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SEZNAM KRATIC 
 

 

CSD – Center za socialno delo 

CEP – Evropsko združenje probacijskih služb 

DSK – Delo v splošno korist 

DSK - KZ – Delo v splošno korist po Kazenskem zakoniku 

DSK - ZP – Delo v splošno korist po Zakonu o prekrških 

DSK - ZKP – Delo v splošno korist po Zakonu o kazenskem postopku 

DT – Državni tožilec 

IS – Izvajalec sankcij (Izvajalska organizacija) 

KZ – Kazenski zakonik KZ-1 

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MJU – Ministrstvo za javno upravo 

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve 

MP – Ministrstvo z pravosodje 

NVO – Nevladne organizacije 

PE – Probacijska enota 

PE CE – Probacijska enota Celje 

PE LJ – Probacijska enota Ljubljana 

PE KP – Probacijska enota Koper 

PE MB – Probacijska enota Maribor 

PE NM – Probacijska enota Novo mesto 

ProbIS – Probacijski informacijski sistem 

SOK – Slovensko ogrodje kvalifikacij 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

URSIKS – Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

UPRO – Uprava Republike Slovenije za probacijo 

VN – Varstveno nadzorstvo 

ZKP – Zakon o kazenskem postopku 

ZP-1 – Zakon o prekrških  

ZPKZ – Zavod za prestajanje kazni zapora 

ZPro – Zakon o Probaciji 

ZUJF – Zakon za uravnoteženje javnih financ 
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UVODNE BESEDE 
 

 

Pred vami je Letno poročilo 2020 Uprave za probacijo. Leto, ko je Uprava za probacijo 

praznovala 2. leto obstoja in leto, ki ga je zaznamovala predvsem pandemija in izzivi, ki 

so se pojavili z njo. 

 

Uprava za probacijo (v nadaljevanju: UPRO) je organ, ki je zakonsko določen za 

izvrševanje kazni in ukrepov v skupnosti. Probacija je izvrševanje pogojne obsodbe z 

varstvenim nadzorstvom, dela v splošno korist kot načina izvršitve kazni zapora ali 

denarne kazni ter hišnega zapora na podlagi sodne odločbe po kazenskem zakoniku, 

pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom na podlagi odločbe komisije za pogojni 

odpust po kazenskem zakoniku, dela v splošno korist v postopku poravnavanja ali pri 

odloženem pregonu, naloge odprave ali poravnave škode pri odloženem pregonu na 

podlagi sklepa ali sporazuma državnega tožilca po zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

UPRO organizira, vodi in nadzoruje izvrševanje dela v splošno korist tudi po zakonu, ki 

ureja prekrške.  

 

Naše poslanstvo je izvrševanje kazni in ukrepov v skupnosti, pri čemer se storilca 

kaznivega dejanja vključuje v družbo ter se mu nalaga izpolnitev določenih obveznosti in 

nalog, s ciljem zmanjševanja ponovitev kaznivih dejanj ter zagotavljanja varnosti v 

skupnosti. UPRO tako s strokovno obravnavo osebam, ki so v probacijo vključene po 

kazenskem zakoniku, nudi pomoč pri identifikaciji vzrokov, ki so vplivali na storitev 

kaznivega dejanja, pri njihovem odpravljanju, pomoč pri razreševanju osebnih stisk in 

težav, pomoč pri urejanju življenjskih okoliščin in vzpostavljanju sprejemljivih oblik 

vedenja.  

 

V letu 2020 je UPRO uspešno začel in peljal projekt izgradnje informacijskega sistema, ki 

bo nadaljnji  košček v mozaiku uspešnega razvoja probacije v Sloveniji, saj bo le-ta 

predstavljal osnovno tehnično orodje pri izvrševanju osnovnega poslanstva UPRO in tako 

vsem strokovnim uslužbencem omogočal še bolj poglobljen in strokoven pristop k 

izvrševanju probacijskih nalog. K vsebinskemu in strokovnemu izboljšanju dela 

uslužbencev pa je UPRO pristopil z začetkom postopka razvoja modela ocenjevanja 

tveganja in potreb (MOT).  

