PRILOGA

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

SLUŽBENA IZKAZNICA

SPREDNJA STRAN ETUIJA

1. Usnjen etui je velik 105x70 mm, podatki so natisnjeni na črnem usnju. Velikost logotipa je širina napisa DIREKTORAT ZA POLICIJO
� IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE, in sicer 74 mm. Logotip in napis SLUŽBENA IZKAZNICA imata sredinsko postavitev. Podatki so
� natisnjeni v slepem tisku.
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IDENTIFIKACIJSKA KARTICA

2. Identifikacijska kartica delavca ministrstva je velika 85x54 mm, enostranska, podatki so natisnjeni na beli plastiki. Velikost logotipa
� je širina napisa DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE, in sicer 50 mm. Logotip in napis SLUŽBENA IZKAZNICA
imata sredinsko poravnavo pod grbom. Spodnja stran kartice vsebuje ime in priimek imetnika izkaznice, registrsko številko izkaznice,
prostor za žig, podpis ministra in datum izdaje. Osebna slika je barvna, logotip ministrstva je tribarven, v procesnem sistemu (modra,
rdeča in rumena), kot je predpisano:
- MODRA, Reflex Blue 100/80/0/0
- RDEČA, Red 032, 0/100/100/0
- RUMENA, Yelow, 0/0/100/0 �
�
� Podatki so natisnjeni v črni barvi.

Delavci policije so dolžni imetniku te
izkaznice, ko opravlja nadzor, v skladu
s svojimi pristojnostmi omogočiti izvršitev
nadzora in mu zagotoviti potrebno pomoč.

SPREDNJA STRAN PLASTIFICIRANEGA KARTONČKA

Imetnik te izkaznice ima v okviru izvajanja nadzora policijska pooblastila in je v
svojih pravicah in dolžnostih izenačen s policistom.
Za nemoteno in učinkovito opravljanje posameznega nadzora ima imetnik te
izkaznice še naslednja pooblastila:
-�zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija;
- �zahtevati vpogled v dokumente, listine, odredbe, zapisnike, odločbe in sklepe,
� ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja policija,
�in po potrebi zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij;
- �opraviti razgovor z delavci policije;
- �vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja pri svojem delu;
- �zahtevati ateste ter tehnične in druge podatke o tehničnih sredstvih v uporabi
�policije ter zahtevati dokazila o usposobljenosti policistov za uporabo tehničnih
�in drugih sredstev, ki jih ti uporabljajo pri svojem delu;
- �prisostvovati izvajanju določenih nalog policije;
- �od policije in delavcev policije zahtevati posredovanje drugih podatkov in
�informacij iz njihove pristojnosti, ki so pomembni za uspešno izvedbo nadzora.

ZADNJA STRAN PLASTIFICIRANEGA KARTONČKA

1. Plastificirani kartonček delavca ministrstva je velik 85x54 mm, dvostranski, podatki so natisnjeni na beli plastiki. Grb in sporočilo
� kartončka sta centrirana sredinsko s sredinsko poravnavo teksta.� �
�
Grb ministrstva je tribarven, v procesnem sistemu (modra, rdeča in rumena), kot je predpisano:
� - MODRA, Reflex Blue 20/15/0/
� - RDEČA, Red 032, 0/18/18/0
�- RUMENA, Yelow, 0/0/18/0
Podatki so natisnjeni v črni barvi. �
�

