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Osebni opis
Popolni osebni opis mora vsebovati podatke, ki jih v določenih primerih lahko še razširimo in
dopolnimo z značilnostmi, ki posameznika ločujejo od drugih ljudi in po katerih ga je lažje
prepoznati

DETEKTIV DA

OSEBNI OPIS

Ljubljana
ime
vzdevek

priimek

dekliški priimek

rojstni datum

kraj rojstva

starost (opisno, po izgledu)
spol

moški

ženska

višina (v centimetrih ali primerjalno glede na vas ali katero drugo znano osebo)
teža ( v kilogramih ali primerjalno z vami ali drugo znano osebo)
konstitucija (plečat, zavaljen, suh, mišičast)
barva polti – videz (bled, rdečeličen, temnopolt, bele polti, zagorel)
oblika obraza (podolgovat, okrogel, hruškast, pravokoten)
oblika oči (majhne, velike, poševne, priprte, »prašičji pogled)
barva oči (temno rjave lešnikove, zelene, zelenorjave, sive, sivozelene, temno modre, svetlo modre, sivomodre,
zelene z rjavimi pikicami, beločnice bele, »krvave«…)
oblika nosu (raven, dolg, »rimski« orlovski, sploščen, širok, ozek, privihnjen, koničast, prepreden z žilicami,
rdeč…)
oblika ušesnih mečic
barva las (črni, temno rjavi, lešnikovi, bakrenordeči, koruzno rdeči, lisičje rdeči, pšenični, skoraj beli, sivi, si
jih barva)
frizura (kratki ravni, kratki skodrani, dolgi ravni, dolgi skodrani, plešast, vedno urejena, neurejena, zamaščeni in
zanemarjeni lasje, nosi lasuljo…)
brada (široka, izrazita, pravokotna, zašiljena, z jamico)
brada (nosi, ne nosi: kozja, po celem obrazu, podaljšani zalizci, ozka, dolga, kratka)
brki (nosi, ne nosi; ozki, široki, košati, skrbno negovani, zanemarjeni)
barva brk in brade (črna, rdeča, vmes sive dlake, pretežno siva)
ustnice
lica in ličnice
čelo
vrat
ramena
prsi
prsni koš
trebuh
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pas
boki
noge
brazgotine
tetovaža
drugi posebni znaki (luknje za uhane na različnih delih telesa ipd)
ličila, ki jih uporablja
izgled in stanje zob
očala

dioptrija

govorne navade
sluh
nevrološki izpadi
levičar ali desničar
telesne okvare
hoja
oblačila

vrsta

barva

opis predmetov, ki jih (običajno) nosi seboj
kadilske navade (cigarete, pipa, verižni kadilec, prižiga z vžigalicami, vžigalnikom, žica)
nenavadne karakteristike
spolne navade in usmerjenost
prostočasovne dejavnosti
trgovine v katerih kupuje
nakupovalne navade
osebni dokumenti
kreditne kartice
kaj zna delati
podatki o vozilu
prijatelji in znanci
zveze v tujini
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Pogrešana oseba — opomnik I
DETEKTIV DA

PO/I

GENERALIJE
ime

priimek

dekliški priimek

vzdevek

rojstni datum

kraj rojstva

državljanstvo

narodnost

ime očeta
naslov očeta
ime matere
naslov matere
zadnji znani naslov
predzadnji znani naslov
zadnja znana zaposlitev

naslov zadnje zaposlitve

ime predpostavljenega

imena ožjih sodelavcev

imena sodelavcev s katerimi je bila v sporu
imena sodelavcev s katerimi je bila v prijateljskih odnosih
izobrazba

poklic

delovna doba
kdaj je bila zadnjikrat videna

kje

domnevni razlog izginotja

druge okoliščine

je že kdaj prej izginila

kdaj

kam

IZGLED
spol

višina

teža

barva las

plešavost

barva obrvi in značilnosti (košate, ozke, dvignjene)
nosi očala

kakšna

dioptrija

barva oči
nosi brke

kakšne

brado

kakšno

ima zobno protezo
kakšne uhlje ima
kakšen nos ima
ima brazgotine
druga vidna znamenja
kakšen jezik, narečje govori
uporablja katero besedo zelo pogosto
pogrkuje

kje

ima tetovažo

motiv
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je pohabljena
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kaj ima pohabljeno

telesna moč
psihično stanje
kadi

je alkoholik

jemlje droge

ima predpisano dieto
je vegetarijanska
ima kakšno vrsto hrane posebno rada
njene navade in razvade
posebnosti obnašanja
OBLEKA
številka obuval

kakšna obuvala najraje nosi

kakšna je imela, ko je bila nazadnje videna
kakšno številko obleke ima

kakšno številko srajce

nosi pokrivala

kakšna

je imela ročno torbo

ima navado nositi torbo ali nahrbtnik

kakšen nakit nosi
nosi kravato ali ruto

rokavice

je imela ob izginotju prtljago
SORODNIKI
imena starih staršev
naslov starih staršev
imena bratov, sester
naslovi bratov in sester
imena otrok

