NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO, ki jo zastopata predsednik uprave
in član uprave (v nadaljevanju: NEK)
in

(v nadaljevanju: zunanji izvajalec)

skleneta

SPORAZUM
o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji
1. člen
(1) Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da sta v skladu s 54. členom Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19, v nadaljevanju: Zakon)
dolžni opredeliti odgovornost NEK in zunanjega izvajalca v radiološko nadzorovanem območju glede
zagotovitve varstva delavcev zunanjega izvajalca pred ionizirajočimi sevanji v NEK.
(2) Stranki se dogovorita, da ta sporazum velja le za dela v radiološko nadzorovanem območju.
(3) Zunanji izvajalec se zaveže, da bo pri zagotavljanju varstva svojih delavcev pred ionizirajočimi sevanji
upošteval zahteve NEK.
2. člen
(1) Temeljne odgovornosti NEK in zunanjega izvajalca glede izvajanja varstva pred ionizirajočimi sevanji
so:
- NEK in zunanji izvajalec sta odgovorna, da doze delavcev ne presežejo predpisanih mejnih doz;
Specifične zahteve: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Zunanji izvajalec je odgovoren, da so delavci primerno usposobljeni s področja varstva pred
sevanji. NEK je odgovorna za posredovanje informacij ali dodatnega specifičnega usposabljanja
delavcev s področja varstva pred sevanji.
- NEK in zunanji izvajalec sta odgovorna, da se za delavce ugotavlja izpostavljenost v skladu z
veljavnimi predpisi;
- NEK se zaveže posredovati podatke o osebnih dozah delavcev zunanjega izvajalca v centralno
evidenco osebnih doz;
- zunanji izvajalec se zaveže, da bodo imeli njegovi delavci zagotovljen zdravstveni nadzor v
predpisanem obsegu;
- NEK se zaveže, da se bodo vsi ukrepi zagotavljanja varstva pred ionizirajočimi sevanji izvajali v
skladu z Zakonom.
(2) NEK je v objektu, v katerem izpostavljeni delavci zunanjega izvajalca izvajajo dela, neposredno
odgovorna za varstvo teh delavcev pred ionizirajočimi sevanji v obsegu, ki je neposredno povezan z
značilnostmi nadzorovanega območja in dela na njem.
(3) Zunanji izvajalec mora pred začetkom izvajanja del v nadzorovanem območju posredovati NEK
osebne podatke, ocene zdravstvene delazmožnosti, datum zadnjega zdravstvenega pregleda in
vrednosti prejetih doz svojih izpostavljenih delavcev v obdobju zadnjih petih let in kumulativno dozo.
Podatki so navedeni v prilogi.
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(4) NEK mora podatke o izpostavljenih delavcih iz prejšnjega odstavka tega člena posredovati tudi
ministrstvu, pristojnemu za zdravje, zaradi vpisa podatkov v centralno evidenco osebnih doz.
(5) NEK in s tem tudi zunanji izvajalec ne sme začeti del z izpostavljenimi delavci zunanjega izvajalca, če ji
ta ni posredoval podatkov iz tretjega odstavka tega člena, ali če izpostavljeni delavec zunanjega
izvajalca ni vpisan v centralni evidenci osebnih doz, ali če je iz posredovanih podatkov razvidno, da
delavci zunanjega izvajalca po določbah tega zakona ne morejo opravljati del v nadzorovanem
območju.
(6) Izpostavljeni delavec zunanjega izvajalca mora, kolikor je to mogoče, sam prispevati k izvajanju
ukrepov varstva pred sevanji, kot jih določa ta sporazum oziroma v skladu z ukrepi varstva pred
sevanjem v NEK.
(7) Zunanji izvajalec, ki je tuja pravna oseba, lahko izvaja dela v radiološko nadzorovanem območju, če je
pridobil v svoji državi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti pod pogoji in po postopkih, ki so
enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, kot so
določeni v Zakonu.
(8) Zunanji izvajalec mora pred začetkom izvajanja del v radiološko nadzorovanem območju dostaviti
NEK potrdilo ali stališče glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka, ki ga izda ministrstvo RS,
pristojno za okolje.
3. člen
(1) Zunanji izvajalec sevalne dejavnosti mora najkasneje do začetka izvajanja del v NEK imenovati
odgovorno osebo za varstvo pred sevanji. Odgovorna oseba ureja v imenu zunanjega izvajalca z NEK
oz. njeno organizacijsko enoto Tehnične operative - Radiološka zaščita vse obveznosti po tem
sporazumu.
Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji: ………………………………………………………………………………………….
Naslov: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naslov el. pošte: _________________________ Telefon: ____________________________________

