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Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/11) 
 
s k l e n e 
 
izvajalec del:                                                                                              , ki opravlja dela na 

skupnem ali samostojnem delovišču v NEK 
 

in 
 

naročnik:  NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. Vrbina 12, 8270 KRŠKO, ki jo 
zastopata predsednik uprave Stanislav Rožman in član uprave Saša Medaković (v 
nadaljnjem besedilu NEK) 

 
 

PISNI SPORAZUM 
št.: VPD-NEK 01/2020 

 

GLEDE SKUPNEGA ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, 
POŽARNEGA VARSTVA IN RAVNANJA Z OKOLJEM V NEK. 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. Podpisnika Sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal dogovorjena dela v 
skladu z naročilnico oziroma pogodbo na delovišču/gradbišču oziroma na objektu naročnika 
in se s tem Pisnim sporazumom dogovorita glede skupnih ukrepov za zagotavljanje 
temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu (VZD). 

2. Če ni drugače določeno, je odgovorna oseba naročnika pooblaščeni delavec NEK ali za njo 
pooblaščena fizična oziroma pravna oseba, s strani NEK imenovana kot vodja projekta, 
vodja modifikacij, vodja procesa ali koordinator različnih strok, ki delo za NEK naroči, vodi, 
koordinira, nadzoruje, itd… 

3. Izvajalec del (podpisnik tega Sporazuma), ki skupno (z več izvajalci hkrati) ali samostojno 
opravlja dela na deloviščih naročnika, je svoje delo dolžan organizirati tako, da ne ogroža 
življenja in zdravja ljudi oziroma tako, da se dosledno upoštevajo ter izvajajo zakonske 
določbe iz delovnega razmerja in pravic iz dela. Predvsem določbe vseh predpisov na 
področju varnosti in zdravju pri delu (nadalje zakonske določbe), katere se nanašajo na 
dejavnost in izvedbo del izvajalca. Izvajalec del mora prav tako upoštevati vse interne 
postopke naročnika – povezane z vstopom v NEK, s Politiko varnosti in zdravja pri delu kot 
tudi Okoljsko politiko, ki jih dobi pravočasno pred začetkom del.  

4. Izvajalec del mora upoštevati vse zakonske in interne zahteve vezane na zagotavljanje 
ukrepov povezanih z morebitnim pojavom epidemije / pandemije. 

5. Izvajalec del je dolžan zagotoviti, da se zakonske določbe kakor tudi določbe drugih pisnih 
navodil, programov skupnih varstvenih ukrepov, varnostnih načrtov na posameznih 
deloviščih v NEK dejansko izvajajo. 

6. V primeru, da izvajalec na delovišču opravlja delo, ki lahko predstavlja povečano tveganje 
za delavce drugih izvajalcev oziroma za poškodbo tehnološke opreme, je dolžan, da se 
pred začetkom takšnih del z ostalimi izvajalci dogovori o potrebnih skupnih varnostnih 
ukrepih, ki bodo zagotavljali varnost vseh izvajalcev del. Ti naknadni ukrepi morajo biti 
zavedeni pisno ter podani vsem izvajalcem del na skupnem delovišču ter tudi službi varstva 
pri delu naročnika (nadalje služba TO.VPD).  

7. Izvajalec del je dolžan zagotoviti, da svoje morebitne podizvajalce seznani z določili tega 
Pisnega sporazuma, kakor tudi, da podizvajalci predpisane ukrepe VZD v praksi izvajajo. 

8. Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzroči naklepno ali z veliko malomarnostjo. 
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9. V primeru, da je delovišče definirano kot gradbišče (v skladu z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, UL RS, št. 83/05), je poleg 
navedenih zakonskih določb obvezno izpolnjevati vsa določila Uredbe. 

 
 

II. TVEGANJA V ZVEZI Z DELOM 
 

1. Glede na vrsto nevarnosti, ki se lahko pojavijo v zvezi z delom, lahko pričakujemo: 
- tehnične nevarnosti, 
- tehnološke nevarnosti. 

