
 

EVROPSKI NALOG ZA PRIJETJE 

 

 

 

Ta nalog je odredil pristojni pravosodni organ. Zahtevam prijetje spodaj omenjene osebe in njeno 

predajo zaradi uvedbe kazenskega postopka ali izvr�itve kazni zapora ali ukrepa, vezanega na 

odvzem prostosti. 
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a) Podatki o identiteti zahtevane osebe 
 
 Priimek  

 Rojstno ime  

 Dekli�ki priimek, če se uporablja  

 Vzdevek, če se uporablja  

 Spol  

 Dr�avljanstvo  

 Datum rojstva  

 Kraj rojstva  

 Bivali�če in/ali znan naslov  

  

 Jezik(i), ki jih zahtevana oseba razume (če je znano)  

  

 Opis zahtevane osebe in prepoznavna znamenja  

  

Fotografija in prstni odtisi zahtevane osebe, če so znani in se lahko posredujejo, ali podatek 

o osebi, ki se jo lahko kontaktira, da se priskrbijo ti podatki ali DNA (če ob nalogu teh 

podatkov ni bilo moč vključiti) 

 
 
 
 
b) Odločba ne kateri temelji nalog 
 

1. Sklep o priporu ali pravosodna odločitev z enakim učinkom  
 

Vrsta  
 

2. Izvr�ljiva sodba  

  

Referenca  
 
 
 

2 
SI 



 
 
c) Podatki o predpisani kazni 
 

1. Najvi�ja predpisana kazen zapora ali pripora, ki se lahko izreče za  
obravnavano kaznivo dejanje 

 
  

  

 
2. Vi�ina predpisane kazni zapora ali pripora, ki se lahko izreče za  

obravnavano kaznivo dejanje 

 

  

  

Vi�ina �e neprestane kazni  

  

  

 
 
 
 
d) Sodba izrečena v odsotnosti in 

 
� zahtevana oseba je bila vabljena osebno  ali je bila kako drugače obve�čena o datumu 

in kraju zasli�anja, kar je privedlo do odločitve v odsotnosti 
ali 

� zahtevana oseba ni bila osebno ali kako drugače obve�čena o datumu in kraju 
obravnave, kar je privedlo do odločitve v odsotnosti, vendar ima naslednja pravna 
jamstva po predaji (tak�na jamstva se lahko dajo vnaprej). Specifikacija pravnega 
jamstva: 
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e) Kazniva dejanja 
 

Ta nalog se nana�a na skupno                                                     kaznivih dejanj. 
 

Opis okoli�čin, v katerih je bilo dejanje storjeno (so bila dejanja storjena), vključno s 
časom, krajem in vrsto udele�be zahtevane osebe v kaznivem dejanju (kaznivih dejanjih): 

 
  

   

  

  

  

 
Zakonska oznaka kaznivega dejanja/dejanj in veljaven zakonski predpis: 

 
  

  

  

  

  

 
I. Če primerno, ustrezno odkljukaj enega ali več kaznivih dejanj, ki so kazniva po pravu 

odreditvene dr�ave članice zaradi kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti 
najmanj treh let, kot eno izmed naslednjih vrst kaznivih denja: 
 
 pripadnost kriminalni zdru�bi; 
 terorizem; 
 trgovina z ljudmi; 
 spolno izkori�čanje otrok in otro�ka pornografija; 
 nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami; 
 nedovoljena trgovina z oro�jem, strelivom in eksplozivi; 
 korupcija; 
 goljufije, vključno s tistimi, ki ogro�ajo finančne interese; 
 Evropske unije v smislu Konvencije o varovanju finančnih interesov Evropske unije 

z dne 26.7.1995; 
 pranje denarja; 
 ponarejanje denarja, vključno z evrom; 
 kazniva dejanja, storjena z uporabo računalnika; 
 kazniva dejanja storjena zoper okolje, prostor in naravne dobrine, vključno z 

