
Priloga 1: Projektne osnove za jedrske elektrarne 
1. TEMELJNE PROJEKTNE OSNOVE 
1.1 Projektne osnove jedrske elektrarne  
1. Tveganje prebivalstva zaradi obratovanja jedrske elektrarne mora biti primerljivo ali 

manjše od tveganja pri proizvodnji električne energije iz drugih virov. 
2. Projekt jedrske elektrarne mora zagotoviti, da je skupna verjetnost za talitev sredice 

manjša od 10-5 na leto in verjetnost za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz 
elektrarne manjša od 10-6 na leto. 

3. Če je skupna verjetnost za talitev sredice manjša od 10-5, vendar večja od 10-6 na leto 
oziroma če je verjetnost za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz jedrske 
elektrarne manjša od 10-6, vendar večja od 10-7 na leto, mora investitor ali upravljavec 
utemeljeno dokazati, da nadaljnje zmanjševanje tveganja ni mogoče ali smiselno. 

4. Projektne osnove morajo določiti potrebne zmogljivosti jedrske elektrarne za  
obvladovanje vseh stanj objekta, tako da bodo izpolnjene zahteve varstva pred sevanji. 
Projektne osnove vključujejo:  
– pogoje normalnega obratovanja,  
– pogoje med prehodnimi pojavi in nesrečami, ki so posledica predpostavljenih začetnih 
dogodkov in njihovih kombinacij,  
– varnostno klasifikacijo SSK,  
– pomembne predpostavke in  
– izbrane analitične metode.  

5. Projektne osnove morajo upoštevati za elektrarno značilne notranje in najmanj naslednje 
zunanje predpostavljene začetne dogodke, ki morajo biti obravnavani v skladu s pogoji 
na lokaciji: 
– ekstremne vetrove, 
– ekstremne zunanje temperature, 
– ekstremno deževje, ekstremne snežne padavine, poplave, ekstremne temperature 
vode za hlajenje in poledenitve, 
– potrese, 
– padce letal, 
– druge dogodke na bližnjih transportnih poteh, v industrijskih objektih ali na območju 
lokacije, ki bi lahko povzročili požare, eksplozije ali drugače ogrožali varnost jedrske 
elektrarne. 

6. Ne glede na določbo 2. točke tega poglavja mora projekt jedrske elektrarne Krško 
zagotoviti, da je skupna verjetnost za talitev sredice med obratovanjem pri moči manjša 
od 10-4 na leto in verjetnost za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz elektrarne 
med obratovanjem pri moči manjša od 5 10-6 na leto. 

1.2 Varnostne funkcije 
1. Jedrska elektrarna mora v vseh stanjih elektrarne in med projektnimi dogodki izpolnjevati 

naslednje varnostne funkcije: 
– nadzor reaktivnosti sredice, 
– odvod toplote iz sredice, 
– zadrževanje radioaktivnih snovi in preprečitev njegovega nenadzorovanega širjenja v 
okolje.  

2. Katera koli odpoved v sistemih, namenjenih za normalno obratovanje jedrske elektrarne, 
ne sme vplivati na varnostne funkcije. 

1.3 Varnostne analize 



Poleg pogojev iz Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. člena tega pravilnika 
morajo varnostne analize upoštevati: 
       –  za doseganje in vzdrževanje stanja varne zaustavitve samo SSK, ki so  
       klasificirani v skladu s točko 2.1 te priloge; 

– kot dodatni otežujoči okoliščini za vsa stanja objekta in za vse projektne dogodke 
zaskočeno regulacijsko palico z največjo vrednostjo reaktivnosti, ki je ni mogoče vstaviti 
v sredico, in izgubo vsega zunanjega napajanja; 

– za jedrske elektrarne so odkloni iz tretjega odstavka Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 
mogoče najti.. člena dovoljeni le za varnostne analize težkih nesreč. 

