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PRILOGA B 

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

OBRAZEC ZAPROSILA ZA INFORMACIJE IN PODATKE, KI GA UPORABLJA 
DRŽAVA LANICA PROSILKA

Ta obrazec se uporablja pri zaprosilu za informacije in podatke v skladu z Okvirnim 
sklepom 2006/960/PNZ.

I – Upravne informacije 
Organ prosilec (naziv, naslov, 
telefon, telefaks, e-pošta, država 
lanica):

Podatki o zastopniku 
(neobvezno):

Zaproša naslednjo državo 
lanico:

Datum in as tega zaprosila: 

Eviden na številka tega 
zaprosila:

Prejšnja zaprosila 

 To je prvo zaprosilo za ta primer 

 To zaprosilo sledi prejšnjim zaprosilom za ta primer 

Prejšnje (-a) zaprosilo (-a) 
Odgovor (-i) 

 Datum Evidenčna
številka (v državi 
članici prosilki) 

Datum Referenčna
številka (v 
zaprošeni državi 
članici) 

1.     

2.     

3.     

4.     
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e je zaprosilo poslano ve  organom v zaprošeni državi lanici, prosimo, da 
opredelite, na kakšen na in:

 Nacionalni enoti Europola  
(ENU/uradniku za zvezo pri Europolu)

 v vednost 
 v izvršitev 

 Nacionalnemu centralnemu biroju 
Interpola

 v vednost 
 v izvršitev 

 Sirene  v vednost 
 v izvršitev 

 Uradniku za zvezo  v vednost 
 v izvršitev 

 Drugo (prosimo, navedite):  v vednost 
 v izvršitev 

Če je isto zaprosilo poslano drugim državam članicam, prosimo, da jih navedete in 
opredelite načine (neobvezno) 
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II – Roki 

Opomnik: roki v skladu s členom 4 Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ 

A – Kaznivo dejanje iz lena 2 (2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ

in

Zahtevane informacije ali podatki se nahajajo v podatkovni bazi, do katere ima 
pristojni organ neposreden dostop 

 Zaprosilo je nujno       Rok: 8 ur z možnostjo podaljšanja 

 Zaprosilo ni nujno       Rok: 1 teden  (…) 

B – Drugi primeri: Rok: 14 dni 

Nujni postopek JE zahtevan 

Nujni postopek NI zahtevan 

Razlogi za nujni postopek (npr. osumljenci so v priporu, primer mora biti pred 
določenim datumom obravnavan na sodišču): 

Zahtevane informacije ali podatki 

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA, KI JE PREDMET PREISKOVANJA 

Opis okoliščin, v katerih je(so) bilo(-a) kaznivo(-a) dejanje(-a) storjeno(-a), vključno s 
časom, krajem in stopnjo vpletenosti osebe, na katero se zaprosilo za informacije ali 
podatke nanaša, v kaznivem(-ih) dejanju(-ih): 
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Vrsta kaznivega dejanja 

A - Uporaba člena 4(1) ali 4(3) Okvirnega sklepa 2006/960/PNZ 

 A.1. Kaznivo dejanje se v državi članici prosilki kaznuje z najvišjo zagroženo 
zaporno kaznijo najmanj 3 let 

in
 A.2. Kaznivo dejanje je eno (ali več) od naslednjih: 

 Sodelovanje v kriminalni združbi 
 Terorizem 
 Trgovina z ljudmi 
 Spolna zloraba otrok in otroška 

pornografija
 Nedovoljena trgovina s 

prepovedanimi drogami in 
psihotropnimi snovmi 

 Nedovoljeno trgovanje z orožjem, 
strelivom in razstrelivi 

 Korupcija 
 Goljufije, vključno s tistimi, ki vplivajo 

na finančne interese Evropskih 
skupnosti v smislu Konvencije z dne 
26. julija 1995 o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti 

 Organiziran ali oborožen rop 
 Nedovoljeno trgovanje s kulturnimi 

dobrinami, vključno s starinami in 
umetniškimi deli 

 Prevara 
 Izsiljevanje in oderuštvo 
 Ponarejanje in piratstvo proizvodov 
 Ponarejanje upravnih dokumentov in 

trgovanje z njimi 
 Ponarejanje plačilnih sredstev 
 Nedovoljeno trgovanje s hormonskimi 

snovmi in drugimi pospeševalci rasti 

 Pranje prihodkov, pridobljenih s 
kaznivimi dejanji 

 Ponarejanje denarja vključno z euri 
 Računalniški kriminal 
 Okoljski kriminal, vključno z 

nedovoljenim trgovanjem z 
ogroženimi živalskimi vrstami ter 
ogroženimi rastlinskimi vrstami in 
sortami

 Omogočanje nedovoljenega 
vstopanja in bivanja 

 Umor, posebno huda telesna 
poškodba

 Ugrabitev, protipraven odvzem 
prostosti in zajetje talcev 

 Rasizem in ksenofobija 
 Nedovoljeno trgovanje z jedrskimi in 

radioaktivnimi snovmi 
 Trgovanje z ukradenimi vozili 
 Posilstvo 
 Požig 
 Kazniva dejanja v pristojnosti 

Mednarodnega kazenskega sodišča
 Protipravna ugrabitev letal/ladij 
 Sabotaža 

 Kaznivo dejanje torej spada pod člen 2(2) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ 
Člena 4(1) (nujni primeri) in 4(3) (primeri, ki niso nujni) Okvirnega sklepa 
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2006/960/PNZ se torej uporabljata glede na roke, ki jih je treba upoštevati pri 
odgovoru na to zaprosilo. 

Ali
B – Kaznivo(-a) dejanje(-a) ni(-so) našteto(-a) pod A. 
V tem primeru – opis kaznivega(-ih) dejanja: 

Namen zaprosila za informacije ali podatke 

Povezava med namenom zaprosila za informacijo ali podatke in osebo, na 
katero se informacije ali podatki nanašajo 

Identiteta ( e je poznana) osebe (-oseb), v zvezi s katero(-imi) se preiskuje 
kaznivo dejanje ali zbiranje podatkov, na katerih temelji zaprosilo za 
informacije ali podatke 

Razlogi, na podlagi katerih se lahko domneva, da zaprošena država lanica
razpolaga z zaprošenimi informacijami in podatki 

Omejitve uporabe informacij, vsebovanih v tem zaprosilu, za namene, ki se 
razlikujejo od tistih, za katere so bile informacije posredovane, ali za 
prepre evanje neposredne in resne grožnje javni varnosti 

 Uporaba odobrena 
 Uporaba odobrena, vendar ne navajajte posredovalca informacij 
 Ne uporabljajte brez dovoljenja posredovalca informacij 
 Ne uporabljajte 




