
PREPOVEDI
PRIBLIŽEVANJA

UKREP

POMEMBNE ŠTEVILKE

 CSD takoj po izrečenem ukrepu prepovedi približe-
vanja naveže stik z žrtvijo in jo v okviru prve socialne 
pomoči (razgovor) seznani z vrstami pomoči.

 Če je žrtev mlajša od 18 let in je bila ob izreku ukrepa 
prepovedi približevanja sama z osebo, ki ji je povzro-
čila nasilje, ali ob sebi nima druge odrasle osebe, 
ki bi jo lahko zaščitila, CSD poskrbi za varnost in 
varstvo mladoletne osebe.

 CSD naveže stik z osebo, ki je povzročila nasilje, in 
jo seznani s storitvami, namenjenimi zagotavljanju 
pomoči za odpravo nasilnega vedenja.

KAJ JE PREPOVED 
PRIBLIŽEVANJA

VRSTE POMOČI ŽRTVI, OSEBAM, 
KI POVZROČAJO NASILJE, 
ALI DRUGIM UDELEŽENIM

V primeru nasilja (v družini) ali utemeljenega suma kazni-
vega dejanja oziroma prekrška z elementi nasilja lahko 
policija ali sodišče osebi, ki je povzročila nasilje, izrečeta 
prepoved približevanja kraju ali osebi.

Če je podan utemeljen sum, da je oseba storila ka-
znivo dejanje ali prekršek z znaki nasilja ali je bila 
zalotena pri takem kaznivem dejanju ali prekršku 
[…] smejo policisti odrediti prepoved približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi, ki je kršitelj na-
merno ne sme prekršiti. […] Prepoved približevanja 
določenemu kraju oziroma osebi zajema tudi pre-
poved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije

Sodišče lahko povzročitelju nasilja, ki je žrtev poš-
kodoval, ali ji je grozil, ali je nezakonito vstopil v 
stanovanje oziroma v prostore kjer dela, ali jo je 
zasledoval ali nadlegoval (z uporabo sredstev za 
komuniciranje, objavljanjem osebnih podatkov in 
zapisov), ali je drugače nezakonito posegel v njeno 
dostojanstvo, prepove:

- vstop v stanovanje, v katerem živi žrtev;

- zadrževanje in približevanje krajem, kjer se žrtev 
običajno nahaja (stanovanje, delovno mesto, 
šola, vrtec …);

- vzpostavljanje srečanja in navezovanje stikov z 
žrtvijo (vključno s sredstvi za komuniciranje in tudi 
prek tretjih oseb). […]

Zakon preprečevanju nasilja v družini

NAZIV KONTAKT

Policija
(intervencijska številka)

113

Najbližji center
za socialno delo 
(CSD)

Društvo SOS telefon 
080 11 55
drustvo-sos@drustvo-sos.si

Društvo za nenasilno
komunikacijo

01 434 48 22
info@drustvo-dnk.si

Združenje proti
spolnemu zlorabljanju

01 431 33 41
spolna.zloraba@siol.net
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 Policija osebi, ki povzroča nasilje, ustno izreče ukrep 
prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi in 
mu v 6 urah vroči še pisno odredbo o ukrepu.

 Policija določi osebi, ki povzroča nasilje, območje 
prepovedi gibanja do kraja ali osebe.

 Oseba, ki povzroča nasilje, mora območje prepo-
vedi takoj zapustiti. Preden odide, se mu omogoči, 
da pod nadzorom policije vzame svoje osebne do-
kumente, svoja finančna in plačilna sredstva, svoje 
osebne stvari (obutev, oblačila, osebne stvari in pri-
pomočke za osebno higieno).

 Oseba, ki povzroča nasilje, mora policistu/policistki 
izročiti ključe prebivališča v katerem živi skupaj z 
žrtvijo.

 V primeru, da oseba, ki povzroča nasilje, odredbe ne 
upošteva, ga policija nemudoma odstrani z območja.

KAKO POTEKA IZREK PREPOVEDI 
PRIBLIŽEVANJA DOLOČENEMU 
KRAJU ALI OSEBI

ZA KOLIKO ČASA VELJA UKREP 
PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA 
DOLOČENEMU KRAJU ALI OSEBI

KRŠITEV UKREPA 
PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA

KAJ LAHKO STORI ŽRTEV, ČE 
OSEBA, KI POVZROČA NASILJE, 
KRŠI UKREP PREPOVEDI 
PRIBLIŽEVANJA ALI JO ŠE 
NAPREJ OGROŽA

KOGA POLICIJA OBVESTI O 
IZREČENEM UKREPU PREPOVEDI 
PRIBLIŽEVANJA DOLOČENEMU 
KRAJU ALI OSEBI

 Policija lahko izreče ukrep prepovedi približevanja za 
48 ur.