Tehnične nevarnosti so predvsem v zvezi z delom na lestvah, odrih in platformah, delo na 
višini, v globini, v zaprtih prostorih, razne odprtine, delo z ročnim prenosnim mehaniziranim 
orodjem, možnost udarca ob predmete itd. V zvezi z tehničnimi nevarnostmi je vsak 
izvajalec v okviru svojega delovnega naloga dolžan zagotavljati varne pogoje dela. 
Tehnološke nevarnosti so predvsem v povezavi z tehnološkim procesom in sicer 
mikroklimatski pogoji v delovnem okolju, nevarnosti električnega toka, ionizirajoče sevanje, 
nevarnosti eksplozije posod ali cevnih sistemov pod pritiskom, nevarnosti uhajanja raznih 
medijev ter nevarnih snovi iz posod ali cevovodov, itd. V zvezi z tehnološkimi nevarnostmi 
naročnik zagotovi varne pogoje dela. Ob tem je obveza izvajalca, da spoštuje predpisane 
procese in varstvena pravila obnašanja na delovišču.  
 
 

III. SKUPNI VARSTVENI UKREPI 
 

a) Osnovni tehnični varstveni ukrepi; 
 

- Izvajalec kateremu je zaupano izvajanje dela, je dolžan izvajati vse tehnične varstvene 
ukrepe zaradi zagotavljanja varnega dela svojim delavcem, svojim podizvajalcem in 
drugim delavcem, ki se zaradi kakršnekoli naloge zadržujejo v prostoru, kjer se dela 
izvajajo, vključno z osebno varovalno opremo. Za delo v radiološko nadzorovanem 
območju NEK pa osnovno osebno varovalno opremo zagotovi naročnik. 

- Prostore oziroma delovišča v katerih se izvajajo dela, je potrebno opremiti z 
predpisanimi oznakami in jih ograditi oziroma označiti tako, da je onemogočen normalen 
pristop – dostop nepooblaščenim delavcem v cono nevarnosti (trak, vrvica, zastavice, 
ograde, izolacijska pokrivala, pregrinjala, ponjave iz ustreznega materiala ipd). Glede 
vsebine te alineje je izvajalec del odgovoren le za ukrepe, povezane z varnostjo. Za 
radiološke ukrepe je odgovoren naročnik. 

- Če je potrebno v zvezi z delom začasno odstraniti zaščitne mreže ali pokrove nad 
raznimi odprtinami, kanali in med nadstropnimi konstrukcijami, je potrebno postaviti 
začasno zaščitno ograjo v skladu s predpisi, ki zagotavljajo zadostno trdnost. Glede 
vsebine te alineje je izvajalec del odgovoren le za ukrepe, povezane z varnostjo. Za 
radiološke ukrepe je odgovoren naročnik. 

- V kolikor med izvedbo del nastane potreba po dodatnih varstvenih ukrepih na skupnem 
delovišču, je potrebno dela prekiniti in zagotoviti dodatne ukrepe. To je dolžnost 
Izvajalca kateri bo zaradi svojega dela povzročil dodatna tveganja. 

- Delovno orodje in oprema kakor tudi varovalna oprema, ki se uporablja v NEK, mora biti 
varna za uporabo, brezhibna ter pregledana po navodilih proizvajalca oziroma v skladu z 
zakonskimi določbami. Na zahtevo je izvajalec dolžan izkaz o ustreznosti oziroma 
brezhibnosti predložiti odgovorni osebi naročnika oziroma službi TO.VPD. 

- Vnos ter uporaba kemikalij v NEK je dovoljen samo po predhodni uskladitvi s službo 
kemije NEK. 