 

1.4 Tehnična sprejemljivost 
Projekt mora opredeljevati najmanj: 
1. radiološka in druga merila tehnične sprejemljivosti za razvrstitev predpostavljenih 

začetnih dogodkov v posamezne pogoje obratovanja jedrske elektrarne (navadno so to: 
stanja objekta, projektni dogodki, dodatne predpostavljene odpovedi, težke nesreče). 
Predpostavljeni začetni dogodki z večjo verjetnostjo nastanka smejo imeti le 
nepomembne ali nikakršne radiološke posledice, tisti, ki lahko povzročijo težko nesrečo, 
pa morajo imeti zelo majhno verjetnost nastanka; 

2. merila za zaščito gorivnih srajčk, ki vključujejo: 
– temperaturo goriva, 
– krizo vrenja, razen za reaktorje, hlajene s plinom, 
– temperaturo srajčk, 
– celovitost gorivnih elementov, vključno z omejitvijo dovoljenega puščanja cepitvenih 
produktov med obratovanjem, ki se tudi med nenormalnimi obratovalnimi stanji ne sme 
opazno povečati, 
– največjo dovoljeno poškodbo goriva pri projektnem dogodku, pri čemer mora biti 
zagotovljeno, da gorivni elementi ostanejo na svojem mestu in da poškodbe ne 
preprečujejo učinkovitega hlajenja po nesreči; 

3. merila za zaščito tlačne meje primarnega hladilnega sistema, ki vključujejo: 
– največjo temperaturo hladila, 
– največji tlak hladila, 
– število prehodnih pojavov, ki toplotno ali tlačno obremenjujejo primarni hladilni sistem, 
hitrost spreminjanja temperatur in tlaka med takimi prehodnimi pojavi, najvišjo in najnižjo 
doseženo vrednost temperatur in tlakov ipd., 
– napetosti v materialu; 

4. za elektrarno s tlačnovodnim reaktorjem tudi merila za zaščito sekundarnega hladilnega 
sistema, ki vključujejo podobne parametre kakor v prejšnji točki;  

5. merila za zaščito zadrževalnega hrama, ki vključujejo: 
– temperature v zadrževalnem hramu, 
– tlak v zadrževalnem hramu, 
– netesnost. 

 

1.5 Sistemi za zaustavitev reaktorja 
Za varno zaustavitev reaktorja morata biti na voljo najmanj dva raznovrstna sistema. Vsaj 
eden od njiju mora biti zmožen iz vsakega stanja objekta in med projektnim dogodkom 
samostojno in prej kakor v štirih sekundah vrniti reaktor v podkritično stanje z ustrezno 
rezervo reaktivnosti. Pri tem se mora upoštevati morebitna enojna odpoved.  
 

1.6 Odvajanje zaostale toplote 



Zagotovljeno mora biti odvajanje zaostale toplote iz sredice rektorja po zaustavitvi iz vseh 
stanj objekta in med nesrečami kljub morebitni enojni odpovedi in izgubi zunanjega 
napajanja.     
 

1.7 Zadrževalni hram 
1. Jedrska elektrarna mora imeti zadrževalni hram, ki mora zagotoviti, da bo vsak izpust 

radioaktivnih snovi v okolje med projektnim dogodkom pod predpisanimi omejitvami. 
Sistem zadrževalnega hrama mora vključevati: 
– neprepustne konstrukcije, v katerih so vsi bistveni deli primarnega reaktorskega 
hladilnega sistema, 
– sisteme za nadzor tlaka in temperature v zadrževalnem hramu, 
– naprave za izolacijo, obvladovanje in odstranitev radionuklidov, vodika, kisika in drugih 
snovi, ki utegnejo biti izpuščene v atmosfero zadrževalnega hrama. 

