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Registrska št.: _______________________________  
(Izpolni pristojni organ, odgovoren 

za izdajo dovoljenja za pošiljko.) 
RAZDELEK A-1 

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA POŠILJKO(-E) RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV 

(1) Vrsta pošiljke (odkljukajte ustrezno okence):  
□ vrsta MM: pošiljka med državami članicami (prek ene ali več držav članic ali tretjih držav) 
□ vrsta IM: uvoz v Skupnost  
□ vrsta ME: izvoz iz Skupnosti  
□ vrsta TT: tranzit prek Skupnosti 

(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za (odkljukajte ustrezno okence): 
□ enkratno pošiljko__________________ načrtovano obdobje izvajanja:_____________________ 
□ več pošiljk: število (načrtovano):___________ načrtovano obdobje izvajanja:_______________ 

(3) □ Se ne uporablja. 
□ Pošiljka(-e) vrste MM prek ene ali več tretjih držav: 
mejni prehod izstopa iz Skupnosti*:___________________________________________________ 
mejni prehod vstopa v tretjo državo* (prva prečkana država): ______________________________ 
mejni prehod izstopa iz tretje države* (zadnja prečkana država): ___________________________ 
mejni prehod vrnitve v Skupnost*:____________________________________________________ 
(*)Ti mejni prehodi morajo biti isti za vse pošiljke, ki jih zajema vloga, razen če se pristojni organi dogovorijo drugače. 

(4) Vlagatelj (ime podjetja):______________________________________________________________ 
□ imetnik (za vrsti MM in ME),  
□ prejemnik (za vrsto IM), 
□ drugo (za vrsto TT), navesti: ________________________________________________________ 
Naslov:____________________________________________________________________________
Poštna številka_________ Kraj:_________________ Država:_______________________________  
Tel.:________________ Telefaks:____________________E-naslov:__________________________ 
Kontaktna oseba: g./ga.______________________________________________________________ 

(5) Lokacija radioaktivnih odpadkov pred pošiljanjem (ime podjetja): __________________________ 
Naslov:____________________________________________________________________________
Poštna številka:______________ Kraj:_______________________ Država:___________________  
Tel.:__________________ Telefaks:_________________ E-naslov:__________________________ 
Kontaktna oseba: g./ga.______________________________________________________________ 

(6) Prejemnik (ime podjetja): _____________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________________
Poštna številka:______________ Kraj:___________________ ____Država:___________________ 
Tel.:__________________ Telefaks: __________________ E-naslov:_________________________ 
Kontaktna oseba: g./ga.______________________________________________________________ 

(7) Lokacija radioaktivnih odpadkov po pošiljanju: _________________________________________ 
Naslov:____________________________________________________________________________
Poštna številka:______________ Kraj:_______________________ Država:___________________  
Tel.:__________________ Telefaks:___________________ E-naslov:________________________ 
Kontaktna oseba: g./ga.:_____________________________________________________________ 

(8) Lastnosti radioaktivnih odpadkov:______________________________________________________ 
Fizikalno-kemijske lastnosti (ustrezno odkljukati):  
□ trdni, □ tekoči, □ plinasti, □ drugo (npr. cepljivi, slabše razpršljivi itd.), 
navesti:_________________________________________________ 
Glavni radionuklidi:________________________________________________________________ 
Največja aktivnost alfa na pošiljko (GBq):_______________ na tovorek (GBq):______________ 
Največja aktivnost beta/gama na pošiljko (GBq):__________ na tovorek (GBq):______________ 
Skupna aktivnost alfa (GBq):______________ 
Skupna aktivnost beta/gama (GBq):____________ 
(Te vrednosti so ocene, če se vloga nanaša na več pošiljk) 
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(9) Skupno število tovorkov:_____________________________________________________________ 
Skupna neto masa pošiljke (kg):_______________ 
Skupna bruto masa pošiljke (kg):___________ 
(Te vrednosti so ocene, če se vloga nanaša na več pošiljk) 
Opis pošiljke:  
□ plastične vrečke, □ kovinski sodi (m3):_________, □ zabojnik za prevoz ISO (m3):_________,  
□ drugo, navesti:____________________________________________________ 
Vrsta tovorka1 (če je znana):_________________________________________________________ 
Način označevanja tovorkov (če se uporablja etiketiranje, dodaj primere):______________________ 
1 V skladu s Predpisi za varen prevoz radioaktivnih snovi, izdaja 2005 (Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material), Varnostnimi zahtevami TS-R-1 (Safety Requirements TS-R-1), IAEA, Dunaj, 2005. 

(10) Vrsta dejavnosti, ki povzroča radioaktivne odpadke (ustrezno odkljukati):  
□ zdravstvo, □ raziskave, □ (nejedrska) industrija, □ jedrska industrija,  
□ druga dejavnost (navesti): __________________________________________________________ 

(11) Namen pošiljanja:  
□ vračilo radioaktivnih odpadkov po (ponovni) obdelavi ali predelavi izrabljenega goriva  
□ vračilo radioaktivnih odpadkov po obdelavi radioaktivnih odpadkov  
□ obdelava, npr. (pre)pakiranje, priprava, zmanjšanje prostornine  
□ začasno skladiščenje  
□ vračilo po začasnem skladiščenju  
□ končno odlaganje  
□ drug namen (navesti):______________________________________________________________ 
Predlagani način prevoza 
(cesta, železnica, morje, zrak, 

celinska plovna pot) 
Kraj odhoda: Kraj prihoda: Predlagani 

prevoznik  
(če je znan): 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

(12) 

8.    

Zaporedni seznam držav, udeleženih pri pošiljki (prva država je tista, v kateri se radioaktivni odpadki 
hranijo, zadnja pa je namembna država) 
1. 3. 5. 7. 

(13) 

2. 4. 6. 8. 
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(14) V skladu z določbami Direktive 2006/117/Euratom jaz, vlagatelj:  
1. zaprošam za dovoljenje za pošiljanje pošiljke (pošiljk) radioaktivnih odpadkov, opisane(-ih) zgoraj, 
in 
2. potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki po moji najboljši vednosti pravilni in da bo (bodo) 
pošiljka(-e) odposlana(-e) v skladu z vsemi ustreznimi zakonskimi določbami,  
ter se 
3.*(kadar je pošiljka vrste MM ali ME) zavezujem, da bom vzel nazaj radioaktivne odpadke, če 
pošiljke (pošiljk) ni mogoče poslati ali če pogojev za pošiljanje ni mogoče izpolniti;  
ali 
*(kadar je pošiljka vrste IM ali TT) prilagam dokazila, da je prejemnik sklenil dogovor z imetnikom 
radioaktivnih odpadkov s sedežem v tretji državi, ki ga je odobril pristojni organ tretje države in v 
katerem se imetnik v tretji državi zavezuje, da bo vzel nazaj radioaktivne odpadke, če pošiljke (pošiljk) 
ni mogoče poslati ali če pogojev za pošiljanje ni mogoče izpolniti, razen če je mogoče doseči varen 
alternativen dogovor. 

________________________________________________________________________________ 
(Datum in kraj)                              (Žig)                                          (Podpis) 

(*) Uporabi se lahko le ena od izjav, označenih z zvezdico, neustrezno se prečrta. 
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