 

V letnem poročilu za 2020 smo uvodoma prikazali organiziranost UPRO in na kratko 

predstavili vsako posamezno probacijsko nalogo. Sledi statistični prikaz izvrševanja 

probacijskih nalog v letu 2020 na ravni celotnega organa. Tako je prikazan splošni trend 

gibanja števila probacijskih nalog. V nadaljevanju smo predstavili demografske podatke 

oseb, vključenih v probacijo, in sicer po starosti, spolu, stopnji izobrazbe in zaposlitvenem 

statusu. Izpostavili smo tudi uspešnost izvrševanja probacijskih nalog. Statistično analizo 

smo zaključili s pregledom strukture kaznivih dejanj, izvrševanja posamezne probacijske 

naloge in prikazom socialno odklonskih težav in težav v duševnem zdravju.  

 

V drugem delu poročila so prikazane aktivnosti s področja sodelovanja z izvajalci sankcij 

pri izvrševanju dela v splošno korist in strokovne obravnave oseb. V zadnjem delu analize 

so predstavljene aktivnosti s področja izobraževanja in projektnega delovanja, 
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nacionalnega in mednarodnega sodelovanja, zaključi se s področjem kadrovskih in 

finančnih zadev.  

 

Obstoječe poročilo nam daje celovitejši vpogled v izvrševanje probacijskih nalog, hkrati pa 

tudi omogoča načrtovanje razvoja izvrševanja skupnostnih sankcij in Uprave v prihodnosti.  

 

Če sta leti 20218 in 2019 zaznamovali postavljanje temeljev za nemoteno delovanje 

UPRO v smislu tehnične in kadrovske organiziranosti, pa nas je leto 2020 zaznamovalo z 

delovanjem v izrednih razmerah razglašene pandemije. Dobro postavljeni temelji v prvih 

dveh letih so omogočili, da se je celoten UPRO z vsakim posameznim uslužbencem 

pogumno, strokovno in dobro organizirano odzval na obstoječo situacijo. 

 

Na tem mestu gre posebna zahvala vsem sodelavcem na Upravi za probacijo, ki s svojo 

pripadnostjo, predanostjo in strokovnostjo zagotavljajo najkakovostnejše izvrševanje 

poslanstva Uprave, kar so pokazali tudi v letu 2020, ki je bilo v večini pogledih izredno in 

zahtevno. 

 

 

 

 

  Dr. Danijela Mrhar Prelić  

  Direktorica  
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1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVE ZA PROBACIJO  
 

 

Upravo za probacijo sestavljajo Centralna enota in probacijske enote, njihovo število, 

območje njihovega delovanja in njihov sedež je določila Vlada z Uredbo o številu 

probacijskih enot, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih 

enot. Upravo in Centralno enoto vodi direktor, delo probacijske enote vodi vodja 

probacijske enote, ki je za svoje delo odgovoren direktorju. 

 

 

 

SLIKA 1: Organizacijska shema Uprave za probacijo 

 

 

Med Centralno enoto in probacijskimi enotami so pristojnosti razdeljene. Medtem ko 

probacijske enote izvršujejo probacijske naloge, so pristojnosti Centralne enote sledeče: 

 

— koordinacija in usmerjanje dela med posameznimi probacijskimi enotami, 

— razvoj in financiranje programov za osebe, vključene v probacijo, 

— povezovanje z drugimi pristojnimi organi pri razvoju programov, 

— zagotavljanje pogojev za vključevanje oseb v programe, 

— nadzor nad izvajanjem dela probacijskih enot, 
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— zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja probacijskih uslužbencev, 

— zagotavljanje supervizije za probacijske uslužbence, 

— evalvacija učinkovitosti ukrepov in programov, 

— sodelovanje z drugimi službami in organi, 

— vodenje upravnih postopkov, 

— mednarodno sodelovanje, 

— prijava in izvajanje projektov s področja obravnave storilcev kaznivih dejanj, 

— vodenje in upravljanje evidenc po tem zakonu, 

— razvoj mreže izvajalcev sankcij in vodenje seznama izvajalcev sankcij. 

