
 

  

Priloga 6: SEZNAM DOGODKOV, O KATERIH MORA UPRAVLJAVEC JEDRSKE 
ELEKTRARNE IZREDNO POROČATI 

 
(Seznam je prilagojen jedrski elektrarni Krško. Za druge sevalne ali jedrske objekte Uprava 
določi smiselno prilagojen seznam.) 
 

1. Vsak dogodek, ki je povzročil zaustavitev reaktorja. 

2. Vsaka nepričakovana nepravilnost reaktivnosti sredice, večja od 1 % ∆K/K, ali 
nenadzorovana sprememba moči za več kakor 10 % nazivne termične moči. 

3. Vsak dogodek, ki je povzročil znižanje moči zaradi zahtev obratovalnih pogojev in 
omejitev, vendar zanj ni treba predložiti poročila o opravljeni analizi dogodka, kot je 
zahtevano v tretjem odstavku 30. člena tega pravilnika. 

4. Vsako obratovanje objekta zunaj zahtev obratovalnih pogojev in omejitev. 

5. Vsak dogodek, ki bi moral sprožiti ali je sprožil: 

         –  reaktorski varovalni sistem, 

– dele sistema zadrževalnega hrama, in sicer: 

– sistem za prhanje zadrževalnega hrama, 

– osamitev zadrževalnega hrama oziroma proženje vsaj enega izolacijskega 
ventila, 

– sistem za hlajenje in obtok zraka v zadrževalnem hramu. 

– sistem hlajenja sredice v sili, 

– sistem za odvajanje zaostale toplote, 

– sistem pomožne napajalne vode, 

– sistem dizelskega generatorja. 

6. Vsak dogodek, ki bi lahko preprečil opravljanje varnostne funkcije: 

– reaktorskega varovalnega sistema, 

– delov sistema zadrževalnega hrama, in sicer za: 

– sistem za prhanje zadrževalnega hrama, 

– osamitev zadrževalnega hrama oziroma proženje vsaj enega izolacijskega 
ventila, 

– sistem za hlajenje in obtok zraka v zadrževalnem hramu, 

–sistem za tlačno razbremenitev zadrževalnega hrama, 

– tesnost zadrževalnega hrama. 

– sistema hlajenja sredice v sili, 

– sistema za odvajanje zaostale toplote, 

– sistema pomožne napajalne vode, 

– sistema dizelskega generatorja, 

– sistema bistvene oskrbne vode, 

– sistema za hlajenje komponent, 

– sistema ohlajene vode za klimatizacijo prostorov. 

7. Vsak dogodek, ki je povzročil, da je sevalna ali jedrska varnost objekta, vključno z 
osnovnimi varnostnimi pregradami, resno zmanjšana. 

8. Vsaka naravna ogroženost ali zunanji dogodek, ki bi lahko resno vplival na varnost 
objekta ali resno oviral osebje pri delu. 

9. Vsak dogodek, ki je povzročil izpust radioaktivnih snovi v nadzorovano območje objekta 
ali v okolje in ki presega zakonsko določene meje za osebje objekta ali prebivalstvo. 



 

  

10. Vsako na novo odkrito dejstvo, ki vpliva na obratovanje objekta v manj konzervativnem 
stanju, kakor je bilo opisano v varnostnem poročilu. 

11. Vsak dogodek, ki je povzročil katero koli nesrečo s smrtnim izidom. 


