
Priloga 1 
 
Naziv policijske enote 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 
15/13) izdaja  ______________________________________________________ 

(osebno ime policista, naziv in naslov policijske enote) 
 

 
 

O  D  R  E  D  B  O 
o prepovedi približevanja 

 
 
s katero je bilo dne _____________ ob ________ uri odrejeno, da se 
 
 

(osebno ime kršitelja, EMŠO, za tujca rojstni podatki in državljanstvo) 
 
 

(stalno oziroma začasno prebivališče kršitelja) 
 
ne sme približati _______________________________________________________________ 

(osebno ime ter rojstni podatki oškodovanca/ev) 
 
 

 
na razdaljo, ki znaša najmanj ______ metrov do ______ ure dne ________________. Izrečeni ukrep 
pomeni, da se ____________________namerno ne sme približati na razdaljo, ki je  
                                      (osebno ime kršitelja) 
manjša od razdalje, določene v tej odredbi. Poleg tega izrečeni ukrep tudi pomeni, da se 
_________________________________ na zgoraj določeno razdaljo ne sme približati tudi  
                   (osebno ime kršitelja) 
____________________________________________________________________________ 
(vpisati naslov - lokacija, kjer oškodovanec/ci stanujejo, delajo, se izobražujejo, so v varstvu ali kraj 
oziroma območja, kjer se oškodovanec/ci vsakodnevno gibljejo) 
 
 

 
____________________________________________________________________________. 
 
Izrečeni ukrep zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih. 
 
_________________________________ mora kraj oziroma območje takoj zapustiti, policistu pa   
        (osebno ime kršitelja) 
izročiti ključe prebivališča, v katerem živi skupaj z oškodovancem. 
 
 
 

O  P  I  S    O  G  R  O  Ž  A  N  J  A 
 
V opis ogrožanja in utemeljitev razlogov za odrejeni ukrep je treba vpisati konkretno ogrožanje (način, 
obseg in trajanje) in utemeljiti razloge za odrejeni ukrep (prejšnja ukrepanja policije, trajajoče ali 
prejšnje grdo ravnanje, opazne posledice na oškodovancu/ih in podobno). 



 
 
OBVESTILO KRŠITELJU: 
 
Izdana odredba bo takoj posredovana v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča 
____________________________________     ------------, ki bo odločil o izrečenem ukrepu.  
    (vpisati krajevno pristojno okrožno sodišče) 
 
 
 
Priloge: 
 

žig 
                                                                                                                Podpis policista 
 

_________________________ 
 
Vročeno: 
1x kršitelj 
1x preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v __________________ 
1x oškodovanec (brez prilog) 
1x zbirka dokumentarnega gradiva 
 
 
Odredba je bila kršitelju osebno vročena dne _________________ ob ___________ uri. 
 
Podpis prejemnika:                                                                                Podpis policista: 
 
________________________                                                          _______________________ 
 
 
Opomba vročevalca: 
 
Ker se kršitelja: 
- ni našlo na posredovanem naslovu 
- ker naslova, kjer se bo nahajal, ni hotel povedati 
 
je bila odredba dne __________________ ob _____________ uri pritrjena na oglasno desko  
 
___________________________. 
    (pristojna policijska postaja) 
 
                                                                                                                Podpis policista 
 

_________________________ 