- Dela s toplotnimi učinki v NEK je dovoljen izključno v skladu s Programom protipožarne 
zaščite – požarni red oziroma po predhodni pridobitvi Dovolilnice za dela s toplotnimi 
učinki, odobrene s strani službe protipožarne zaščite NEK. 
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- Izvajalec je na svojem delovišču dolžan zagotoviti osebo ter opremo za nudenje prve 
pomoči v skladu z zakonskimi določbami. V primeru poškodbe pri delu ali skoraj 
dogodka je le-to dolžan prijaviti tudi odgovorni osebi naročnika ter službi TO.VPD. 

 
b) Tehnološki varstveni ukrepi; 
 

- Tehnološke nevarnosti obvladuje obratovalno oziroma tehnično osebje NEK. Glede dela 
na sistemih tehnološkega procesa naročnik zagotavlja posebne postopke zaradi varnosti 
ljudi in učinkovitega izvajanja dela. S temi postopki morajo biti odgovorne osebe 
izvajalca podrobno seznanjeni. Izvajalec del ne sme samovoljno začeti z nobenim delom 
brez odobritve obratovalnega oziroma tehničnega osebja NEK. V primeru kakršne koli 
nejasnosti je le-to dolžan sporočiti odgovorni osebi naročnika. 

- Potem, ko je izdano in odobreno Dovoljenje za delo in je le-to usklajeno z odgovorno 
osebo naročnika, izvajalec del začne s pripravljalnimi deli in preveri, če se lahko dela 
izvajajo na varen način. 

- Delavec izvajalca mora uporabljati osebna zaščitna sredstva in opremo v smislu 
varovanja življenja in zdravja na delovnem mestu v skladu z zahtevami NEK oziroma v 
skladu z zakonskimi določbami. 

- Gibanje delavcev je pogojeno in omejeno samo v okviru zahtev dela Delovnega naloga. 
V kolikor je zaradi izvedbe dela potrebno nivo dostopa razširiti, je obvezno podati 
zahtevo odgovorni osebi naročnika in službi varovanja NEK. 

- Delo v radiološko nadzorovanem območju je obvezno uskladiti z zahtevami službe 
radiološke zaščite NEK. 

 

 
IV. POOBLAŠČENA OSEBA IZVAJALCA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (po 39.členu 

Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11).  
 

Izvajalec del je dolžan za vsako svoje delovišče/gradbišče v NEK določiti ter pooblastiti 
osebo za zagotavljanje, izvajanje in nadzor nad izvajanjem ukrepov varnosti in zdravja pri 
delu. Izvajalec del določeno osebo pooblasti s Pristopno izjavo k Pisnemu sporazumu. 
 

 
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODGOVORNIH OSEB ZA VZD  
 

1. Odgovorna oseba izvajalca je v skladu z zakonskimi določbami dolžna za svoje 
delavce oziroma delovišče/gradbišče zagotoviti varno delo. 

 

2. Odgovorna oseba iz točke IV zagotovi oziroma izdela Program varnostnih ukrepov za 
delovišče/gradbišče svojega izvajalca in/ali delovišče njegovih podizvajalcev. Program 
mora biti usklajen z vsemi zakonskimi določbami ter odobren s strani odgovorne osebe 
naročnika in/ali službe TO.VPD. 

 
3. Vsaka odgovorna oseba za VZD ima pravico/dolžnost prekiniti delo, če ugotovi, da je v 

zvezi z delom ogroženo zdravje in življenje delavca ali tehnološka oprema NEK. 
 

4. Pooblaščena oseba za VZD izvajalca ima v smislu varnosti in zdravja pri delu dolžnost 
nadzirati delo. 

 

5. Delavci imajo pravico/dolžnost prekiniti in odklanjati delo, če je v zvezi z delom 
ogroženo njihovo zdravje ali življenje ali tehnološka oprema NEK. Obvezno se je 
posvetovati z vodjo del, odgovorno osebo naročnika, odgovorno osebo iz točke IV in s 
službo TO.VPD NEK. 
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VI. KONČNE DOLOČBE 
 

1. Ta Pisni sporazum je sestavljen v 2 enakih izvodih, od katerih enega prejme naročnik, 

enega pa izvajalec del v NEK. 
 

