
PRILOGA 1 

 

 

OKVIRNI SEZNAM IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA IZ VARSTVA 

PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI 

 

Pregled vsebin in trajanja usposabljanja za delavce v organizacijskih enotah varstva 

pred sevanji (OEVS), izpostavljene delavce, odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, 

delavce, ki so le občasno izpostavljeni in pridejo samo v posredni stik z viri sevanj 

(minimalno izpostavljeni delavci) in za odgovorne osebe zunanjega izvajalca, če so delavci 

minimalno izpostavljeni, je zbran v tabeli 1. 

Tabela 1. Pregled vsebin in trajanja usposabljanja za delavce v organizacijskih enotah 

varstva pred sevanji (OEVS), izpostavljene delavce, odgovorne osebe za varstvo pred 

sevanji, delavce, ki so le občasno izpostavljeni in pridejo samo v posredni stik z viri sevanj 

(minimalno izpostavljeni delavci) in za odgovorne osebe zunanjega izvajalca, če so delavci 

minimalno izpostavljeni. Pomen oznak v tabeli je podan v pregledu vsebin in trajanja 

usposabljanja. 

 

 

 

 
 

 



Pregled vsebin in trajanje usposabljanja 

  

(1) SEVALNI IN JEDRSKI OBJEKTI 

  

Usposabljanje za delavce v jedrskih in sevalnih objektih traja vsaj 40 ur. 

Usposabljanje za zunanje delavce v jedrskih in sevalnih objektih, ki so le občasno 

izpostavljeni in pridejo samo v posredni stik z viri sevanj, traja vsaj 8 ur. 

Usposabljanje za delavce, ki izvajajo naloge varstva pred sevanji v organizacijskih 

enotah varstva pred sevanji v jedrskih reaktorjih in v jedrskih elektrarnah, traja vsaj 200 

ur. 

Usposabljanje za delavce, ki izvajajo naloge varstva pred sevanji v organizacijskih 

enotah varstva pred sevanji v ostalih sevalnih ali jedrskih objektih, traja vsaj 80 ur. 

Delavci v odlagališčih z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja pri 

pridobivanju jedrskih snovi, in v objektih, namenjenih pridobivanju jedrskih mineralnih 

surovin, se izobražujejo v skladu s programom iz sklopa (3) IZPOSTAVLJENOST 

ZARADI VIROV NARAVNE RADIOAKTIVNOSTI 

  

Usposabljanje obsega: 

(SKUPNI SPLOŠNI IN POSEBNI DEL) 1SP 

– osnovne fizikalne količine in enote 

– struktura atoma in jedra 

– načini radioaktivnega razpada in značilnosti sevanja 

– časovni potek radioaktivnih razpadov 

– verižne reakcije, jedrske reakcije 

– delovanje jedrskega reaktorja 

– ostali viri radioaktivnega sevanja v jedrskih in sevalnih objektih 

– osnove statistike 

– interakcija sevanja s snovjo 

– osnovne metode detekcije ionizirajočih sevanj 

– biološki učinki sevanja 

– načela varstva pred sevanji 

– zaščita pred zunanjim sevanjem (odvisnost doze od razdalje, odvisnost doze od časa 

v polju sevanja, ščitenje) 

– dozimetrija (količine in enote) 

– zunanja dozimetrija, interna dozimetrija 

– radioaktivna kontaminacija 

– nadzor osebne kontaminacije 

– dekontaminacija 

– zaščitna oprema (respiratorna zaščita) 

– aktivni delci 

– ravnanje z odpadki 

– izredni dogodki 

– osnove zagotavljanja in preverjanja kakovosti 

– administrativni ukrepi 

– transport in prenašanje virov 

– zakonodaja 

– laboratorij: varstvo pri delu, tehnike dela, priprava vzorcev 

– uporaba detektorjev (plinski, polprevodniški, scintilacijski) 



– spektrometrijske metode 

– preverjanje tesnosti zaprtih virov 

– vzorčenje zraka 

– ventilacijski sistem 

– predelava in kondicioniranje radioaktivnih odpadkov 

– monitoring okolja. 

  

  

(2) ZDRAVSTVO IN VETERINA 

  

Splošni del usposabljanja v zobozdravstvu in densitometriji traja vsaj 8 ur. 

Splošni del usposabljanje za delavce v zdravstvu in veterini traja vsaj 16 ur. 

Posebni del usposabljanja za vsako od spodaj navedenih področij traja še vsaj: 

– 4 ure v zobozdravstvu 

– 8 ur v diagnostični radiologiji 

– 8 ur v teleradioterapiji 

– 16 ur v brahiterapiji 

– 16 ur v nuklearni medicini. 

