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Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in
uporabo rentgenskega aparata
(Za zobne rtg aparate ter merilnike kostne gostote uporabite poseben obrazec.)

Podatki o imetniku
Naziv:

Sedeº:

Zakoniti zastopnik:

Odg. oseba za varstvo pred sevanji:

Naslov elektronske po²te za vro£anje*:

Sklep o imenovanju je priloºen.**
**Sklep ni potreben, £e naloge odgovorne osebe za

varstvo pred sevanji izvaja zakoniti zastopnik.

*e ºelite vro£anje v zi£ni obliki to navedite namesto
e-naslova.

Podatki o sevalni dejavnosti
Vloga za izdajo/podalj²anje dovoljenja

Dejavnost*:

Vloga za spremembo dovoljenja

t. veljavnega ali preteklega dovoljenja*

*Za zobne rtg aparate ter merilnike kostne gostote uporabite poseben obrazec.
Ocena varstva pred sevanji**:

*tevilka ni potrebna, £e za dovoljenje za izvajanje te
sevalne dejavnosti zapro²ate prvi£.

**Ocena varstva pred sevanji je obvezna priloga vloge
za izvajanje sevalne dejavnosti.

Veljavno dovoljenje ºe imamo

Seznam izpostavljenih delavcev s podatki o izpolnjevanju pogojev*

*e je v dejavnost vklju£enih ve£ kot 6 izpostavljenih delavcev, seznam s potrebnimi podatki dodajte v prilogi.
e imate veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, ki ga ni potrebno spreminjati, vloga za dovoljenje
za izvajanje seva£ne dejavnosti ni potrebna in podatkov o izpostavljenih delavcih ni treba navajati.
Ime in priimek

Izobrazba

Usposabljanje* Zdr. spri£.*

Dozimetrija*

*Kopijo potrdila o usposabljanju s podro£ja varstva pred ionizirajo£imi sevanji, kopijo veljavnega zdravni²kega
spri£evala in dokazilo o vklju£enosti v dozimetrijo priloºite vlogi.
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Ime in priimek

Izobrazba

Usposabljanje* Zdr. spri£.*

Dozimetrija*

*Kopijo potrdila o usposabljanju s podro£ja varstva pred ionizirajo£imi sevanji, kopijo veljavnega zdravni²kega
spri£evala in dokazilo o vklju£enosti v dozimetrijo priloºite vlogi.

Podatki o rentgenskih aparatih
Vrsta aparata

Mobilni

t. poro£ila
o pregledu

Proizvajalec in tip

Program
radiolo²kih
posegov*

*Program radiolo²kih posegov je obvezna priloga vloge za uporabo rentgenskega aparata, razen za uporabo v veterinarski medicini.

Dodatna pojasnila in opombe:

Upravna taksa je bila nakazana na podra£un Banke Slovenije:

²tevilka vpla£ilnega ra£una: 01100-1000315637 pri Banki Slovenije;
model: 11
polje sklicevanja 27170-7111002
namen pla£ila: pla£ilo upravne takse za izdajo dovoljenj
v znesku*
22,60 Euro (Vloga + eno dovoljenje)
40,70 Euro (Vloga + dve dovoljenji)
58,80 Euro (Vloga + tri dovoljenja)
76,90 Euro (Vloga + ²tiri dovoljenja)
95,00 Euro (Vloga + pet dovoljenj)
Stranka opro²£ena pla£ila upravne takse
*Eno dovoljenje pomeni dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenje za uporabo rtg aparata. e
zapro²ate za dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti + dovoljenje za uporabo enega rtg aparata sta to dve
dovoljenji, za vsak dodatni rtg aparat potrebujete dodatno dovoljenje za uporabo.

Dne

ig in podpis zakonitega zastopnika

POISTI VSA POLJA
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