Vloga
za izdajo izpiska iz kazenskega registra
P. n.

Prosim za izdajo
izpiska iz kazenskega registra v skladu s 1. odst. 10. čl. Zakona o kazenskem registru
izpiska iz kazenskega registra »otroško in mladinsko skrbstvo« v skladu s 1.a odst. 10.
čl. Zakona o kazenskem registru in predlagam za to potrebno potrdilo delodajalca/
bodočega delodajalca/organizacije moje prostovoljske dejavnosti 1
Vložnica ali vložnik:

Ustrezno označite s križcem / izberite!

Akademska/-i/-e stopnja/-i/-e
(pred imenom in priimkom)

Priimek/-a/-i
v času vložitve vloge

Vsi prejšnji priimki
Ime/-i/-a
Akademska/-i/-e stopnja/-i/-e
(za imenom in priimkom)

Datum rojstva
Kraj rojstva

Spol:

(DD.MM.LL)

moški

ženski

(kraj, polit. okraj, dežela, država)

Državljanstvo/-i/-a2
Imeni/-a rodnih staršev

Oče:

Mati:

Predloženi dokumenti

vrsta:

organ, ki ga/jo je izdal:

podatki predloženih dokumentov (dokazila o identiteti,
državljanstvu/-ih in prejšnjih imenih;
datume, prosimo, navedite v obliki DD.MM.LLLL)

številka:

datum izdaje:

vrsta:

organ, ki ga/jo je izdal:

številka:

datum izdaje:

vrsta:

organ, ki ga/jo je izdal:

številka:

datum izdaje:

Obrnite!

1

V skladu s 1.b odst. 10. čl. Zakona o kazenskem registru se izpisek iz kazenskega registra »otroško in mladinsko skrbstvo«
sme izstaviti le, če iz tega izpiska izhaja, da je potrebna za preveritev vaše primernosti za določeno poklicno ali organizirano
prostovoljsko dejavnost, ki obsega predvsem nadzorovanje, varovanje, vzgojo, nego ali izobraževanje mladoletnih.

2

Navedba državljanstva/-ev je potrebna in jo mora organ preveriti na osnovi primernih dokumentov le tedaj, če ste
državljanka ali državljan druge države članice EU in želite pridobitev informacije iz države svojega izvora.

Za primer, da potrdil(a) ni mogoče izstaviti takoj, prosim za vročitev
(Državljani drugih držav članic EU, ki zahtevajo pridobitev informacij iz matične dežele, morajo v vsakem primeru vpisati en naslov za vročanje!)

prip. pis. s povratnico (lastnoročno)

s/z

običajnim pismom

naslovnik
ulica, hišna številka, stopnišče, vrata
poštna številka, kraj, država
Samo za izpisek iz kazenskega registra po 1. odst. 10. čl. Zakona o kazenskem registru:
Izpisek je namenjen
za spričevalo (za vsakogar; navedba določenega prejemnika odpade).
samo za predložitev pri ... (točna navedba prejemnika)
oznaka prejemnika 3
ulica, hišna številka, stopnišče, vrata
poštna številka, kraj, država
Samo za izpisek iz kazenskega registra »otroško in mladinsko skrbstvo« v skladu s 1.a odst. 10. čl. Zakona o
kazenskem registru:
Izpisek je namenjen
za spričevalo (za vsakogar).
samo za predložitev v šoli, navedeni v potrdilu.

Samo za državljane drugih držav članic EU:
Zahtevam pridobitev informacij iz kazenskega registra svoje države
izvora in soglašam s podajo informacij: 4
Nacionalna identitetna številka 5

da

ne

(če je ta v državi izvora predvidena)

kraj, datum

podpis

3

Kot naslovnika je treba navesti fizično ali pravno osebo, ne pa vložnika ali vložnice vloge.

4

Če ste državljanka ali državljan druge države članice EU, lahko zahtevate, da Deželna policijska direkcija na Dunaju, Urad
za vodenje kazenskega registra, tudi pridobi informacijo iz kazenskega registra države vašega izvora; Urad za vodenje
kazenskega registra vam bo te informacije poslal na zgoraj navedeni naslov na način, ki ste ga izbrali, ko bodo tam na
voljo.
Nekatere države EU zahtevajo v tej zvezi vaše izrecno soglasje; če zahtevate pridobitev informacije iz države svojega
izvora, s tem daste tudi to soglasje.
Ali država vašega izvora da informacijo iz svojega kazenskega registra, je odvisno le od zakonov te države.

5

Če je v državi vašega izvora previdena identitetna številka (osebna identifikacijska številka, enotna matična številka občana
ipd.: večinoma vsebovana v potnih listinah), jo navedite tukaj.
(Odpade, če ne zahtevate pridobitve informacije iz države svojega izvora.)

