
Priloga II 

 

Obrazec št. 1 

 

ZADEVA:  ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB 

OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH (EPS) – ZA FIZIČNE OSEBE 

 

 

Na podlagi 12. člena Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidencah pravnomočnih odločb 

sodišč, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi 

vlagam zahtevo za posredovanje podatkov iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o 

prekrških za: 

 

IME IN PRIIMEK: ___________________________________________________________________ 

 

 

EMŠO: ___________________________________________________________________________ 

 

 

DATUM ROJSTVA (za fizično osebo, ki ni vpisana v centralnem registru prebivalstva):  

_________________________________________________________________________________  

 

 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta):   

_________________________________________________________________________________  

 

 

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________________________________ 

 

 

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
1
 (ni treba izpolnjevati, če se zahteva 

nanaša na vpogled v lastne osebne podatke): 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ŽELIM, DA MI POTRDILO POŠLJTE NA VARNI ELEKTRONSKI NASLOV:
2
    

    

DA           NE 

 

naslov varnega elektronskega predala (s tiskanimi črkami): 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Datum: ___________________ 

Navedba vlagatelja (s tiskanimi črkami): 

_______________________________ 

 

__________________________                                                                                                        

            podpis vlagatelja 

                                                      
1
 Obrazložitev zahteve in navedba zakonske določbe, iz katere izhaja podlaga za posredovanje podatkov (npr. Zakon o pravilih 

cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih ipd.). 
2
 Varen elektronski predal je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje, ki ga 

upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja (kot npr. VEP, POŠTA®CA ipd.). 



 

 

Obrazec št. 2 

 

ZADEVA:  ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB 

OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE 

 

 

 

Na podlagi 12. člena Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidencah pravnomočnih odločb 

sodišč, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi 

vlagam zahtevo za posredovanje podatkov iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o 

prekrških za: 

 

 

FIRMA oziroma NAZIV PRAVNE OSEBE: _______________________________________________  

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA: _______________________________________________________________ 

 

 

SEDEŽ: __________________________________________________________________________ 

 

 

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
3
 (ni treba izpolnjevati, če se zahteva 

nanaša na vpogled v lastne osebne podatke): 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ŽELIM, DA MI POTRDILO POŠLJTE NA VARNI ELEKTRONSKI NASLOV:
4
    

    

DA           NE 

 

naslov varnega elektronskega predala (s tiskanimi črkami): 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Datum: ___________________ 

 

 

Navedba vlagatelja (s tiskanimi črkami): 

_______________________________ 

 

__________________________                                                                                                        

            podpis vlagatelja 

 

                                                      
3
 Obrazložitev zahteve in navedba zakonske določbe, iz katere izhaja podlaga za posredovanje podatkov (npr. Zakon o pravilih 

cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih ipd.). 
4
 Varen elektronski predal je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje, ki ga 

upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja (kot npr. VEP, POŠTA®CA ipd.). 