2. Vsak vod, ki prodira v zadrževalni hram in je del tlačne meje reaktorskega hladila ali 
povezan neposredno z atmosfero zadrževalnega hrama, se mora samodejno in 
zanesljivo zapreti ob dogodku, ki vodi v projektni dogodek. Takšni vodi morajo biti 
opremljeni z najmanj dvema ustreznima zaporednima izolacijskima ventiloma. Izolacijski 
ventili morajo biti čim bliže zadrževalnemu hramu, kolikor je to še praktično izvedljivo. 

3. Vsak vod, ki prodira v zadrževalni hram in ni del tlačne meje reaktorskega hladila niti ni 
neposredno povezan z atmosfero zadrževalnega hrama, mora imeti najmanj en ustrezen 
izolacijski ventil. Tak ventil mora biti postavljen zunaj zadrževalnega hrama, vendar čim 
bliže, kolikor je to še praktično izvedljivo. 

4. Zgradba zadrževalnega hrama mora biti takšna, da ohrani svojo funkcionalnost tudi ob 
padcu velikega komercialnega letala nanjo, za jedrsko elektrarno Krško pa morajo biti 
sprejeti vsi še smiselni ukrepi za ublažitev posledic padca velikega komercialnega letala 
nanjo. 

 

1.8 Instrumentacija in regulacija 
1. Instrumentacija mora zagotavljati meritve vseh glavnih spremenljivk jedrske elektrarne, ki 

lahko vplivajo na cepitveni proces, na celovitost sredice reaktorja, na reaktorski hladilni 
sistem in na zadrževalni hram. Zagotavljati mora tudi zbiranje vseh informacij o elektrarni, 
ki so potrebne za njeno zanesljivo in varno obratovanje. Vsi parametri, pomembni za 
varnost, se morajo samodejno zapisovati in shranjevati. 

2. Instrumentacija in regulacija morata biti kvalificirana za uporabo v vseh pogojih okolja, za 
katere sta predvideni, in medsebojno elektromagnetno združljivi. 

3. Nepooblaščeni dostopi in zunanji vdori do instrumentacijskih in regulacijskih sistemov 
morajo biti preprečeni s fizičnimi, tehničnimi in administrativnimi varnostnimi ukrepi. 

4. Instrumentacijski in regulacijskih sistemi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ob 
odpovedi ali nepravilnem prenosu podatkov med njimi ni vpliva na pravilno delovanje 
varnostnih sistemov. 

5. Za računalniško podprte sisteme, pomembne za varnost, je treba pri projektiranju, 
vgradnji in preizkušanju računalniške strojne in programske opreme uporabiti ustrezne 
standarde. Programsko opremo za digitalno instrumentacijo in regulacijo je treba 
preverjati, potrjevati in preizkušati. Analiza računalniško podprtih sistemov mora zaradi 
njihove celovitosti upoštevati dodatno konservativnost. 

 

1.9 Komandna soba 
1. Komandna soba mora zagotavljati varno upravljanje in nadzor jedrske elektrarne v vseh 

stanjih objekta. Iz komandne sobe mora biti mogoče izvajati vse ukrepe, potrebne za 



vzdrževanje elektrarne v varnem stanju in njeno vrnitev v varno stanje po pričakovanem 
obratovalnem ali projektnem dogodku.  

2. Pri projektiranju komandne sobe morajo biti upoštevana ergonomska merila. 
3. V komandni sobi mora biti zagotovljena ustrezna vizualna in zvočna zaznamba stanj 

objekta in procesov, ki se razlikujejo od normalnega stanja in lahko vplivajo na varnost.  
4. Operaterju morajo biti na razpolago ustrezne informacije za nadzor posledic samodejnih 

dejanj.  
5. Predvideti je treba dogodke v jedrski elektrarni in zunaj nje, ki bi lahko ogrozili delo v 

komandni sobi, ter zagotoviti kar največje zmanjšanje njihovih vplivov.   
6. Če glavna komandna soba ni dostopna, mora biti na voljo pomožna, ki je fizično in 

električno ločena od nje. Pomožna komandna soba mora imeti zadosti instrumentov in 
nadzorne opreme, da je iz nje mogoče varno zaustaviti reaktor, ga vzdrževati v 
zaustavljenem stanju in odvajati zaostalo toploto. V pomožni komandni sobi mora 
obstajati tudi možnost nadzora bistvenih parametrov jedrske elektrarne. 

