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PRILOGA 18 
OBRAZEC ZA URADNO OBVESTILO O KRŠITVI UKREPA, IZDANEGA NA 

PODLAGI EVROPSKE ODREDBE O ZAŠČITI 
 
Podatke v tem obrazcu je treba obravnavati z ustrezno stopnjo zaupnosti 
 
(a) Podatki o identiteti osebe, ki ogroža: 
 
             Priimek: 
 
             Ime(-na): 
 
             Dekliški ali prejšnji priimek (če obstaja): 
 
             Vzdevki (če obstajajo): 
 
             Spol: 
 
             Državljanstvo: 
 
             Identifikacijska številka ali številka socialnega zavarovanja (če je na voljo): 
 
             Datum rojstva: 
 
             Kraj rojstva: 
 
             Naslov: 
 
             Jezik(-i), ki ga (jih) oseba razume (če je znano): 
 
 
(b) Podatki o identiteti zaščitene osebe: 
 
             Priimek: 
 
             Ime(-na): 
 
             Dekliški ali prejšnji priimek (če obstaja): 
 
             Spol: 
 
             Državljanstvo: 
 
             Datum rojstva: 
 
             Kraj rojstva: 
 
             Naslov: 
 
             Jezik(-i), ki ga (jih) oseba razume (če je znano): 
 
 



 7 

(c) Podatki o evropski odredbi o zaščiti: 
 
             Odredba izdana dne: 
 
             Opravilna številka (če je na voljo): 
 
             Organ, ki je izdal odredbo: 
 
             Uradno ime: 
 
             Naslov: 
 
 
(d) Podatki o organu, odgovornem za izvršitev morebitnega zaščitnega ukrepa, 
izrečenega v državi izvršitve v skladu z evropsko odredbo o zaščiti: 
 
             Uradno ime organa: 
 
             Ime kontaktne osebe: 
 
             Funkcija (naziv/službeni položaj):  
 
             Naslov: 
 
             Telefon: (klicna številka države) (omrežna skupina) (številka) 
 
             Telefaks: (klicna številka države) (omrežna skupina) (številka) 
 
             E-pošta: 
 
             Jeziki, v katerih se je mogoče sporazumevati: 
 
 
(e) Kršitev prepovedi ali omejitve(-ev), ki jo (jih) izrečejo pristojni organi države 
izvršitve po priznanju evropske odredbe o zaščiti, oziroma druge ugotovitve, ki bi lahko 
imele za posledico sprejetje nadaljnje odločitve: 
 
             Kršitev zadeva naslednjo(-e) prepoved(-i) ali omejitev(-ve) (možno je označiti 
več kot eno polje): 
 
             � prepoved vstopa na določene kraje, mesta ali opredeljena območja, na 
katerih zaščitena oseba prebiva ali jih obiskuje  
 
             � prepoved ali ureditev stikov z zaščiteno osebo v kakršni koli obliki, tudi 
po telefonu, elektronski ali navadni pošti, telefaksu ali kako drugače 
 
             � prepoved ali ureditev približevanja zaščiteni osebi na krajšo razdaljo od 
predpisane  
 
             � kateri koli drug ukrep, ki ustreza zaščitnemu ukrepu na podlagi evropske 
odredbe o zaščiti, ki so ga sprejeli pristojni organi države izvršitve po priznanju 
evropske odredbe o zaščiti  
 
             Opis kršitve(-ev) (kraj, datum in konkretne okoliščine): 



             V skladu s členom 11(2): 
 

– ukrepi, sprejeti v državi izvršitve kot posledica kršitve: 
 
– morebitne pravne posledice kršitve v državi izvršitve: 

 
 
               Druge ugotovitve, ki bi lahko imele za posledico sprejetje nadaljnje odločitve 
 
               Opis ugotovitev: 
 
 
(f)  Podatki o kontaktni osebi za pridobitev dodatnih informacij v zvezi s kršitvijo: 
 
              Priimek: 
  
              Ime(-na): 
 
              Naslov: 
 
              Telefon. (klicna številka države) (omrežna skupina) (številka) 
 
              Telefaks: (klicna številka države) (omrežna skupina) (številka) 
 
              E-pošta: 
 
              Jeziki, v katerih se je mogoče sporazumevati: 
 
              Podpis organa, ki je izdal obrazec oziroma njegovega zastopnika, s katerim se 
potrjuje točnost vsebine obrazca: 
 
              Ime: 
 
              Funkcija (naziv/službeni položaj): 
 
              Datum: 
 
              Uradni žig (po potrebi):
 
 
 
 




