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

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost) 

Stran 1 od 3 
Obrazec: SVM-OMON2 

Pregledal: ___________________________________ 

datum: _________________ podpis: ______________ 
 

 
 

(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 racuna: 01100-1000315637 pri Banki Slovenije 
model: 11 
polje sklicevanja: 25534 -7111002 
namen plačila: upravna taksa za pridobitev pooblastila za izvajalca  
monitoringa radioaktivnosti v okolju 

 
 

Priporočamo, da nam v vednost pošljete potrdilo o plačilu. 

prejemna štampiljka 

 
 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA IZVAJALCA  
MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU 
8. in 10. člen Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10, Uradni list RS, št. 27/18) in  

159. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17)

 
 
 

 prvič zaprošeno  podaljšanje pooblastila  sprememba pooblastila 

(označite ustrezni odgovor) 
 
 

I. PODATKI O VLOŽNIKU 
 

1. Tip vložnika (označite ustreznI odgovor) 

 gospodarska družba  
 zavod  
 samostojni podjetnik posameznik  
 druga organizacija:        

 

 
 

2. Vložnik (izpolnite vsa polja) 

Naziv:       

Sedež: 

ulica in hišna številka       

poštna številka in kraj       

država       
 

 
  



 

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost) 

Stran 2 od 3 
Obrazec: SVM-OMON2 

Pregledal: ___________________________________ 

datum: _________________ podpis: ______________ 
 

 
 

3. Zakoniti zastopnik (izpolnite ustrezna polja) 

Ime in priimek:       

 

4. Seznam strokovnjakov s področja monitoringa radioaktivnosti (izpolnite ustrezna polja) 

Ime in priimek: Izobrazba* 
(oznaka) 

Število let delovnih izkušenj** 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

* 1 - končan vsaj magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne smeri druge stopnje,  
2 - raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza stopnji znanja pod točko 1. 

** Po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj s področja monitoringa radioaktivnosti okolja.  

 

II. SEZNAM PRILOG 
 

 (priložene priloge označite z vašo zaporedno številko) 

Zap. št. 
priloge 

Opis priloge*** Priloženo 

      1. Vrsta, področje in obseg izvajanja monitoringa radioaktivnosti  da      ne 

      
2. Dokazilo o vzpostavljenem sistemu vodenja, ki mora ustrezati 

vrsti, področju in obsegu izvajanja monitoringa radioaktivnosti 
(ZVISJV-1, 159. člen, 2. alinea) 

 da      ne 

      

3. Akreditacija nacionalne akreditacijske službe za izvajanje 
preskušanja po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 skladno z 
zahtevami pravilnika JV10 za tiste meritve, za katere se prosi 
za pooblastilo 

 da      ne 

      
4. Dokazilo o razpolaganju z merilno opremo, ki ustreza 

zahtevam, določenim s prilogo 1 pravilnika JV10, za vrste 
meritev, za katere se prosi za pooblastilo 

 da      ne 

      
5. Dokazilo o zagotavljanju zmogljivosti merilne opreme, ki vsaj 

za tretjino presega predviden obseg meritev, za katerega se 
prosi za pooblastilo 

 da      ne 

*** Ni potrebno priložiti, če je bilo priloženo že v predhodnih upravnih postopkih, razen v 
primeru sprememb oziroma poteka veljavnosti. 

 

  



 

(izpolni Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost) 

Stran 3 od 3 
Obrazec: SVM-OMON2 

Pregledal: ___________________________________ 

datum: _________________ podpis: ______________ 
 

Zap. št. 
priloge 

Opis priloge*** Priloženo 

      

6. Dokazilo o razpolaganju z usposobljenim osebjem, zmožnostmi 
vzorčenja in opremo, potrebno za izvajanje izrednega 
monitoringa radioaktivnosti, predpisanega v 36. in 37. členu 
pravilnika JV10 

 da      ne 

      
7. Dokazilo o izvajanju programa primerjalnih meritev in o 

sodelovanju v mednarodnih interkomparacijskih meritvah 
 da      ne 

*** Ni potrebno priložiti, če je bilo priloženo že v predhodnih upravnih postopkih, razen v 
primeru sprememb oziroma poteka veljavnosti. 

 

 
 
 
 
V/na       , dne        

 (kraj)  (datum)  

 
 
 
 
       

 (TISKANO -  zakoniti zastopnik) 

 ŽIG       
  (podpis zakonitega zastopnika) 

 


