REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST
Litostrojska cesta 54
1000 Ljubljana

(izpolni vložnik)

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost)

Upravna taksa 22,60 EUR
(6. člen Zakona o upravnih taksah (ZUT – Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB,
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš)
Plačilo se izvede brezgotovinsko:
številka vplačilnega računa: 01100-1000315637 pri Banki Slovenije
model: 11
polje sklicevanja: 25534-7111002
namen plačila: upravna taksa za pridobitev dovoljenja za uvoz in izvoz
(vnos / iznos) radioaktivnih in jedrskih snovi

prejemna štampiljka

Priporočamo, da nam v vednost pošljete potrdilo o plačilu

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
ZA UVOZ IN IZVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI,
KI NE IZVIRAJO IZ DRŽAV ČLANIC EU
IN
VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA VNOS/IZNOS JEDRSKIH
SNOVI V IN IZ DRŽAV ČLANIC EU
126. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
4. člen Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (JV12)

I. PODATKI O VLOŽNIKU
1. Vrsta vložnika
 uvoznik
 izvoznik
 oseba, ki vnaša jedrske snovi iz držav članic EU
 oseba, ki iznaša jedrske snovi v države članice EU

2. Vložnik

(označite ustrezni odgovor)

(izpolnite vsa polja)

Naziv:
ulica in hišna številka

Sedež:

poštna številka in kraj
država

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost)
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Pregledal: ___________________________________

Obrazec: SVM-ODE7_07-05-2018

datum: _________________ podpis: ______________

II. PODATKI O UVOZU/IZVOZU ALI VNOSU/IZNOSU
3. Način pošiljanja
 enkratni uvoz
 večkratni uvoz
 enkratni izvoz
 večkratni izvoz

(označite ustrezne odgovore)

 enkratni vnos
 večkratni vnos
 enkratni iznos
 večkratni iznos

4. Pošiljatelj

(izpolnite vsa polja)

Naziv:
ulica in hišna številka

Sedež:

poštna številka in kraj
država

(izpolnite vsa polja)

5. Prejemnik (uporabnik)
Naziv:
Naslov:

ulica in hišna številka
poštna številka in kraj
država

(izpolnite vsa polja)

6. Prevoznik
Naziv:
Naslov:

ulica in hišna številka
poštna številka in kraj
država

7. Oznaka certifikata vrste embalaže*

(izpolnite vsa polja)

Vrsta embalaže:
Oznaka certifikata:
*če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo ali jedrsko snov

8. Predviden čas in kraj prehoda meje Republike Slovenije (RS)
ter relacija prevoza*

(izpolnite vsa polja)

Čas prehoda meje RS:
Kraj prehoda meje RS:
Relacija prevoza:
*če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo ali jedrsko snov

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost)
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III. PODATKI O VIRU SEVANJA
(označite ustrezni odgovor)

9. Opis vira sevanja
 radioaktivna snov
 jedrska snov

(označite ustrezne odgovore)

10. Vrsta vira sevanja
 zaprti vir sevanja
 odprti vir sevanja
 drugo: ______________________________

(izpolnite za čisti izotop)

11. Značilnosti vira sevanja
Aktivnost [MBq]:
Radionuklid:
Datum podane aktivnosti:

(izpolnite za mešanico)
Radionuklid

Aktivnost [MBq]

12. Podatki o pošiljk-i/ah

Datum podane aktivnosti

%

(izpolnite vsa polja)

Število virov sevanja:
Skupna aktivnost pošiljke [MBq]:
Skupno število pošiljk*:
Vrsta radionuklidov in predvideno največjo
posamično aktivnost ter predvideno največjo
skupno aktivnost posamezne pošiljke*:
Obdobje pošiljanja*:
*če gre za večkratne pošiljke

13. Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti*

(izpolnite vsa polja)

Številka:
Datum:
Rok veljavnosti:
*ni potrebno za izvoz/iznos
(v primeru uvoza/izvoza ali vnosa/iznosa večjega števila virov sevanja, preslikajte to stran in jo izpolnite za vsak vir sevanja posebej)

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost)
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IV. SEZNAM PRILOG
(priložene priloge označite z zaporedno številko)

Zap. št.
priloge

Priloženo

Opis priloge
1. Dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo
predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za
jedrsko škodo
2. Potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom
pridobljeno s strani MNZ, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo
tehnično varovanje (4. člen JV12)
3. Pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku

 da  ne
 predloženo*
 ni potrebno
 da  ne
 predloženo*
 ni potrebno
 da  ne

(v primeru, da vloge ne podpiše zakoniti zastopnik)

* v kolikor ste dokazilo predložili že v predhodnem upravnem postopku, označite to možnost

V/na

, dne
(kraj)

(datum)

(TISKANO - zakoniti zastopnik)

ŽIG

(podpis - zakoniti zastopnik)
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