
Priloga 4: Projektne osnove za odlagališče radioaktivnih odpadkov 
ali izrabljenega goriva 

1 Pogoji lokacije  

(1) Lokacija mora biti na območju s tako nizko tektonsko in seizmično aktivnostjo, da 
izolativne sposobnosti odlagališča ne bodo ogrožene.  

(2) Površinski procesi, kakršni so poplavljanje lokacije odlagališča, zdrsi zemljišča ali 
erozija na lokaciji, se ne smejo dogajati s takšno pogostostjo ali intenziteto, da bi 
ogrozili zmožnost odlagališča za doseganje varnostnih zahtev. 

(3) Izvesti je treba celovito karakterizacijo geološkega okolja odlagališča. 

(4) Geološko okolje lokacije mora prispevati k izolaciji radioaktivnih odpadkov in 
omejevanju izpustov radionuklidov v okolje, stabilnosti odlagališča in zagotoviti 
zadostno prostornino ter mora imeti lastnosti, ki so ugodne za izvedbo projekta 
odlagališča. 

(5) Geološko okolje lokacije odlagališča mora imeti geometrijske, fizikalne in kemijske 
lastnosti, ki zavirajo migracijo radionuklidov z odlagališča v okolje v vseh obdobjih 
odlagališča. 

(6) Matična kamnina ne sme biti tako odvisna od vplivov prihodnjih geodinamičnih pojavov 
(podnebne spremembe, neotektonika, seizmičnost, vulkanizem, diapirizem), da bi ti 
nesprejemljivo oslabili izolativno sposobnost celotnega odlagališča. 

(7) Hidrogeološke lastnosti in hidrogeološko okolje morajo omejevati tok podtalnice, 
vključevati dolge prenosne poti, ki omejujejo migracije radionuklidov, in podpirati varno 
izolacijo odpadkov za zahtevano obdobje. 

(8) Fizikalno-kemijske in geokemijske lastnosti geološkega in hidrogeološkega okolja 
morajo omejevati izpuste radionuklidov z odlagališča v okolje in ne smejo bistveno 
zmanjšati dolgoživosti tehničnih pregrad. 

 

2 Pogoji za gradnjo in projektiranje 

Površinske in globinske značilnosti lokacije morajo dovoljevati optimizacijo projekta 
površinskih objektov ali rudarskih del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ali 
rudarska dela. 

 

3 Človeške dejavnosti 

(1) Lokacijo odlagališča je treba izbrati tako, da se upoštevajo obstoječe in možne 
prihodnje človeške dejavnosti na njej in blizu nje. Verjetnost, da bi vplivale na izolativno 
sposobnost odlagališča in povzročile nesprejemljive posledice, mora biti kar najbolj 
zmanjšana. 

(2) Izraba tal in lastništvo lokacije morata skladno upoštevati predvideni razvoj in 
regionalno načrtovanje na območju lokacije. 

(3) Možno tveganje za današnje in v prihodnosti predvideno prebivalstvo na območju 
lokacije zaradi odlagališča mora biti sprejemljivo. 

(4) Celovit družbeni vpliv odlagališča na območju lokacije mora biti sprejemljiv. Koristni 
vplivi izbire lokacije odlagališča v regiji morajo biti povečani, kadar koli je to izvedljivo. 
Negativni družbeni vplivi pa morajo biti kar najbolj omejeni. 



4 Varstvo okolja 

Lokacija odlagališča mora zagotoviti ustrezno varstvo okolja med celotno obratovalno dobo 
in tudi po zaprtju objekta. Možne škodljive posledice morajo biti sprejemljivo omiljene, 
upoštevajoč gospodarske, družbene in okoljske vidike. 

 

5 Prevoz odpadkov 

Lokacija odlagališča mora biti dostopna s prometnimi potmi, ki dovoljujejo prevoz 
radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva z najmanjšim možnim tveganjem za 
posamezne prebivalce in omogočajo, da so izpostavljenost sevanju in okoljski vplivi med 
prevozom odpadkov do te lokacije v dovoljenih mejah. 

 

6 Omejitve doz 

Odlagališča po zaprtju ne smejo obremeniti posameznega prebivalca z več kakor 0,3 
mSv/leto pri scenariju normalnega razvoja odlagališča. Ob uveljavitvi scenarijev 
spremenjenega razvoja odlagališča je treba upoštevati ta merila za ukrepanje glede na 
obremenitev posameznega prebivalca: 

a) do 10 mSv/leto ukrepi za optimizacijo odlagališča niso potrebni; 

b) nad 10 mSv/letno so potrebni ukrepi za zmanjšanje verjetnosti scenarija 
spremenjenega razvoja in 

c) nad 100 mSv/letno so potrebni ukrepi za zmanjšanje posledic scenarija 
spremenjenega razvoja. 

 

7 Skupni pogoji za skladišče in odlagališče 

Poleg pogojev iz poglavij 1 do 5 morajo odlagališče in morebitni obrati za pripravo oziroma 
predelavo odpadkov pred odlaganjem smiselno izpolnjevati tudi projektne osnove za 
skladišče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz priloge 3 tega pravilnika. 

 

 