 Ukrep mora v 24-ih urah potrditi preiskovalni sodnik/
sodnica, ki lahko ukrep podaljša do 15 dni.

 Na zahtevo žrtve lahko preiskovalni sodnik/sodnica  
ukrep podaljša do 60 dni.

 Sodišče lahko osebi, ki povzroča nasilje, izreče uk-
repe po ZPND za največ 12 mesecev (žrtev lahko 
poda predlog za podaljšanje).

 Policija pošlje pisno odredbo o ukrepu žrtvi, osebi, ki 
povzroča nasilje, in preiskovalnemu sodniku/sodnici.

 Če je žrtev otrok, ki obiskuje vzgojno-izobraževalni 
zavod, policija, zaradi zaščite otroka, o ukrepu obve-
sti tudi odgovorno osebo vzgojno-izobraževalnega 
zavoda.

 Ko policija izreče ukrep, po telefonu obvesti pristoj-
ni CSD oziroma interventno službo, ki z žrtvijo takoj 
stopi v stik.

 Policija nadzira spoštovanje ukrepa prepovedi 
približevanja.

 Če je oseba, ki povzroča nasilje, zalotena na ob-
močju prepovedi približevanja, jo policija takoj 
odstrani z območja. 

 Policija za nespoštovanje ukrepa prepovedi pribli-
ževanja lahko osebi, ki je ukrep kršila, izreče globo 
ali jo pridrži.

 Kršitev sporoči policiji.

 Če se oseba, ki povzroča nasilje, kljub izrečene-
mu ukrepu prepovedi približevanja pojavi na kraju 
prepovedi ali žrtev nadleguje po telefonu, naj žrtev 
kršitev takoj prijavi policiji.

 Vloži predlog za podaljšanje ukrepa. 

 Žrtev lahko pred iztekom izrečenega ukrepa pre-
povedi približevanja pri preiskovalnemu sodniku/
sodnici vloži predlog za podaljšanje ukrepa (do 60 
dni). V vlogi navede razloge, zaradi katerih želi po-
daljšanje ukrepa. Če se zaradi vedenja osebe, ki 
povzroča nasilje, ne počuti varno, je potrebno opi-
sati razloge za strah (kršenje ukrepa, iskanje stika 
z žrtvijo ali otroki, grožnje, slabe izkušnje iz prete-
klosti ...). Za pomoč pri pripravi vloge za podaljša-
nje ukrepa prepovedi približevanja se lahko žrtev 
obrne na CSD ali katero od nevladnih organizacij. 
Smiselno je od policije pridobiti dokazila o kršitvah 
in jih priložiti k vlogi.

Nasilje v družini je prepovedano.

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spol-
nega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega 
družinskega člana/članice proti drugemu družin-
skemu članu/članici oziroma zanemarjanje ali zale-
zovanje žrtve in telesno kaznovanje otrok.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini
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določenemu kraju oziroma osebi zajema tudi pre-
poved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije

Sodišče lahko povzročitelju nasilja, ki je žrtev poš-
kodoval, ali ji je grozil, ali je nezakonito vstopil v 
stanovanje oziroma v prostore kjer dela, ali jo je 
zasledoval ali nadlegoval (z uporabo sredstev za 
komuniciranje, objavljanjem osebnih podatkov in 
zapisov), ali je drugače nezakonito posegel v njeno 
dostojanstvo, prepove:

- vstop v stanovanje, v katerem živi žrtev;

- zadrževanje in približevanje krajem, kjer se žrtev 
običajno nahaja (stanovanje, delovno mesto, 
šola, vrtec …);

- vzpostavljanje srečanja in navezovanje stikov z 
žrtvijo (vključno s sredstvi za komuniciranje in tudi 
prek tretjih oseb). […]

Zakon preprečevanju nasilja v družini

NAZIV KONTAKT

Policija
(intervencijska številka)

113

Najbližji center
za socialno delo 
(CSD)

Društvo SOS telefon 
080 11 55
drustvo-sos@drustvo-sos.si

Društvo za nenasilno
komunikacijo

01 434 48 22
info@drustvo-dnk.si

Združenje proti
spolnemu zlorabljanju

01 431 33 41
spolna.zloraba@siol.net
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