INŠTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA
Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor doc.dr. Peter Gajšek
(v nadaljevanju izvajalec)
davčna št.: 47088133
TRR.: 02036-0253468519 pri NLB
in

(v nadaljevanju: uporabnik)
skleneta naslednjo
POGODBO O SODELOVANJU
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
• da izvajalec izvaja izobraževalne in raziskovalne aktivnosti, ki vključujejo rabo osebnih dozimetrov s
strani večjega števila uporabnikov ter s tem pridobivanje in uporabo podatkov za izvedbo navedene
raziskave
• da je izvajalec lastnik naslednjih dozimetrov (v nadaljevanju opreme):
o OSEBNI DOZIMETER EMF SPY 120 s serijsko št. DE 010-11207,
o OSEBNI DOZIMETER EMF EMDEX II s serijsko št. 3274,
o OSEBNI DOZIMETER MASCHEK EMS 140 s serijsko št. 30258,
• da je oprema namenjena izvajanju meritev sevalnih obremenitev posamezne osebe v področju
nizkofrekvenčnih in/ali visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj,
• da ima uporabnik interes za pridobitev podatkov o lastni obremenjenosti z elektromagnetnimi sevanji v
nizkofrekvenčnem in/ali visokofrekvenčnem področju, ki jim je izpostavljen v njegovem vsakdanjem
življenju,
• da je namen sklenitve predmetne pogodbe določitev medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih
strank v zvezi s predajo opreme v rabo uporabniku ter izvajalčevo pravico do uporabe podatkov
pridobljenih z uporabo opreme.
2. člen
Na podlagi posvetovanja uporabnik izbere opremo za merjenje osebne izpostavljenosti. Cena najema za
posamezen dozimeter iz 1.točke te pogodbe znaša _____ Euro bruto zna dan.
Uporabnik se zavezuje, da bo opremo uporabljal v skladu z določili te pogodbe in jo izvajalcu nepoškodovano na
njegov sedež vrnil najkasneje do
.
3. člen
Uporabnik se v primeru zamude z vrnitvijo opreme zavezuje izvajalcu za vsak dan zamude plačati odškodnino, ki
jo pogodbeni stranki določata kot pogodbeno kazen, in sicer znesek 100 EUR za vsak dan zamude z vrnitvijo
dozimetra, ki zapade v plačilo v 3 dneh od vsakega dne zamude z vrnitvijo opreme, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti terjatve do njenega plačila.
4. člen
Pogodbeni stranki določata, da lahko uporabnik opremo uporablja samo v skladu z njenim namenom, to je
izvajanje avtomatskih meritev v bivalnem in naravnem okolju, uporabljati pa jo mora s skrbnostjo dobrega
gospodarja.

Uporabnik ne odgovarja za poslabšanje ali spremembo opreme, ki je običajna posledica rabe v skladu s to
pogodbo, odškodninsko odgovoren pa je za kakršno koli poškodovanje, uničenje, ali izginitev opreme, ki je
posledica neskrbne ali malomarne uporabe opreme, oz. kakršne koli oblike krivdnega ravnanja ali opustitve,
kakor tudi posledice naključja ali vzroka izven delovanja ali opustitve uporabnika.
Pogodbeni stranki sporazumno določata, da je v katerem koli primeru izginitve, poškodovanja ali uničenja
opreme, kot je to opisano v prejšnjem odstavku, uporabnik izvajalcu dolžan plačati pogodbeno kazen v znesku
7.000 (sedem-tisoč) EUR v roku 8 dni od dneva nastopa enega od v tem odstavku določenih pogojev za plačilo
pogodbene kazni, v primeru zamude, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude dalje do
plačila.
V primeru poškodovanja opreme, ki jo je možno sanirati s popravilom, ki ga izvede s strani proizvajalca
pooblaščeni serviser ali sam proizvajalec, se izvajalec zaveže naročiti popravilo dozimetra ali merilne postaje. V
primeru uspešnega popravila dozimetra ali merilne postaje se pogodbena kazen iz prejšnjega odstavka zmanjša
tako, da pogodbena kazen predstavlja seštevek znesek stroška popravila dozimetra ter pogodbene kazni, kot je
določena za zamudo z vrnitvijo dozimetra v 4. členu te pogodbe in sicer za število dni od dneva poškodovanja
dozimetra ali merilne postaje, do zaključka uspešnega popravila opreme.
5. člen
Uporabnik ne sme:
• prepustiti rabe opreme tretji osebi brez izrecnega pisnega dovoljenja izvajalca,
• uporabljati opreme za meritve elektromagnetnih sevanj na delovnem mestu v nobenem primeru pod
nobenimi pogoji,
• posegati v opremo, avtomatske meritve pa mora izvajati izključno tako, da dozimeter hrani ob sebi in
nosi s seboj, ves čas rabe dozimetra, v skladu s to pogodbo.
6. člen
Izvajalec lahko kadarkoli to pogodbo odpove brez odpovednega roka in zahteva takojšnjo vrnitev opreme.
7.člen
Uporabnik se strinja, da lahko izvajalec uporabi rezultate meritev v raziskovalne namene in jih javno objavi v
znanstveni literaturi ali v sklopu prikazov sevalnih obremenitev v Sloveniji. Ob tem zagotavlja popolno
spoštovanje varovanja osebnih podatkov.
8. člen
Izvajalec se zavezuje vse osebne podatke uporabnika (ime, priimek, datum rojstva), kakor tudi druge podatke,
ki jih bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe, varovati v skladu z veljavnimi predpisi in z njimi ravnati s
skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter izrecno izjavlja, da navedenih osebnih podatkov ne bo povezoval z rezultati
raziskave, ali jih kakor koli javno ter drugače objavljal.
9. člen
Predmetna pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo pogodbeni stranki podpišeta.
10. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta vse morebitne nesporazume, ki bi izhajali iz predmetnega pogodbenega
razmerja, reševali na sporazumen način, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, pa je za njihovo reševanje pristojno
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
11. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
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