
Obrazec: pošiljanje opozorila 

1) Kontrolni seznam za pošiljanje opozorila oziroma za preverjanje, ali so pri 
posameznem primeru izpolnjeni pogoji za pošiljanje opozorila 
 

1. korak Ali je možna resna nevarnost povezana s storitvijo oz. ravnanjem ponudnika 
storitve?  

Več informacij v Smernicah za pošiljanje opozoril (na spletni strani IMI) 
 

 Da, možna resna nevarnost je povezana s storitvijo oz. ravnanjem ponudnika storitve. 

 nadaljujte z 2. korakom 

 Ne, možna resna nevarnost ni povezana s storitvijo oz. ravnanjem ponudnika storitve. 

 ne pošljite opozorila 

 

2. korak Ali je storitev zajeta z Direktivo o storitvah? 
 
Več informacij o storitvah, ki so zajete z Direktivo o storitvah, boste našli v Priročniku za 
direktivo o storitvah (na spletni strani IMI).  
 

 Da. 

 nadaljujte s 3. korakom 

 Ne. 

 ne pošljite opozorila 

 
 

3. korak Ali obstaja resna nevarnost za zdravje in varnost ljudi oziroma okolje?  

Pri odgovoru na to vprašanje ocenite zlasti resnost in obseg možne škode. Kadar sta resnost 
ali obseg možne škode zelo velika, bo opozorilo najbrž treba poslati, čeprav je verjetnost 
škode majhna.  

Več informacij v Smernicah za pošiljanje opozoril (na spletni strani IMI) 
 

 Da, ravnanje, posamezna dejanja ali okoliščine, povezane s storitvijo, lahko resno ogrozijo 

zdravje in varnost ljudi oziroma okolje. 

 nadaljujte s 4. korakom 

 Ne, ni velikega tveganja resne škode.  

 ne pošljite opozorila 
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4. korak Ali je vzročna povezava med okoliščinami, povezanimi s storitvijo, in možno resno 
škodo?  

Več informacij v Smernicah za pošiljanje opozoril (na spletni strani IMI) 
 
       Da, vzročna povezava je. Možna škoda bo predvsem posledica  

      ravnanja, posameznih dejanj ali okoliščin, povezanih s tem primerom.  

       nadaljujte s 5. korakom 

       Ne, ni neposredne vzročne povezave med ravnanjem,  

      posameznimi dejanji ali okoliščinami, povezanimi s tem primerom, ter možno resno 

škodo.  

       ne pošljite opozorila 

 
 

5. korak Ali gre za dejansko/konkretno tveganje resne škode? Pri odgovoru na to vprašanje 
ocenite zlasti naslednje: 

 
- Ali tveganje resne škode še obstaja oziroma se lahko pojavi v bližnji prihodnosti? (Če 

je odgovor nikalen, ne pošljite opozorila) 
- Ali so bili sprejeti ukrepi za odpravo oziroma zmanjšanje tveganja? (Če so sprejeti 

ukrepi odpravili tveganje oz. če je tveganje zanemarljivo, ne pošljite opozorila) 

- Kdo so tipični uporabniki storitve? (Kadar so uporabniki storitve ljudje, ki težje 
prepoznajo tveganje ali težje sprejmejo previdnostne ukrepe, je tveganje navadno 
večje) 

Več informacij v Smernicah za pošiljanje opozoril (na spletni strani IMI) 
 

       Da, gre za dejansko/konkretno tveganje resne škode.  

       nadaljujte s 6. korakom 

       Ne, tveganja ni več oz. se verjetno ne bo ponovilo v bližnji prihodnosti.  

       ne pošljite opozorila 

 
 

6. korak: Ali je škoda možna tudi v drugi državi? Pri odgovoru na to vprašanje ocenite zlasti 
naslednje: 

 
- Ali ponudnik storitve opravlja dejavnost v drugih državah članicah? 

- Ali ima ponudnik storitve sedež v obmejni regiji? 

- Ali gre pri storitvi za čezmejno dejavnost? 

    Več informacij v Smernicah za pošiljanje opozoril (na spletni strani IMI) 
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       Da, je tveganje čezmejne škode. pošljite opozorilo / nadaljujte s koraki dva            
do tri 
       Ne, ni tveganja čezmejne škode.  ne pošljite opozorila  
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2) Splošni podatki o ponudniku storitev 
 

a. Vrsta ponudnika storitve (* obvezno polje)  

 A. Podjetje/družba  

 B. Samostojni ponudnik storitve 

 C. Neznan  

 

b. Podatki o ponudniku storitve  

Polno ime podjetja (* pri odgovoru A ali C zgoraj):  

[prosto besedilo]  

Ime ponudnika storitve/zastopnika (* pri odgovoru B zgoraj):  

[prosto besedilo] 

Priimek ponudnika storitve/zastopnika (* pri odgovoru B zgoraj):  

[prosto besedilo] 

