
 
Na podlagi 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Zdravstvene fakultete 
Univerze v Ljubljani (sprejetih dne 5.11.2009) je senat na 21. redni seji dne 
24. 10. 2011 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O MENJAVI TERMOLUMINISCENTNIH DOZIMETROV 
 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja razmerja med Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju: UL ZF) in študenti študijskega programa Radiološka tehnologija v zvezi 
z dolžno skrbnostjo študentov pri uporabi termoluminiscentnega dozimetra (v 
nadaljevanju: dozimeter) zaradi zagotavljanja varstva pred preseženo vrednostjo 
ionizirajočega sevanja, z namenom, da se zmanjša potencialna nevarnost za zdravje 
študentov.  
 
Pravilnik določa tudi posledice zaradi kršitve dolžne skrbnosti študentov, tako pri 
uporabi, kot tudi pri vzdrževanju dozimetrov. 
 

2. člen 
 
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS št. 102/2004 s 
spremembami in dopolnitvami) v 9. točki prvega odstavka 23. člena, navaja da mora 
izobraževalna ustanova pri izvajanju sevalne dejavnosti zaradi varstva izpostavljenih 
študentov pred ionizirajočimi sevanji zagotoviti izvajanje nadzornih ukrepov, meritev 
in ocene izpostavljenosti na delovnih mestih na različnih področjih in delovnih 
pogojih, vključno z osebno dozimetrijo. 
 
Skladno z zakonsko naloženo skrbnostjo UL ZF kot izobraževalni ustanovi za 
zagotovitev ustreznega varstva študentov je uporaba dozimetra pogoj za pristop k 
laboratorijskim in kliničnim vajam ter klinični praksi na tistih področjih, pri katerih se 
opravlja delo v zvezi s sevalno dejavnostjo. 
 

3. člen 
 
Zamenjava dozimetra se izvede vsaka dva meseca, razen v času od 1.6. do 30.9., ko 
se menjava izvede enkrat v navedenem obdobju. Datumi menjave dozimetrov bodo 
objavljeni na spletni strani ZF UL, najkasneje 1.10. za tekoče študijsko leto. 
  
Menjava dozimetra se izvede na vnaprej razpisani dan pri strokovni sodelavki 
referata za študijske in študentske zadeve ZF UL, zadolženi za študijski program 
Radiološka tehnologija, v času uradnih ur.  
 

4. člen 
 
Študent je dolžan dozimeter prevzeti oziroma zamenjati osebno, izjemoma lahko za 
menjavo pisno pooblasti drugo osebo. 
 



5. člen 
 

Če študent na dan obvezne menjave ne prevzame oziroma zamenja dozimetra, 
naslednje tri mesece ne more opravljati laboratorijskih ali kliničnih vaj ter klinične 
prakse, pri katerih se opravlja delo z ionizirajočim sevanjem, ne glede na to, da je bil 
nanje razpisan.  
 
Opravljanje tistih laboratorijskih in kliničnih vaj ali klinične prakse, ki jih je že začel 
opravljati, se prekine naslednji dan po datumu predvidene obvezne menjave, ko 
študent dozimetra ni zamenjal oziroma prevzel.  
 
Študent je po preteku treh mesecev lahko ponovno razpisan na laboratorijske in 
klinične vaje ter klinično prakso, ki jo je zamudil. Razpisan bo pod pogojem, da so vsi 
študenti, ki so bili razpisani na vaje oziroma prakso na tistih področjih, ki jih je 
zamudil, le-te zaključili, in v primeru, da bo izvedba vaj oziroma prakse v tekočem 
študijskem letu še mogoča. 
 

6. člen 
 
V primeru, da študent zaradi malomarnosti izgubi, poškoduje ali uniči dozimeter, je 
dolžan kriti stroške nakupa novega dozimetra v skladu s cenikom UL ZF za tekoče 
študijsko leto. 
 
Če študent po zaključenih vajah ne odda dozimetra, se šteje, da ga je izgubil in se 
mu zato v skladu s prvim odstavkom tega člena izstavi račun za nakup novega 
dozimetra. 
 

7. člen 
 
Obvestila o prejetih efektivnih dozah sevanja pri izvajanju vaj in praks bodo 
objavljena na oglasnih deskah posameznega letnika v prostorih UL ZF.  
 

8. člen 
 
Pravilnik začne veljati takoj po sprejemu, objavi pa se na spletni strani UL ZF ter na 
oglasni deski študijskega programa Radiološka tehnologija. 
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