Delavci v veterini in densitometriji opravijo samo splošni del usposabljanja. 

Usposabljanje za delavce, ki so le občasno izpostavljeni in pridejo samo v posredni stik z 

viri sevanj, obsega splošni in posebni del, ki skupaj trajata vsaj 4 ure. 

  

Usposabljanje obsega: 

SPLOŠNI DEL – 2S 

– osnovne fizikalne količine in enote 

– struktura atoma in jedra 

– načini radioaktivnega razpada 

– časovni potek radioaktivnih razpadov 

– viri radioaktivnega sevanja 

– osnove statistike 

– interakcija sevanja s snovjo 

– osnovne metode detekcije ionizirajočih sevanj 

– biološki učinki sevanja 

– načela varstva pred sevanji 

– zaščita pred zunanjim sevanjem (odvisnost doze od razdalje, odvisnost doze od časa 

v polju sevanja, ščitenje) 

– dozimetrija (količine in enote) 

– zunanja dozimetrija, interna dozimetrija 

– uporaba virov sevanj v medicini (diagnostika, terapija) 

– varstvo pacienta (diagnostični referenčni nivoji) 

– priporočeni terapevtski nivoji 

– priprava radioaktivnih odpadkov in njihovo odlaganje 

– transport in prenašanje virov (transport virov pri dobavi, prenašanje virov znotraj 

inštitucije) 

– izredni dogodki 

– osnove zagotavljanja in preverjanja kakovosti 

– zakonodaja. 

  



  

POSEBNI DEL: 

  

a)  Zobozdravstvo – 2Pa 

– delovanje rentgenskega aparata (nastanek slike, filtracija) 

– intradentalni in panoramski rtg aparat 

– dobra praksa v zobozdravstvu (primeri) 

  

b)  Diagnostična radiologija 2Pb 

– delovanje rentgenskega aparata (nastanek slike, filtracija) 

– CT 

– sistemi za interventno radiografijo 

– deterministični učinki pri interventni radiologiji 

– rentgensko slikanje v pediatriji 

– uporaba mobilnih rtg aparatov 

– mamografija (sistemi za mamografijo, dozimetrične količine v mamografiji) 

– radiografija pri visokih napetostih 

– dobra praksa (primeri dobre in slabe prakse, tipične doze pacientov in načini za 

zmanjšanje doze) 

– varstvo izpostavljenih delavcev pred sevanji (vpliv raznih parametrov na dozo 

delavcev) 

  

c)  Teleradioterapija – 2Pc 

– pospeševalnik (delovanje naprave, filtracija...) 

– obsevalna naprava s kobaltovim izvorom (delovanje naprave...) 

– načrtovanje doze (izračun doze, klinični volumen, natančnost obsevanja, kalibracija) 

– zagotavljanje in preverjanje kakovosti v teleterapiji (pisni postopki, dokumentacija, 

administrativni ukrepi) 

– uporaba merilnih inštrumentov (elektronski dozimetri, merilniki hitrosti doze...) 

– uporaba merilnih inštrumentov – praktične vaje 

– preverjanje tesnosti zaprtih virov 

– varstvo izpostavljenih delavcev pred sevanji (vpliv raznih parametrov na dozo 

delavcev) 

– izredni dogodki v teleradioterapiji 

  

d)  Brahiterapija – 2Pd 

– viri in naprave, ki se uporabljajo v brahiterapiji 

– načrtovanje doze (izračun doze, klinični volumen, natančnost obsevanja, kalibracija) 

– zagotavljanje in preverjanje kakovosti v brahiterapiji (pisni postopki, dokumentacija, 

administrativni ukrepi) 

– pacient kot vir sevanja (stiki s pacientom in ocena doze, ki jo pri tem dobijo 

izpostavljeni delavci, prostovoljci...) 

– uporaba merilnih inštrumentov (elektronski dozimetri, merilniki hitrosti doze....) 