2. Pisni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank sporazuma. 

 
3. Za izvajalca, ki na podlagi dolgoročne pogodbe izvaja storitve, se ta Pisni sporazum 

uporablja za vse vrste del in za vsa delovišča istega izvajalca. Sestavni del Pisnega 
sporazuma je Pristopna izjava pisnemu sporazumu, s katero se za posamezno 
delovišče/gradbišče določi posamezno pooblaščeno osebo za VZD. Pristopno izjavo 
pisnemu sporazumu se dostavi TO.VPD NEK ali pooblaščeni osebi NEK (naročnik 
storitve). 

 
4. V primeru, da izvajalec del samostojno izvaja dela po Delavnemu nalogu NEK, je 

pooblaščena oseba za VZD lahko hkrati tudi imenovani vodja del izvajalca. 
 

5. Izvajalec del je dolžan seznaniti odgovorno osebo naročnika z vsako spremembo 
vsebine Pisnega sporazuma ali spremembo določene/pooblaščene osebe za VZD, 
navedeno v Pristopni izjavi pisnemu sporazumu. 

 
6. Pristopna izjava pisnemu sporazumu se lahko uporabi tudi kot dokazilo podizvajalca, 

da je seznanjen z določili Pisnega sporazuma za zagotavljanje VZD na skupnem  
delovišču/gradbišču. 

 
7. Za morebitne specifičnosti na posameznem delovišču oziroma druge spremembe se k 

Pisnemu sporazumu lahko dodajajo aneksi, oziroma priloge (npr. program varnostnih 
ukrepov, specifična navodila za varno delo, seznami, dokazila, izkazi itd.). 

 
8. Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzame sleherno odgovornost za posledice, ki bi 

nastale zaradi kršitve zakonskih določb VZD oziroma kršitev tega Pisnega sporazuma, 
v skladu z določili pogodbe – sklenjene med izvajalcem del ter naročnikom, na katera 
se nanašajo obravnavana dela. 

 
9. Pisni sporazum je sestavni del Splošnih pogojev za izvajanje remontnih del in ostalih 

storitev v NEK (veljavna revizija). 
 

 
 

v Krškem, dne:       v ___________________, dne _________ 

 
 

Za NEK: 
 

Predsednik Uprave 
Stanislav Rožman       Izvajalec del: 

 _________________              (žig in podpis pooblaščene osebe) 

 
 

Član Uprave 
Saša Medaković 
_________________ 

  



NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. 

5 
Rev01-Pisni sporazum 01-2020 SLO 

PRISTOPNA IZJAVA PISNEMU SPORAZUMU 
št.: VPD-NEK 01/2020 

 
 
Podjetje-organizacija / samostojni obrtnik: 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Naslov: 
  
______________________________________________________________________________ 
 
Angažiran za izvajanje naslednjih del: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Po pogodbi/naročilnici: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 I Z J A V L J A M  
 
 

1. Da sem seznanjen z vsebino Pisnega sporazuma št.: VPD-NEK 01/2020, glede skupnega 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zakonskih in internih zahtev vezanih na 
zagotavljanje ukrepov povezanih z morebitnim pojavom epidemije / pandemije, požarne 
zaščite in ravnanja z okoljem v NEK in da v celoti sprejemam vse obveznosti in pravice iz 
Pisnega sporazuma. Sporazum je sklenjen na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, št. 43/11), med Nuklearno elektrarno Krško d.o.o. in 
izvajalcem del na skupnem delovišču/gradbišču v NEK. 
 

2. Da v skladu z drugo točko 39. člena ZVZD-1 za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter 
za nadzor nad izvajanjem ukrepov VZD v NEK, pooblaščam osebo: 
 
 
 ___________________________________  Podpis pooblaščene osebe:__________________ 

   (Priimek in ime) 
 

 
 
 

V__________________________ dne _________________. 
 
 

Žig: 
 

Podpis odgovorne osebe 
pooblaščene-vpisane v 
sodni register za 
zastopanje 