7. Ne glede na določbo prejšnje točke tega poglavja se za jedrsko elektrarno Krško kot 
pomožna komandna soba upošteva pomožno nadzorno ploščo za zaustavitev reaktorja. 

 

1.10 Varovalni sistem 
1. Varovalni sistem mora biti projektiran tako, da je visoko zanesljiv. Upoštevani morata biti 

načeli redundance in neodvisnosti. Izpolnjeni pa morajo biti najmanj ti pogoji: 
– enojna odpoved ne sme povzročiti odpovedi varovalnega sistema, 
– izpad katere koli komponente ali kanala ne sme povzročiti izgube minimalne potrebne 
redundance.  

2. Omogočeno mora biti preizkušanje vseh funkcij varovalnega sistema (od merilnih tipal in 
vhodnih signalov do končnih prožilnikov) med obratovanjem.   

3. Kar najbolj mora biti zmanjšana verjetnost, da bi dejanje operaterja preprečilo 
učinkovitost varovalnega sistema v katerem koli stanju objekta. Varovalni sistem ne sme 
preprečiti ali izničiti pravilnega dejanja operaterja med projektnim dogodkom. 

4. Računalniško podprti sistem, ki je del varovalnega sistema, mora izpolnjevati te zahteve: 
– strojna in programska oprema morata ustrezati najvišjim zahtevam za kakovost, se kar 
najbolje obnesti pri uporabi in imeti največjo možno zanesljivost,  
– celoten razvojni proces, vključno z nadzorom, preizkušanjem in uvajanjem sprememb 
projekta, mora biti sistematično pregledan in dokumentiran, 
– računalniško podprti sistem mora biti neodvisno strokovno ocenjen, da bi se potrdilo 
zaupanje v njegovo zanesljivost, 
– če ni mogoče doseči visoke stopnje zaupanja v sistem, je treba poskrbeti za drugačen 
način zagotavljanja izpolnitve vseh varovalnih ukrepov, ki se pričakujejo od varovalnega 
sistema.  

 

1.11 Zasilno električno napajanje 
Zasilni vir električne energije mora biti zmožen napajati s potrebno energijo sisteme in 
komponente, pomembne za varnost, v vseh stanjih objekta in med projektnim dogodkom. Pri 
tem se predvidi možnost enojne odpovedi ob istočasni izgubi vsega zunanjega napajanja.  
 

1.12 Težke nesreče 
Poleg projektnih dogodkov iz prve alineje Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. 
člena tega pravilnika je treba preučiti odziv jedrske elektrarne na izbrane težke nesreče, zato 
da se kar najbolj zmanjšajo škodljivi vplivi radioaktivnih izpustov. Določiti je treba zaporedje 
dogodkov, za katere se določijo in izvedejo smiselni preventivni ali blažilni ukrepi. Pri tem se 



lahko uporabi kombinacija inženirskih ocen, determinističnih in verjetnostnih metod, 
upoštevajoč realistične predpostavke in smiselno prirejena merila sprejemljivosti.  

1.13 Oprema in instrumentacija ob morebitni težki nesreči 
1. Zagotovljena mora biti instrumentacijska oprema, ki bo primerna za obvladovanje 

nastalih razmer in sposobna delovati v pogojih okolja med težko nesrečo. 
2. Vse potrebne informacije iz instrumentacijske opreme morajo biti poslane v komandno 

sobo in pomožno komandno sobo ter predstavljene tako, ki bo ob težkih nesrečah 
mogoča pravočasna oceno stanja objekta in varnostnih funkcij. 