– uporaba merilnih inštrumentov – praktične vaje 

– preverjanje tesnosti zaprtih virov 

– varstvo izpostavljenih delavcev pred sevanji (vpliv raznih parametrov na dozo 

delavcev) 

– izredni dogodki v brahiterapiji 



  

e)  Nuklearna medicina – 2Pe 

– viri in naprave, ki se uporabljajo v nuklearni medicini 

– radiofarmacevtski preparati, ki se uporabljajo za diagnostiko in terapijo 

(radiotoksičnost, izločanje iz organizma, fizikalni in biološki razpolovni čas) 

– načrtovanje doze (izračun doze, odmerki, evidenca apliciranih doz, kalibracija) 

– zagotavljanje in preverjanje kakovosti v nuklearni medicini (pisni postopki, 

dokumentacija, administrativni ukrepi) 

– razredi del, zaščitni ukrepi in osebna varovalna oprema 

– kontaminacija in dekontaminacija 

– notranje obsevanje 

– pacient kot vir sevanja (stiki s pacientom in ocena doze, ki jo pri tem dobijo 

izpostavljeni delavci, prostovoljci, radioaktivne odplake) 

– odpust iz bolnišnice (navodila osebju, navodila pacientu in njegovim družinskim 

članom) 

– uporaba merilnih inštrumentov (elektronski dozimetri, merilniki hitrosti doze, merilniki 

kontaminacije....) 

– uporaba merilnih inštrumentov – praktične vaje 

– varstvo izpostavljenih delavcev pred sevanji (vpliv raznih parametrov na dozo 

delavcev) 

– izredni dogodki z odprtimi viri 

– ventilacijski sistem in digestorij 

– ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

  

  

(3) IZPOSTAVLJENOST ZARADI VIROV NARAVNE RADIOAKTIVNOSTI 

Splošni del usposabljanja za delavce, ki so izpostavljeni zaradi naravnih virov sevanja, 

traja vsaj 4 ure. 

Posebni del usposabljanja za posamezna področja trajajo še vsaj: 

– 2 uri za letalske prevoze 

– 2 uri za izpostavljenost zaradi radonovih in toronovih potomcev 

– 4 ure za delavce, ki so izpostavljeni sevanju v rudniku urana. 

Usposabljanje za zunanje delavce, ki so izpostavljeni le občasno, obsega splošni in 

posebni del, ki skupaj trajata vsaj 2 uri. 

  

Usposabljanje obsega: 

SPLOŠNI DEL 3S 

– osnovne fizikalne količine in enote 

– struktura atoma in jedra 

– načini radioaktivnega razpada in značilnosti sevanja 

– časovni potek radioaktivnih razpadov 

– viri radioaktivnega sevanja 

– interakcija sevanja s snovjo 

– biološki učinki sevanja 

– načela varstva pred sevanji 

– notranje obsevanje 

– zaščita pred zunanjim sevanjem (odvisnost doze od razdalje, odvisnost doze od časa 

v polju sevanja, ščitenje) 



– dozimetrija (količine in enote) 

– izredni dogodki 

– administrativni ukrepi 

– zakonodaja. 

  

  

POSEBNI DEL 

  

a)  Letalski prevozi – 3Pa 

– kozmično sevanje 

– obsevanost med letalskimi prevozi 

– načini za zmanjšanje doze 

  

b)  Izpostavljenost zaradi radonovih in toronovih potomcev – 3Pb 

– radon in njegovi potomci (nastajanje radona in razpad na potomce, razpolovni časi) 

– meritve radona in njegovih kratkoživih potomcev 

– biološki učinki sevanja kot posledica vdihavanja radona (pljučni rak, epidemiologija, 

radon in kajenje) 

– posebni zaščitni ukrepi pri izpostavljenosti radonu in njegovim potomcem 

– ventilacija prostorov. 

  

c)  Izpostavljenost v rudniku urana 3Pc 

– vrste sevanj v rudniku (radioaktivni elementi v zemlji, zunanje sevanje, ekshalacija 

radona) 

– radon in njegovi potomci (nastajanje radona in razpad na potomce, razpolovni časi) 

– meritve radona in njegovih kratkoživih potomcev 

– meritve dolgoživih sevalcev alfa 

– dozimetrija radonovih in toronovih potomcev 

– biološki učinki sevanja kot posledica vdihavanja radona (pljučni rak, epidemiologija, 

radon in kajenje) 

– posebni zaščitni ukrepi pri izpostavljenosti radonu in njegovim potomcem 

– ventilacija prostorov 

– ravnanje z odpadki 

  

  

(4) INDUSTRIJA IN OSTALE DEJAVNOSTI 

  

Splošni del usposabljanja za delavce v industrijski radiografiji traja vsaj 20 ur. 

Splošni del usposabljanja za delavce v ostalih dejavnostih taja vsaj 16 ur. 