nedovoljeno trgovino z ogro�enimi �ivalskimi in rastlinskimi vrstami; 
 omogočanje prepovedanega prehoda čez dr�avno mejo in bivanja v dr�avi; 
 umor in povzročitev hudih telesnih po�kodb; 
 nedovoljena trgovina s člove�kimi organi in tkivi; 
 ugrabitev, protipraven odvzem prostosti, jemanje talcev; 
 rasizem in ksenofobija; 
 rop v skupini ali oboro�en rop; 
 nedovoljen trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetni�kimi 

deli; 
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 goljufija; 
 izsiljevanje v skupini ali z uporabo oro�ja ali nevarnega orodja; 
 ponarejanje industrijskih izdelkov in prodaja takih izdelkov; 
 ponarejanje in promet z uradnimi dokumenti; 
 ponarejanje različnih oblik plačilnih sredstev; 
 nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti; 
 nedovoljena trgovina z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi; 
 trgovina z ukradenimi vozili; 
 posilstvo; 
 po�ig; 
 kazniva dejanja, za katera je pristojno Mednarodno kazensko sodi�če; 
 ugrabitev letala ali ladje; 
 sabota�a.  

 
II. Podroben opis kaznivega dejanja/dejanj, ki niso zajeta v I. oddeleku zgoraj: 
 
  

  
 
 
 
 
f) Druge okoli�čine, pomembne za zadevo (fakultativne informacije) 

(NB: Lahko obsegajo dejstva o eksteritorialnosti, prekinitvi zastaranja ali druge posledice 
kaznivih dejanj) 

 
  

  
 
 
 
 
g) Ta nalog zajema tudi zaseg in izročitev lastnine, ki se potrebuje kot dokaz. 
 

Ta nalog zajema tudi zaseg in izročitev lastnine, ki jo je zahtevana oseba pridobila s 
kaznivim dejanjem. 

 
Opis in označba lastnine ter kraj nahajanja  (če je znano): 
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h) Kaznivo dejanje/dejanja, zaradi katerega je bila ta nalog odrejen, je kaznivo z dosmrtnim 

zaporom ali z dosmrtnim ukrepom, vezanim na odvzem prostosti: 
 

� pravni sistem o 
ukrepa - na zahtevo ali vsaj po 20 letih -   
izvr�ita, 
in/ali 

� pravni sistem odreditvene dr�ave članice dopu�ča uporabo ukrepa pomilostitve, do 
katere je oseba upravičena po zakonu ali praksi odreditvene dr�ave članice, z 
namenom, da se ta kazen ali ukrep ne izvr�ita. 

 
 
 
 
i) Pravosodna oblast, ki je odredila nalog 
 

Uradni naziv  

 

Ime in priimek njegovega predstavnika  

 

Njegov polo�aj (naziv/stopnja)  

 

Referenčna �tevilka  

Naslov  

 

Tel.: (klicna �tevilka dr�ave) (klicna �tevilka mesta) (...)  

Faks.: (klicna �tevilka dr�ave) (klicna �tevilka mesta) (...)  

E-po�ta  

Kontaktna oseba, s katero se opravijo potrebni praktični 

dogovori o predaji  
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Kadar je centralni organ odgovoren za administrativno po�iljanje in prejemanje evropskega 
naloga za prijetje: 

 
 Naziv centralnega organa  

 Kontaktna oseba, kjer ustreza (naziv/funkcija in ime)  

 Naslov  

  

 Tel.: (klicna �tevilka dr�ave) (klicna �tevilka mesta) (...)  

 Faks.: (klicna �tevilka dr�ave) (klicna �tevilka mesta) (...)  

 E-po�ta  
 
 
 
 

Podpis odreditvenega pravosodnega organa in/ali njegovega predstavnika  

 

Ime in priimek  

Polo�aj (naziv/funkcija)  

Datum  

 
Uradni �ig (če je na voljo)  
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