poškodovati
(primer: ostri predmeti iz stekla, keramike, kovine lahko poškodujejo
polietilensko vrečo ipd.). Paketov s poškodovano embalažo ne sprejemamo v
skladišče.
• Zunanja embalaža mora biti izdelana iz nekorozivnega materiala.
• Sod lahko vsebuje največ 250 kg neobdelanih odpadkov.
NOTRANJA EMBALAŽA
Sprejemljiva notranja embalaža v paketu je:
– polietilenska prozorna vreča;
– polietilenska posoda različnih oblik in volumnov;
– kovinska posoda različnih oblik in volumnov.
LOČEVANJE
• Odpadki morajo biti pred prevzemom ločeni po skupinah in podskupinah v
pakete skladno s skupinami iz cenika storitev¹. V enem paketu so lahko le
odpadki iz iste skupine. Kratkoživi² in dolgoživi³ odpadki morajo biti v paketih
ločeni. V enem paketu so lahko le dolgoživi odpadki ali le kratkoživi odpadki.
• V paketu z mešanimi5 odpadki ne sme biti odpadkov iz drugih skupin, ki so
navedene v ceniku storitev¹.
• Paket ne sme vsebovati odpadkov, ki so nezdružljivi glede na kemijske
lastnosti.
OZNAČEVANJE
• Vsi paketi morajo biti označeni s simbolom za radioaktivnost.
• Če odpadek poleg radioaktivne komponente vsebuje tudi nevarne snovi, mora
biti za nevarne lastnosti ustrezno označen po veljavni zakonodaji za nevarne
snovi6.
RADIOLOŠKE LASTNOSTI
• Hitrost doze na kontaktu paketa mora biti manjša od 2 mSv/h.
• Površinska vezana radioaktivna kontaminacija paketa za alfa sevalce mora biti
manjša ali enaka 40 Bq/100cm² in za beta in gama sevalce manjša ali enaka
400 Bq/100cm².
• Površinska nevezana kontaminacija paketa ne sme biti merljiva.
POSEBNE LASTNOSTI (KEMIJSKE, FIZIKALNE, BIOLOŠKE LASTNOSTI)
• Odpadki v paketih morajo biti v trdnem agregatnem stanju.
• V skladišče se ne sprejme odpadkov v tekočem agregatnem stanju.
• V skladišče se ne sprejme odpadkov v plinastem agregatnem stanju.
• Sode je potrebno napolniti, kolikor je mogoče homogeno, da prenesejo večje
obremenitve, ne da bi spremenili obliko.
• Odpadek ne sme vsebovati vnetljivih in eksplozivnih snovi.
• Za gorljive odpadke je dovoljena vsebnost PVC≤10 % volumna odpadka.
• Prostornina prostih tekočin v paketu z nepredelanimi trdnimi ali mešanimi
odpadki ne sme biti večja od 1 % prostornine paketa.
• Prostornina kelatov in drugih kompleksov v paketu z nepredelanimi trdnimi ali
mešanimi odpadki ne sme biti večja od 1 % prostornine paketa.

