
PRILOGA 13 

 

POTRDILO 

iz členov 6, 7, 8, 9 in 10 Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ 

o organizaciji in vsebini izmenjave podatkov, izpisanih iz kazenske evidence, med 

državami članicami 

Zahtevek za podatke, izpisane iz kazenske evidence 

Pri izpolnjevanju tega obrazca je državam članicam v pomoč postopkovni priročnik. 

 

(a) Podatki o državi članici prosilki: 

Država članica: 

Osrednji organ(i): 

Kontaktna oseba: 

Telefon (s klicno kodo): 

Telefaks (s klicno kodo): 

Naslov e-pošte: 

Poštni naslov: 

Sklic spisa, kadar je poznan: 

 



 

(b) Podatki o identiteti osebe, ki jo zahtevek zadeva
*
: 

Polno ime (ime in vsi priimki): 

Prejšnja imena: 

Psevdonim in/ali drugo(-a) ime(na), če obstaja(jo): 

Spol:       M          Ž  

Državljanstvo: 

Datum rojstva (s številkami: dd/mm/llll): 

Kraj rojstva (mesto in država): 

Ime očeta: 

Ime matere: 

Prebivališče ali znan naslov: 

Matična številka osebe ali vrsta in številka identifikacijskega dokumenta osebe:  

Prstni odtisi: 

Drugi razpoložljivi identifikacijski podatki: 

 

                                                 

*
 Za lažjo identifikacijo osebe je treba vpisati čim več podatkov. 



(c) Namen zahtevka: 

Označite ustrezno okence: 

(1) □ kazenski postopek (prosimo, da navedete organ, pred katerim teče postopek, in 

referenčno številko zadeve, če je na voljo) ……………………………………...………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

(2) □ zahtevek izven  kazenskega postopka (prosimo, da navedete organ, pred katerim teče 

postopek, in referenčno številko zadeve, če je na voljo, ter označite ustrezno okence): 

 i) □ zahtevek pravosodnega organa ………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

ii) □ zahtevek pristojnega upravnega organa ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….………. 

 iii) □ zahtevek osebe za podatke o lastni kazenski evidenci ……………………...………… 

………………………………………………………………………………………………... 

 

         Namen, za katerega se zahtevajo informacije: 

         Organ prosilec: 

         □ Zadevna oseba ni privolila v razkritje podatkov (kadar zakonodaja zaprošene države            

            članice takšno privolitev zahteva). 

 

 

Kontaktna oseba, če so potrebni dodatni podatki: 

Ime: 

Telefon: 

Naslov e-pošte: 

Drugi informacije (na primer: nujnost zahtevka itd.): 



V  

dne 

Podpis in uradni žig (če je potrebno): 

Priimek in položaj / organizacija: 

 

Če je ustrezno, prosimo, da priložite seznam obsodb in vse skupaj pošlje državi članici 

prosilki. Obrazca in seznama obsodb ni potrebno prevajati v jezik države članice prosilke.  

 

 

_____________________ 

 

 