3. Oprema jedrske elektrarne mora biti ob težki nesreči zmožna: 
– izolirati zadrževalni hram,  
– ublažiti posledice morebitnega obvoda zadrževalnega hrama, 
– smiselno dolgo zagotavljati tesnost zadrževalnega hrama, ki se ne sme bistveno 
zmanjšati, 
– nadzirati temperaturo in tlak zadrževalnega hrama, 
– obvladovati vnetljive pline v zadrževalnem hramu, 
– preprečiti previsok tlak v zadrževalnem hramu, 
– zagotoviti ukrepe za preprečitev taljenja sredice pod visokim tlakom in 
– preprečiti pretalitev zadrževalnega hrama. 

4. Ne glede na določbo 1., 2. in 3. točke tega poglavja morajo biti za jedrsko elektrarno 
Krško vse potrebne informacije poslane v komandno sobo, tehnični podporni center in na 
pomožno nadzorno ploščo za zaustavitev reaktorja ter predstavljene tako, da je ob težkih 
nesrečah mogoča pravočasna ocena stanja elektrarne in kritičnih varnostnih funkcij. 

1.14 Sistemi za ravnanje z gorivom in radioaktivnimi odpadki 
1. Projekt mora vključevati shranjevanje izrabljenega goriva in postopke pri odvozu gorivnih 

elementov iz objekta. Zagotoviti je treba hlajenje obsevanega goriva. Ves čas mora 
obstajati možnost za iznos celotne sredice iz reaktorja.  

2. Projekt mora upoštevati shranjevanje obsevanega goriva v daljših obdobjih. Projekt 
sistemov za ravnanje z gorivom in shranjevanje goriva mora zagotoviti: 
– preprečitev nenamerne kritičnosti s fizičnimi sredstvi, na primer z ustrezno geometrijo 
ali stalnimi absorberji nevtronov; 
– zmanjšanje verjetnosti za izgubo ali poškodbo goriva, preprečitev padcev težkih delov 
na gorivo in preprečitev previsokih obremenitev gorivnih elementov; 
– shranjevanje poškodovanih gorivnih elementov, nadzor kemijskih pogojev in aktivnosti 
hladila ter možnosti za obdobni pregled in preizkušanje goriva; 
– ustrezno fizično varovanje proti kraji in sabotaži ter preverjanje istovetnosti posameznih 
gorivnih elementov. 

3. Projekt in način obratovanja jedrske elektrarne morata kar najbolj zmanjšati nastajanje 
radioaktivnih odpadkov. Sistemi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki morajo z nadzorom 
in monitoringom stanja kar najbolj zmanjšati izpuste in podzakonske omejitve. Za trdne 
ali tekoče radioaktivne odpadke je treba zagotoviti sisteme za ravnanje z odpadki in za 
njihovo shranjevanje na lokaciji. 

4. Da bi zmanjšali obsevanje osebja in radioaktivne izpuste v okolje, mora projekt zagotoviti 
sisteme za ščitenje pred radionuklidi in za njihov razpad. Zagotovljena morajo biti 
sredstva za merjenje radioaktivnih izpustov v okolje, kakršni sta vzorčenje in monitoring 
izpustov. 

5. Projekt mora zagotavljati sredstva za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, za njihovo 
zbiranje, obdelavo, shranjevanje in odvoz z lokacije. Pri ravnanju s tekočimi 
radioaktivnimi odpadki se mora zagotoviti zaznavanje puščanja in ponoven zajem izlite 
snovi. 

 



2. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA IN KATEGORIZACIJA SSK 
 

2.1 Varnostna klasifikacija SSK  
1. Vse SSK je treba razvrstiti (klasificirati) v varnostne razrede glede na njihovo 

pomembnost za varnost. SSK morajo biti projektirani, izdelani in vzdrževani tako, da 
njihova zanesljivost in kakovost ustrezata njihovemu pomenu za jedrsko varnost. 