4. člen
(1) Zunanji izvajalec sevalne dejavnosti mora NEK dostaviti osebne podatke delavcev, kot je to navedeno
v 3. točki 2. člena tega sporazuma, s podatki o identiteti delavca, med katere spadajo tudi datum, kraj
rojstva, spol in enotna matična številka občana (EMŠO).
(2) Zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev mora v celotnem predpisanem obsegu zagotavljati zunanji
izvajalec s pooblaščenim zdravnikom. Spričevalo o zdravstvenem pregledu mora vsebovati, da je
delavec sposoben za delo z viri sevanja in da je sposoben za rabo respiratornih zaščitnih sredstev. V
okviru zdravniškega pregleda se mora izvesti tudi test o uživanju drog in alkohola. V primeru
omejenih sposobnosti mora biti v spričevalu ustrezno opozorilo glede teh omejenih sposobnosti.
(3) Zunanji izvajalec mora zagotoviti, da se rezultati meritev pooblaščenega izvajalca dozimetrije oz.
dozimetrije NEK o ugotavljanju izpostavljenosti delavca posredujejo pooblaščenemu zdravniku, ki
izvaja zdravstveni nadzor tega delavca, in da je o svoji prejeti dozi izpostavljeni delavec tudi sam
seznanjen.
(4) Podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev se posredujejo pooblaščenemu zdravniku v
nadaljnjo obdelavo in v centralno evidenco doz na podlagi pisne privolitve izpostavljenega delavca.
(5) Pisno izjavo izpostavljenega delavca o tem, da dovoli posredovanje podatkov o svojih osebnih dozah
v nadaljnjo uporabo skladno s tem sporazumom, zagotovi zunanji izvajalec. Pisno izjavo priloži
podatkom, ki so predvideni v 3. točki 2. člena tega sporazuma.
(6) Če izpostavljeni delavec, praktikant ali študent ne privoli v podpis izjave iz prejšnje točke, ga zunanji
izvajalec ne sme razporediti na delovno mesto, ki je izpostavljeno ionizirajočemu sevanju.
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5. člen
(1) NEK s podpisom tega sporazuma prevzema odgovornost za izvajanje varstva pred sevanjem, kot je
določeno s tem sporazumom.
Zunanji izvajalec je odgovoren za svoje delavce, kot je določeno v tem sporazumu. Zunanji izvajalec je
materialno in kazensko odgovoren, da njegovi delavci izpolnjujejo zahteve varstva pred sevanji in za
varno rabo virov sevanja v okviru svojega delokroga.
(2) Zunanji izvajalec mora zagotoviti, da se njegovi delavci ravnajo v skladu s 6. točko 2. člena tega
sporazuma in da uporabljajo osebna zaščitna sredstva v skladu z internimi navodili NEK ter vse
osebne dozimetre, ki so predvideni.
Za pravilno uporabo osebnih dozimetrov, dostop do mesta dela in upoštevanje radioloških oznak,
oznak varstva pri delu in drugih danih navodil je odgovoren delavec sam.
(3) Zunanji izvajalec mora imenovati vodjo del za delo v radiološko kontroliranem območju. Vodja del
zunanjega izvajalca je odgovoren, da so delavci pravočasno seznanjeni z vsemi potrebnimi ukrepi
varstva pred sevanjem in da upoštevajo navodila, posredovana s strani NEK. Vodja del je odgovoren,
da so njegovi delavci pred začetkom del seznanjeni z obsegom dela, imajo potrebna orodja in
poznajo posebna administrativna navodila varstva pred sevanjem za posamezno delo. Zaradi
upoštevanja mejnih doz in zmanjšanja obsevanja mora vodja del ali odgovorna oseba zunanjega
izvajalca za varstvo pred sevanjem na predlog NEK sodelovati pri pripravi administrativnih navodil.
6. člen
(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, bosta stranki reševali z
medsebojnim dogovorom. Če spora z dogovorom ne bo možno rešiti, določata za reševanje spora
pristojno sodišče v Krškem.
7. člen
(1) Sporazum postane veljaven, ko ga podpišeta pooblaščena predstavnika obeh strank sporazuma.
8. člen
(1) Sporazum je napisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.

Krško, ..................

Zunanji izvajalec:

NEK:

.................................................

Predsednik uprave:

_________________________

__________________________
Član uprave:

__________________________
Priloga (ADP-1.7.006):
Podatki o predhodno prejetih dozah in zdr. pregledu
Izjava o soglasju k posredovanju podatkov
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