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 opustitev
nadzora nad radioaktivno snovjo

prejemna štampiljka

Priporočamo, da nam v vednost pošljete potrdilo o plačilu.

VLOGA ZA OPUSTITEV NADZORA NAD RADIOAKTIVNO SNOVJO
24. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in
8. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2)

I. PODATKI O VLOŽNIKU
1. Vložnik

(izpolnite vsa polja)

Naziv:
ulica in hišna številka

Sedež:

poštna številka in kraj
država

2. Zakoniti zastopnik

(izpolnite ustrezna polja,

Ime in priimek:
Delovno mesto:
Naslov:
(če se razlikuje od
sedeža v 1. točki)

ulica in hišna številka
poštna številka in kraj
država

II. PODATKI O SEVALNI DEJAVNOSTI
3. Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti/
izpisek iz registra sevalne dejavnosti

(izpolnite ustrezna polja)

Številka:
Datum:

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost)

Stran 1 od 2

Pregledal: ___________________________________

Obrazec: SVM-ONAD_07-05-2018

datum: _________________ podpis: ______________

(izpolnite ustrezna polja)

4. Dovoljenje za uporabo vira sevanja / izpisek iz registra
Številka:
Datum:

III. PODATKI O RADIOAKTIVNI SNOVI
(izpolnite ustrezne podatke)

Masa radioaktivne snovi:
Prostornina radioaktivne snovi:
Vrsta radioaktivne snovi:

IV. SEZNAM PRILOG
(priložene priloge označite z zaporedno številko)

Zap. št.
priloge
1.
2.
3.
4.

Opis priloge (8. člen JV2/SV2)

Priloženo

Podatki o radioaktivni snovi: masa, prostornina in vrsta snovi
Poročilo o meritvah specifičnih aktivnosti radionuklidov v snovi
in površinski kontaminaciji (če je to potrebno)
Dokazila o izpolnjevanju meril za opustitev nadzora

(13. člen UV1)

Načrt ravnanja za radioaktivno snovjo po opustitvi nadzora
Ocena varstva pred sevanji zaradi opustitve nadzora (če so

5.

presežene vrednosti meril za opustitev nadzora, predpisane v predpisu, ki ureja
sevalne dejavnosti)

6.

(v primeru, da vloge ne podpiše zakoniti zastopnik)

Pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku

V/na

 da  ne
 že priloženo
 da  ne
 že priloženo
 da  ne
 že priloženo
 da  ne
 že priloženo
 da  ne
 ni potrebno
 že priloženo
 da  ne

, dne
(kraj)

(datum)

(TISKANO - zakoniti zastopnik)

ŽIG

(podpis zakonitega zastopnika)

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost)

Stran 2 od 2

Pregledal: ___________________________________

Obrazec: SVM-ONAD_07-05-2018

datum: _________________ podpis: ______________