Posebni del usposabljanja za posamezna področja traja še vsaj: 

– 16 ur za industrijsko radiografijo 

– 4 ure za merjenje gostote in vlage cestišč 

– 4 ure za uporabo ostalih zaprtih virov v industriji 

– 8 ur za dejavnosti, ki vključujejo dela z odprtimi viri razreda III 

– 24 ur za dejavnosti, ki vključujejo dela z odprtimi viri razreda II in I 

Usposabljanje za delavce, ki so le občasno izpostavljeni in pridejo samo v posredni stik z 

viri sevanj, obsega splošni in posebni del, ki skupaj trajata vsaj 8 ur. 

  



Usposabljanje obsega: 

SPLOŠNI DEL- 4S 

– osnovne fizikalne količine in enote 

– struktura atoma in jedra 

– načini radioaktivnega razpada in značilnosti sevanja 

– časovni potek radioaktivnih razpadov 

– viri radioaktivnega sevanja 

– osnove statistike 

– interakcija sevanja s snovjo 

– osnovne metode detekcije ionizirajočih sevanj 

– biološki učinki sevanja 

– načela varstva pred sevanji 

– zaščita pred zunanjim sevanjem (odvisnost doze od razdalje, odvisnost doze od časa 

v polju sevanja, ščitenje) 

– dozimetrija (količine in enote) 

– izredni dogodki 

– osnove zagotavljanja in preverjanja kakovosti 

– zakonodaja 

  

  

POSEBNI DEL: 

  

a)  Industrijska radiografija – 4Pa 

– delovanje naprav za industrijsko radiografijo in nastanek slike (rentgenske naprave, 

naprave z zaprtimi viri, filmi, ojačevalne folije) 

– koristni in sipani snop (hitrosti doz na razdaljah, ki so značilne za delo na terenu, 

filtracija) 

– dobra praksa (primeri dobre in slabe prakse, kakovost slike, kontrast) 

– postavitev radiografske naprave 

– meritve doze (detektorji, detekcija nevtronov) 

– uporaba detektorjev (plinski, polprevodniški, scintilacijski) 

– uporaba detektorjev – praktične vaje 

– preverjanje tesnosti zaprtih virov 

– predelava in kondicioniranje radioaktivnih odpadkov 

– transport, prenašanje in shranjevanje radioaktivnih virov 

– administrativni ukrepi 

  

b)  Merjenje gostote in vlage cestišč – 4Pb 

– delovanje naprav za merjenje gostote in vlage 

– koristni in sipani snop (hitrosti doz na razdaljah, ki so tipične za delo na terenu, 

filtracija) 

– uporaba detektorjev (plinski, polprevodniški, scintilacijski) 

– uporaba detektorjev – praktične vaje 

– dozimetrija (termoluminiscentna dozimetrija, elektronski dozimetri) 

– preverjanje tesnosti zaprtih virov 

– transport in shranjevanje radioaktivnih virov 

– postavitev naprave 

– dobra praksa (primeri dobre in slabe prakse) 



– administrativni ukrepi 

– fizično varovanje 

  

c)  Ostali zaprti viri – 4Pc 

– delovanje naprav z zaprtimi viri 

– koristni in sipani snop (tipične hitrosti doz) 

– postavitev naprav 

– uporaba detektorjev 

– uporaba detektorjev – praktične vaje 

– preverjanje tesnosti zaprtih virov 

– transport in shranjevanje radioaktivnih virov 

– dobra praksa (primeri dobre in slabe prakse) 

– administrativni ukrepi 

  

d)  Odprti viri – 4Pd 

– odprti vir, ki se uporabljajo v industriji, raziskovanju, šolstvu in drugih dejavnostih 

(radiotoksičnost, izločanje iz organizma, fizikalni in biološki razpolovni čas) 

– varstvo izpostavljenih delavcev pred sevanji (zaščitna sredstva za izpostavljene 

delavce, vpliv raznih parametrov na dozo delavcev) 

– razredi del in zaščitni ukrepi 

– kontaminacija in dekontaminacija 

– notranje obsevanje 

– uporaba merilnih inštrumentov – praktične vaje 

– izredni dogodki z odprtimi viri 

– ventilacijski sistem in digestorij 

– predelava in kondicioniranje radioaktivnih odpadkov 

– transport in shranjevanje radioaktivnih virov 

– administrativni ukrepi. 

  

  

(5) USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNE OSEBE – 5O 

  

Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji se usposabljajo še dodatne 4 ure. 

Usposabljanje obsega: 

– naloge odgovorne osebe 

– obveščanje delodajalca in delavcev v zvezi z varstvom pred sevanji 

– potrebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo 

– pristojnosti državnih organov in postopki za pridobivanje dovoljenj. 