rojstni datumi otrok

naslovi otrok
ime in naslov zakonca

rojstni datum zakonca

kraj poroke

datum

zaposlitev zakonca
ime bivšega zakonca

rojstni datum bivšega zakonca

naslov bivšega zakonca

datum razveze

zaposlitev bivšega zakonca
PREVOZNO SREDSTVO
motorno vozilo s katerim naj bi se odpeljala
tip

registrska številka

morebitne značilnosti

barva
veljavnost registracije

drugo vozilo

vlak

DOKUMENTI IN DENAR
je imela pri sebi dokumente

katere

je imela denar

koliko

avtobus, letalo

kakšen
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je imela plačilno ali kreditno kartico

čigavo

je imela čeke

koliko

je imela žiro račun

pri kateri banki

katere banke

hranilne knjižice št.
jih je pustila doma
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pri kateri banki
kdaj je opravila zadnji dvig gotovine

kdaj, kam in komu je nazadnje nakazala denar
ima vozniško dovoljenje

katere kategorije

kje je bilo izdano

do kdaj velja
je seboj vzela zdravstveno izkaznico

kdaj jo je nazadnje potrdila

ima delnice

kje

hazardira

kaj

kje

ZDRAVSTVENO STANJE
oseba ima naslednje kronične bolezni:
katera zdravila redno jemlje
kdo je njen izbrani zdravnik
je bila poškodovana

ginekolog
kaj si je poškodovala

kdaj

kje ji je bila nudena prva pomoč
h kateremu zobozdravniku hodi
se je kdaj zdravila v katerem od zdravilišč
je bila kdaj hospitalizirana
PROSTI ČAS
ima hobije

katere

je športnik/ca

rekreativec/ka

hodi na fitnes

v savno

kozmetični salon

redno trenira

katere dneve

ure

planinari

lovec/ribič

kje

kolesari

kje najraje

hodi v lokale

katere

kaj običajno pije

v kakšni družbi

hodi v kino

kakšne filme rada gleda

gledališče

opera

na ples

druge družabne prireditve

katere časnike in revije običajno bere
kateri TV program najraje gleda
kateri radijski program najraje posluša
katero glasbo ima najraje
katerega pevca, skupino

imena
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kako dobro

je kdaj igrala v kakšnem ansamblu
si je s kom dopisovala

s kom

s kom se je pogosteje družila

naslov

KAM, KJE
kje mislite, da bi lahko bila

zakaj

koga bi lahko tam povprašali o njej
s katerimi sorodniki in znanci bi utegnila navezati stike
od sorodnikov ali znancev si preskrbite
čimnovejšo fotografijo pogrešane osebe,
jo prekopirajte in jo prilepite tule:
koristila vam bo, ko boste osebo iskali v
lokalih in drugih javnih prostorih, kjer se
ljudje poznajo le na videz.
Informacije, ki jih dobite od zgolj slučajnih znancev in pripadnikov šank kulture, so včasih izredno
pomembne, ker se ljudje pogosto rajši zaupajo tujcem kot domačim.
Preverite vsako sled, do katere pridete med razgovorom.
DRUGO
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Pogrešana oseba — opomnik II.
DETEKTIV DA

PO/II

Ime in priimek naročnika
datum podpisa pogodbe
datum začetka iskanja
detektiv
šifra primera
iskana oseba
Zadnji naslov
SOSEŠČINA
sosedje
znanci
prijatelji izza šanka
dostavljavec časnikov
prodajalke v trgovinah
frizer
lastnik stanovanja
upravitelj stanovanjske zgradbe
kemična čistilnica
natakarice v bifejih
lokalni policist
SORODNIKI IN PRIJATELJI
zakonski partner
mati

oče

otroci
bratje, sestre
tašča
stari starši
tete, strici
sodelavci
poslovni partnerji
sodelavci
bivši zakonec
sošolci

tast
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nekdanji prijatelji/znanci
člani istega društva/kluba
KARIERA
služba

nadrejeni/podrejeni

sodelavci

učitelji

sošolci

bivše službe
šole
društva
strokovne organizacije
politične stranke
učitelji v šoli otrok pogrešane osebe

zavarovalnice
DRUGO
banke
finančni inženiringi
zdravniki
odvetnik
duhovnik
veterinar
RAČUNI
elektrika
plin
voda
telefon
najemnina
časopis
TV/radio
EVIDENCE
bivališča
rojstni list
poročni list
odločba sodišča o razvezi
pogodbe
evidenca motornih vozil
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evidenca zaposlitve
izpisek telefonskih pogovorov za zadnje tri mesece (dodaj kot prilogo)
DOVOLJENJA
vozniško
orožni list
ribiško/lovsko dovoljenje
POTOVANJA
potovalne agencije
železniška postaja
avtobusna postaja
letališče
taksi
rent-a-car
Drugo:
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