2. Varnostna klasifikacija SSK v varnostne razrede glede na njihovo pomembnost za 
varnost mora temeljiti na analizah jedrske varnosti, izvedenih na podlagi determinističnih 
metod, ki jih, kjer je primerno, dopolnjujejo verjetnostne metode in inženirska presoja. 

3. Varnostna klasifikacija mora za vsak varnostni razred določati: 
– predpise in standarde, uporabljene pri projektiranju, izdelavi, vgradnji in pri pregledih, 
– zahteve za napajanje v sili in ustreznost SSK v predvidenih pogojih okolja, 
– razpoložljivost oziroma nerazpoložljivost sistemov, potrebnih za izvedbo varnostne 
funkcije ob predpostavljenih začetnih dogodkih v varnostnih analizah, ki se izvajajo na 
podlagi determinističnih metod,  
– zahteve glede zagotavljanja kakovosti. 

 

2.2 Kategorizacija SSK  
1. SSK so lahko kategorizirani. 
2. Kategorizacija SSK je njihova razporeditev v štiri varnostne kategorije glede na 

pomembnost SSK za tveganje na podlagi verjetnostnih varnostnih analiz: 
– prva varnostna kategorija (VK-1) zajema SSK, ki so klasificirani kot pomembni za 
varnost in namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije, 
– druga varnostna kategorija (VK-2) zajema SSK, ki niso klasificirani kot pomembni za 
varnost in so namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije, 
– tretja varnostna kategorija (VK-3) zajema SSK, ki so klasificirani kot pomembni za 
varnost in niso namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije, 
– četrta varnostna kategorija (VK-4) zajema SSK, ki niso klasificirani kot pomembni za 
varnost in niso namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije. 

3. Za varnost bistvena funkcija v prejšnjem odstavku je tista, katere izguba ali poslabšanje 
bi lahko občutno zmanjšala obrambo v globino ali varnostne rezerve oziroma občutno 
povečala tveganje. 

4. Pri kategorizaciji se mora/-jo: 
– upoštevati rezultati in spoznanja verjetnostnih varnostnih analiz (VVA) elektrarne. VVA 
morajo biti izvedene kakovostno, biti neodvisno preverjene in ustrezno podrobne ter 
zajemati vsaj težke nesreče zaradi notranjih dogodkov med obratovanjem pri moči; 
– določiti pomen SSK pri izvedbi za varnost bistvenih funkcij z uporabo celovitega 
sistematičnega pristopa, ki zajema začetne dogodke, SSK in stanja elektrarne, vključno s 
tistimi, ki niso obravnavana v VVA. Proces mora obravnavati dejansko stanje elektrarne 
ter lastne in tuje obratovalne izkušnje. Za varnost bistvene funkcije morajo zajemati tiste, 
ki so potrebne pri projektnih dogodkih, nesrečah in težkih nesrečah; 
– upoštevati zagotavljanje obrambe v globino; 
– vključevati analize, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zaupanja, da obstajajo zadostne 
varnostne rezerve za vse SSK kategorije VK-3 in da je povečanje verjetnosti za talitev 
sredice in za velike izpuste zaradi kategorizacije zanemarljivo; 
– zajeti celotni sistemi in konstrukcije ter ne le izbrane komponente sistema ali 
konstrukcije. 



5. Kategorizacijo mora izvesti skupina strokovnjakov, ki poznajo elektrarno in katerih znanje 
vključuje vsaj VVA, druge vrste varnostnih analiz, obratovanje elektrarne, določanje 
projektnih osnov in projektiranje sistemov.      

