
Priloga:

PRILOGA A 

IZMENJAVA INFORMACIJ V SKLADU Z OKVIRNIM SKLEPOM SVETA 
2006/960/PNZ

OBRAZEC, KI GA UPORABLJA ZAPROŠENA DRŽAVA LANICA V PRIMERU 
ZAMUDE/ZAVRNITVE INFORMACIJ

Ta obrazec se uporablja za posredovanje zahtevanih informacij in/ali podatkov, za 
obveščanje organa prosilca o tem, da ni mogoče upoštevati običajnega roka, da je 
zaprosilo treba predložiti sodnemu organu v odobritev ali da se posredovanje 
informacij zavrne. 

Ta obrazec se lahko v postopku uporabi več kot enkrat (npr. če se mora zaprosilo 
najprej predložiti sodnemu organu in se pozneje izkaže, da je treba izvršitev 
zaprosila zavrniti). 

Zaprošeni organ (naziv, naslov, 
telefon, telefaks, e-pošta, država 
članica) 
Podatki o zastopniku (neobvezno): 

Evidenčna številka tega odgovora 

Datum in evidenčna številka 
prejšnjega odgovora 

Odgovarja naslednjemu organu 
prosilcu

Datum in čas zaprosila 

Eviden na številka zaprosila 

Obi ajni rok v skladu s lenom 4 Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ bi bil 

Zahtevan nujni 
postopek

  8ur 
Kaznivo dejanje spada pod člen 2 (2) 
Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ 
in
zahtevane informacije in podatki se 
nahajajo v podatkovni bazi, do katere 
ima pristojni organ v zaprošeni državi 
članici neposreden dostop 

Nujni postopek ni 
zahtevan

  1 teden 

Drugi primeri   14 dni 
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Informacije, posredovane skladno z okvirnim sklepom 2006/960/PNZ: 
zagotovljene informacije in podatki 

1. Uporaba posredovanih informacij ali podatkov 

 se lahko uporabijo samo za namene, za katere so bili posredovani, ali za 
preprečevanje neposredne in resne grožnje javni varnosti; 

 se odobri tudi za druge namene pod naslednjimi pogoji (neobvezno):… 

2. Zanesljivost vira 

 zanesljiv 
 večinoma zanesljiv 
 nezanesljiv 
 se ne more oceniti 

3. Točnost informacij ali podatkov 

 zanesljiv 
 večinoma zanesljiv 
 nezanesljiv 
 se ne more oceniti 

4. Izidi preiskovanja kaznivega dejanja ali zbiranja podatkov in informacij o 
kaznivem dejanju, v okviru katere so se izmenjale informacije, se morajo sporočiti
organu, ki je te informacije ali podatke posredoval 

 da 
 ne 

5. V primeru izmenjave na lastno pobudo: razlogi, zaradi katerih bi informacije 
ali podatki lahko olajšali odkrivanje, preprečevanje ali preiskovanje kaznivih dejanj 
iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ: 

ZAMUDA – V predvidenem roku v skladu s lenom 4 Okvirnega sklepa 
2006/960/PNZ ni možno odgovoriti 

Informacij ali podatkov ni mogoče posredovati v danem roku iz naslednjih razlogov: 

Najverjetneje bodo posredovani v roku: 

 1 dneva           2 dni      3 dni 
 …tednov 
 1 meseca 
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 Zahtevana je bila odobritev sodnega organa. 
Postopek za izdajo / zavrnitev odobritve traja predvidoma …..tednov. 

ZAVRNITEV – Informacij ali podatkov: 
 ni bilo mogoče posredovati in zahtevati na nacionalni ravni ali 
 jih ni mogoče posredovati iz enega ali več naslednjih razlogov:

A – Razlog v zvezi s sodnim nadzorom, ki preprečuje posredovanje ali zaradi 
katerega je potrebna uporaba medsebojne pravne pomoči

 Pristojni sodni organ ni odobril dostopa in izmenjave informacij ali 
podatkov

 Zahtevane informacije ali podatki so bili predhodno pridobljeni z 
uporabo prisilnih ukrepov in nacionalno pravo ne dovoljuje njihovega 
posredovanja

 Informacije ali podatki niso v posesti 

pristojnih organov oziroma
javnih organov ali zasebnih subjektov na način, ki omogoča pristojnim 
organom, da z njimi razpolagajo brez uporabe prisilnih ukrepov

 B – Posredovanje zahtevanih informacij ali podatkov bi škodovalo osnovnim 
interesom nacionalne varnosti, ogrozilo uspeh tekočega preiskovanja kaznivega 
dejanja ali zbiranja podatkov o kaznivem dejanju, varnost posameznikov ali pa 
bi bilo očitno nesorazmerno ali nepomembno za namene, za katere so bili 
zahtevani.

Prosimo, da v primeru A ali B po potrebi navedete dodatne informacije ali razloge za 
zavrnitev (neobvezno): 

 D – Zaprošeni organ odloči, da bo zavrnil izvršitev, ker se zaprosilo po 
zakonodaji zaprošene države članice nanaša na naslednje kaznivo dejanje 
(navesti vrsto kaznivega dejanja in njegovo pravno 
kvalifikacijo)………………………………., za katerega je zagrožena zaporna 
kazen enega leta ali manj 

 E – Zahtevane informacije ali podatki niso dostopni 

 F – Zahtevane informacije ali podatki so bili pridobljeni od druge države članice 
ali od tretje države in zanje velja načelo specialnosti, ta država ali tretja država 
pa ni dala soglasja za posredovanje teh informacij ali podatkov. 




