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Priloga II
Obrazec št. 1

ZADEVA: ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC – ZA FIZIČNE
OSEBE
Na podlagi 11. člena Pravilnika o kazenskih evidencah vlagam zahtevo za posredovanje
podatkov iz (ustrezno obkrožiti):
– kazenske evidence,
– evidence izrečenih vzgojnih ukrepov,
– evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za:
IME IN PRIIMEK:______________________________________________________________
EMŠO:______________________________________________________________________
DRŽAVLJANSTVO:____________________________________________________________
NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV (ni treba izpolniti, če se zahteva
nanaša na vpogled v lastne osebne podatke):1
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ŽELIM, DA MI POTRDILO POŠLJTE NA VARNI ELEKTRONSKI NASLOV:
DA
NE
Naslov varnega elektronskega predala (s tiskanimi črkami):2
__________________________________________________________________________

Datum:

_______________________________
Navedba vlagatelja (s tiskanimi črkami)

_______________________________
Podpis vlagatelja

1

Obrazložitev zahteve in navedba zakonske določbe iz katere izhaja podlaga za posredovanje podatkov (npr. 88. člen
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 35.a člen Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/10 in 60/11), 16. člen Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11)).
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).
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ZADEVA: ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA
PRAVNE OSEBE
Na podlagi 11. člena Pravilnika o kazenskih evidencah vlagam zahtevo za posredovanje
podatkov iz kazenske evidence za:

NAZIV oziroma FIRMA PRAVNE OSEBE:___________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA:__________________________________________________________
SEDEŽ:_____________________________________________________________________
POSLOVNI
NASLOV
(ulica
in
hišna
številka,
poštna
številka
in
pošta):_____________________
____________________________________________________________________________
NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV (ni treba izpolniti, če se zahteva
nanaša na vpogled v lastne osebne podatke):3
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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

NE

Naslov varnega elektronskega predala (s tiskanimi črkami):4
____________________________________________________________________________

Datum:

_______________________________
Navedba vlagatelja (s tiskanimi črkami)

______________________________
Podpis vlagatelja

3

Obrazložitev zahteve in navedba zakonske določbe, iz katere izhaja podlaga za posredovanje podatkov (npr. 75. člen
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), 35.a člen Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11), 21. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 –
uradno prečiščeno besedilo)).
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).