 

2.3 Uporaba kategorizacije 
1. Presoja ravnanja s SSK, razporejenimi v VK-1 ali v VK-2, mora potrditi, da so zmožni 

izvesti svojo funkcijo v skladu s predvideno po kategorizaciji. 
2. SSK, razporejeni v VK-3, morajo biti zmožni izvesti svojo funkcijo z zadostno 

zanesljivostjo v svoji celotni obratovalni dobi, in to v vseh razmerah, ki jih določajo 
projektne osnove. 

3. Za SSK, razporejene v VK-3 ali VK-4, ne veljajo zahteve na podlagi njihove varnostne 
klasifikacije v skladu s točko 2.1 priloge 1 tega pravilnika. 

 

2.4 Zahteve za SSK 
Odpoved SSK nižjega varnostnega razreda iz poglavja 2.1 priloge 1 tega pravilnika ne sme 
povzročiti odpovedi SSK višjega varnostnega razreda. Enako velja za pomožne sisteme, ki 
podpirajo varnostno pomembno opremo.  

 

2.5 Kvalifikacijski program za SSK 
1. Upravljavec jedrske elektrarne mora sprejeti in uporabljati kvalifikacijski program za SSK, 

pomembne za varnost.  
2. S kvalifikacijskim programom iz prejšnjega odstavka mora upravljavec preveriti in potrditi 

sposobnost SSK za opravljanje njihove projektne funkcije v celotni dobi, za katero so 
projektirani.  

3. Kvalifikacijski program za SSK mora vključevati zbiranje, dokumentiranje in vzdrževanje 
podatkov, s katerimi se potrjuje, da SSK lahko opravlja svoje varnostne funkcije v celotni 
dobi, za katero so projektirani.  

4. Kvalifikacijski program iz prvega odstavka mora upoštevati obratovalne okoliščine, 
kakršne so vibracije, temperatura, tlak, udarec vodnega curka, elektromagnetne motnje, 
obsevanje, vlaga in kombinacije naštetega. Obratovalne okoliščine zajemajo pogoje 
normalnega obratovanja v celotni projektirani obratovalni dobi in pogoje ob pričakovanem 
obratovalnem dogodku ali nesreči.  

 

2.6 Vsebina vloge za kategorizacijo SSK 
Upravljavec jedrske elektrarne, ki želi uporabiti kategorizacijo SSK, mora vlogi za to uporabo 
priložiti: 

1. opis izvedbe kategorizacije za SSK; 
2. opis izvedenih ukrepov, ki zagotavljajo, da so analize in presoje notranjih in zunanjih 

dogodkov za obratovanje pri moči in ob zaustavitvi elektrarne, vključno z analizami težkih 
nesreč, dovolj kakovostne in podrobne za kategorizacijo SSK;  

3. rezultate pregleda verjetnostnih varnostnih analiz glede na njihov vpliv na kategorizacijo;  
4. opis in podlage za sprejemljivost presoj, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zaupanja, da so 

varnostne rezerve za vse SSK kategorije VK-3 zadostne ter da je povečanje verjetnosti 
za talitev sredice in za velike izpuste zaradi kategorizacije zanemarljivo. Presoje morajo 
vsebovati vplive glede na občutljivost za interakcije zaradi skupnega vzroka ter morebitne 
vplive znanih degradacijskih mehanizmov za aktivne in pasivne funkcije SSK. Vsebovati 
morajo tudi notranje in zunanje dogodke, obratovanje pri moči in zaustavitvena stanja.  





– možne kombinacije požara in drugih predpostavljenih začetnih dogodkov, ki se lahko 
zgodijo neodvisno od požara.  

 
4. Analiza požarne nevarnosti mora pokazati, kako so upoštevane morebitne posledice 

požara in gašenja požara. 
5. Sestavni del analize požarne nevarnosti je tudi verjetnostna varnostna analiza požarne 

nevarnosti, ki mora biti del verjetnostnih varnostnih analiz prvega nivoja. S to analizo se 
mora preveriti ustreznost ureditve in ukrepov protipožarne zaščite in določiti tveganja, ki 
jih povzročajo požari.  

