
Priloga 3:  Projektne osnove za skladišče nizko in srednje radioaktivnih 

odpadkov 

1. Zahteve za SSK 

SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani tako, da zdržijo vplive naravnih pojavov, kakršni 

so potresi, tornadi, udari strel ali poplave, vključno s kombinacijo navedenega, in da preprečijo 

masivno zrušitev struktur objektov ali padce težkih predmetov zaradi te zrušitve na radioaktivne 

odpadke ali SSK, pomembne za varnost. 

2. Zadrževalne pregrade in sistemi 

Zagotovljeni morajo biti ustrezni prezračevalni sistemi za zadrževanje zračnih radioaktivnih delcev 

med normalnimi in nenormalnimi dogodki. 

Zadrževalni sistemi morajo imeti zagotovljen redni monitoring v takšnem obsegu, da upravljavec 

objekta lahko zazna, kdaj so potrebni popravni ukrepi za vzdrževanje varnega skladiščenja.  

Radioaktivni odpadki morajo biti pakirani tako, da je omogočeno varno ravnanje z njimi brez izpustov 

radioaktivnosti v okolje ali brez obsevanja prek dovoljenih omejitev. Vsak tako narejeni paket mora 

biti projektiran vsaj za obratovalno dobo skladišča oziroma odlagališča. 

3. Varnostna klasifikacija SSK 

Za varnostno klasifikacijo SSK skladišč radioaktivnih odpadkov veljajo enake zahteve kakor za 

varnostno klasifikacijo SSK jedrskih elektrarn iz točke 2.1 priloge 1 tega pravilnika. 

4. Zaščita pred notranjimi požari 

Za projektiranje protipožarne zaščite se smiselno uporabijo zahteve za jedrske elektrarne iz 3. točke 

priloge 1 tega pravilnika. 

5. Ravnanje s paketi radioaktivnih odpadkov 

SSK za ravnanje s paketi morajo biti projektirani z upoštevanjem ukrepov za varstvo pred 

ionizirajočim sevanji, enostavnega vzdrževanja ter zmanjševanja verjetnosti in posledic dogodkov in 

nesreč.  

V skladišču morajo biti projektirane in vedno zagotovljene rezervne skladiščne zmogljivosti za 

pregled, vzdrževalna ali sanacijska dela, morebitno ponovno razpolaganje z odpadki ter za ravnanje z 

odpadki ob izrednih dogodkih. 

S projektom morata biti zagotovljeni ustrezna oprema in embalaža za ravnanje s poškodovanimi paketi 

radioaktivnih odpadkov v kratkem času po odkritju poškodbe. 

Upravljavec mora imeti postopek za ukrepanje ob nepravilnostih, povezanih z izgubo celovitosti 

paketov ali tolikšno njihovo degradacijo, da ne dosegajo več zahtev za odlaganje ali skladiščenje. 

Skladišče mora biti projektirano tako, da se lahko vsi odpadki odstranijo v primernem času po koncu 

obratovanja objekta ali ob intervencijskih ukrepih. 



Pisni postopki upravljavca, ki opisujejo način sprejema radioaktivnih odpadkov, morajo vsebovati tudi 

navodila, kako varno ravnati z radioaktivnimi odpadki, ki ne ustrezajo merilom sprejemljivosti za 

sprejem v skladišče. 

6. Zmožnost ponovnega razpolaganja 

Skladiščni sistemi v skladišču radioaktivnih odpadkov morajo biti projektirani tako, da je vsak paket z 

radioaktivnimi odpadki dostopen za pregled, premeščanje in vzdrževanje ter pripravljen za dodatno 

obdelavo oziroma odlaganje. 

Za ravnanje s paketi radioaktivnih odpadkov, do katerih v skladišču nizko in srednje radioaktivnih 

odpadkov v Nuklearni elektrarni Krško ni mogoče dostopati, mora imeti upravljavec pripravljene 

posebne pisne postopke in ukrepe.  

 