Datum rojstva ponudnika storitve/zastopnika:  

[prosto besedilo] 

Kraj rojstva ponudnika storitve/zastopnika:  

[prosto besedilo] 

Drugo trgovsko ime (vsa, ki jih poznate):  

[prosto besedilo] 

Pravna oblika ponudnika storitve/zastopnika (* pri odgovoru A zgoraj):  

[upoštevajte seznam pravnih oblik (na spletni strani IMI)]] 

 

c. Država članica ustanovitve (*) 

Navedite državo članico, v kateri ima ponudnik storitve sedež 

 Država članica ustanovitve je:  

[vpišite ime države članice EGP]  

 Država članica ustanovitve ni znana 

 

d. Vrsta storitve (*) 

Navedite dejavnost(i), ki jo(jih) opravlja ponudnik storitve  

[upoštevajte seznam dejavnosti (na spletni strani IMI)] 

 4



Po potrebi navedite dodatne informacije:  

[prosto besedilo] 

e. Registrska številka 

Davčna številka:  

[prosto besedilo] 

Poslovni register:  

[prosto besedilo] 

Registrska številka v poklicnem združenju:  

[prosto besedilo] 

Druge registrske številke:  

[prosto besedilo] 

Dodatne informacije o registrski številki (npr. vrsta registracije):  

[prosto besedilo] 

f. Podatki o ponudniku storitve 

Elektronski naslov ponudnika storitev:  

[prosto besedilo] 

Tel. številka ponudnika storitev: 

[prosto besedilo] 

g. Naslov ponudnika storitev 

Vpišite spodnje podatke 

 Službeni naslov  

 Naslov za vročanje 

Država: [prosto besedilo] 

Zvezna dežela: [prosto besedilo] 

Pokrajina: [prosto besedilo] 

Kraj: [prosto besedilo] 

Poštna številka: [prosto besedilo] 

Ulica in hišna številka: [prosto besedilo] 

Navedite še druge podatke (možne druge naslove, kontaktne podatke):  

[prosto besedilo] 
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3) Natančen opis primera (*obvezno polje) 
 

a. Storitev, na katero se nanaša opozorilo: 

Navedite storitev, na katero se nanaša opozorilo:  

[upoštevajte seznam dejavnosti (na spletni strani IMI)] 

-> Po potrebi navedite dodatne informacije:  

[prosto besedilo] 

Če opozorilo zadeva uporabo strojev/opreme pri opravljanju storitve, navedite vrsto 
strojev/opreme, ki povzroča neposredno nevarnost:  

[upoštevajte seznam strojev/opreme (na spletni strani IMI)] 

-> Po potrebi navedite dodatne informacije (znamko, vrsto, serijsko številko itd.):  

[prosto besedilo] 
 

b. Možna škoda, ki jo je oziroma jo lahko povzroči ponudnik storitve (*) 

 Resna nevarnost za zdravje in varnost ljudi  

 Resna nevarnost za okolje  

Po potrebi navedite dodatne informacije:  

[prosto besedilo] 

c. Ali je škoda v vaši državi članici že nastala? (*) 

 Da.  

 Ne. Naslednji podatki kažejo, da je tveganje škode zelo veliko:  

Natančno opišite primer (ravnanje ponudnika storitve, resnost in obseg možne škode, 

obrazložitev vzroka nevarnosti itd.)  

[prosto besedilo] 

d. Ali po vaših podatkih ponudnik storitve opravlja dejavnost tudi v drugi državi 

članici oziroma drugih državah članicah? * 

 Da. [vpišite ime držav(e) članic(e) EGP]  

 Ne. 

Po potrebi navedite dodatne informacije:  

[prosto besedilo] 
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e. Ali ustrezni organi v vaši državi že ukrepajo proti ponudniku storitev (da bi 

preprečili tveganje oziroma škodo)?  

 Da.  

 Ne, vendar razmišljamo o tem.  

 Ne, na tej stopnji se nam ukrepanje še ne zdi potrebno.  

Obrazložite:  

[prosto besedilo] 

f. Dokumentacija (priložite vse dokumente in slike, ki lahko dodatno osvetlijo primer):  

Navedite še druge informacije: 

[prosto besedilo] 

g. Morebitne dodatne informacije: 

Navedite dodatne informacije:  

[prosto besedilo]  

h. Države članice, ki morajo videti opozorilo 

[vpišite ime držav(e) članic(e) EGP, ki ji/jim je treba poslati opozorilo] 

i. Organi, ki morajo videti opozorilo 

Opozorilo bo poslano v nabiralnik navedenih držav članic, te pa ga bodo poslale 
ustreznim organom posamezne države. Če bi po vašem mnenju opozorilo morali poslati še 
katerim posameznim organom, jih lahko navedete tu. Med njimi so lahko tudi organi iz 
vaše države članice.  
 
Navedite [prosto besedilo] 

 
 
 