 

3.5 Sistemi požarne varnosti 
Projekt mora zagotoviti, da so za sisteme požarne varnosti izpolnjene naslednje zahteve: 

1. Vsak požarni sektor in vsaka požarna celica morata biti opremljena s požarnimi detektorji 
in opozorilnimi napravami, v komandni sobi pa morajo biti alarmni sistemi, ki opozarjajo 
na požar in njegovo lokacijo. Ta sistem mora biti napajan iz brezprekinitvenega zasilnega 
vira napajanja s kabli, odpornimi proti požaru. 

2. V jedrski elektrarni morajo biti nameščeni stacionarni ali prenosni, samodejni ali ročni 
gasilni sistemi. Projektirani in nameščeni morajo biti tako, da s svojim delovanjem in 
možnimi okvarami ne preprečijo izpolnitve funkcije SSK, pomembne za varnost. 

3. Distribucijska zanka požarnih hidrantov zunaj zgradb in požarnih pip v notranjosti zgradb 
mora zagotoviti ustrezno pokritost za varnost pomembnih področij elektrarne. Pokritost 
mora biti utemeljena v analizi požarne nevarnosti. 

4. Ventilacijski sistemi morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena ločenost požarnih 
sektorjev med požarom. 

5. Zunanji deli ventilacijskih sistemov morajo imeti enake protipožarne lastnosti kakor njihovi 
deli v požarnem sektorju ali pa morajo imeti zagotovljeno možnost požarne izolacije z 
ustreznimi protipožarnimi loputami. 

3.6 Nadzor in vzdrževanje protipožarne varnosti 
1. Za preprečevanje požara mora imeti upravljavec objekta uvedene postopke za nadzor ter 

zmanjševanje količine gorljivega materiala in za zmanjšanje števila možnih povzročiteljev 
požara, ki lahko vplivajo na SSK, pomembne za varnost. 

2. Upravljavec mora imeti in uporabljati postopke, s katerimi zagotavlja izvedljivost ukrepov 
protipožarne zaščite. 

3. Upravljavec mora imeti uvedene postopke za preglede, vzdrževanje in preizkušanje 
požarnih pregrad, sistemov za detekcijo in za gašenje požarov. 

3.7 Protipožarna organiziranost  
1. Upravljavec mora izvesti ukrepe za nadzor in zagotavljanje protipožarne varnosti, ki 

izhajajo iz analize požarne nevarnosti. 

2. Upravljavec mora pripraviti načrte ukrepanja ob požaru, ki jih je treba posodabljati 
najmanj vsaki dve leti, skrbeti pa tudi za redno usposabljanje, kako jih izvesti. Načrti 
morajo predvideti ukrepe na vseh območjih, na katerih bi požar lahko vplival na opremo, 
pomembno za varnost jedrske elektrarne in za zaščito radioaktivnih snovi. 

3. Pisni postopki za izredni dogodek morajo jasno opredeliti odgovornost in dejanja osebja 
ob katerem koli požaru v jedrski elektrarni ter se morajo redno posodabljati v presledkih, 
ki niso daljši od dveh let.  



4. Če je za gašenje požara predvideno sodelovanje zunanjih organizacij, mora biti osebje 
teh organizacij seznanjeno z možnimi nevarnostmi v jedrski elektrarni. Sodelovanje z 
zunanjimi izvajalci mora biti v takem primeru ustrezno usklajeno vodeno in vključeno v 
načrte ukrepanja ob požaru.  

5. Če je predvideno, da osebje jedrske elektrarne sodeluje pri gašenju, morajo biti 
protipožarna organiziranost, minimalno število sodelujočih, zahteve za opremo, izurjenost 
in usposabljanje dokumentirani. Ustreznost vsega naštetega mora potrditi oseba, 
usposobljena v skladu s 36. členom Zakona o varstvu pred požarom.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