 

 

 OBMOČNA ORGANIZIRANOST UPRAVE ZA PROBACIJO  

 

 

 

PREGLEDNICA 1: Demografski prikaz organiziranosti Uprave za probacijo po probacijskih enotah 

UPRO PE CE PE KP PE LJ PE MB PE NM Skupaj 

Število občin 45 24 56 68 19 212 

Število občin v % 21,2% 11,3%  26,4% 32,1%  9,0% 100% 

Površina km2 3.425 4.342 6.424 3.507 2.575 20.273 

Površina km2 v % 16,9% 21,4% 31,7%  17,3% 12,7% 100%  

Število prebivalcev 331.467 266.851 846.287 437.311 182.325 2.064.241 

Število prebivalcev v % 16,1% 12,9% 41,0% 21,2% 8,8% 100% 

Vir: RS Statistični urad (b. d.).  

SLIKA 2: Območna organiziranost Uprave za probacijo 
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1.1.1 Probacijska enota Celje 

 

 

Probacijska enota 

Celje 

 

Kidričeva ulica 24b 

3000 Celje 

 

Tel: 03 49 00 420 

 

E-naslov:  

gp-ce.upro@gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLEDNICA 2: Zaposleni probacijski uslužbenci na PE Celje 

 

 

PREGLEDNICA 3: Območna pristojnost PE Celje 

Statistična regija Število občin Površina km2 Število prebivalcev 

Koroška regija 12 1.041 71.010 

Posavska regija 2 (6) 83 5.633 

Savinjska 31 2.301 254.824 

Skupaj 45 3.425 331.467 

 

 

PE Celje obsega območje 21,2 % od vseh občin v Republiki Sloveniji, ki se razprostirajo 

na skupni površini 16,9 % slovenskega ozemlja. Na območju, ki ga pokriva PE Celje, živi 

16,1 % prebivalcev od vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji.  

 

Število zaposlenih probacijskih uslužbencev v PE CE na dan 31. 12. 2020 

Vodja probacijske enote:   1 

Probacijski svetovalci:    8 

Koordinator:   1 

Skupaj:   10 

SLIKA 3: Probacijska enota Celje 

mailto:gp-ce.upro@gov.si
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PE Celje pokriva celotno Koroško in Savinjsko regijo ter dve občini od šestih ali 8,6 % 

ozemlja Posavske regije, na katerem živi 7,4 % prebivalcev te regije (PREGLEDNICA 3). 

 

PE Celje sodeluje s tremi regijskimi centri za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) in 

njihovimi enotami, in sicer CSD Celje, CSD Koroška in CSD Savinjsko-Šaleška.  

 

V okviru svojega delovanja PE Celje sodeluje tudi z območnimi policijskimi enotami, 

zdravstvenimi domov, zavodom za zaposlovanje ter drugimi institucijami in organizacijami 

pri izvrševanju dela v splošno korist. 
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1.1.2 Probacijska enota Koper 

 

 

 

Probacijska enota Koper 

 

Ferrarska ulica 5a 

6000 Koper  

 

Tel: 05 62 57 560 

 

E-naslov:  

gp-kp.upro@gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLEDNICA 4: Zaposleni probacijski uslužbenci na PE Koper 

 

 

PREGLEDNICA 5: Območna pristojnost PE Koper 

Statistična regija Število občin Površina km2  Število prebivalcev 

Goriška regija 13 2.325  117.931 

Obalno-kraška regija 8 1.044  113.193 

Primorsko-notranjska regija 3 (6) 973  35.727 

Skupaj 24 4.342  266.851 

Število zaposlenih probacijskih uslužbencev v PE KP na dan 31. 12. 2020 

Vodja probacijske enote:   1 

Probacijski svetovalci:    4 

Koordinator:   1 

Skupaj:    6 

SLIKA 4: Probacijska enota Koper 

mailto:gp-kp.upro@gov.si
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PE Koper obsega območje 24 občin (11,3 %) od vseh občin v Republiki Sloveniji, ki se 

razprostirajo na skupni površini 21,4 % slovenskega ozemlja. Na območju, ki ga pokriva 

PE Koper, živi 266.851 prebivalcev ali 12,9 % od vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji. 

PE Koper pokriva celotno Goriško in Obalno-kraško statistično regijo ter tri občine od 

šestih Primorsko-notranjske regije, ki se razprostirajo na 67,9 % te regije in v katerih živi 

66,8 % njenega prebivalstva (PREGLEDNICA 5).  

 

PE Koper sodeluje s tremi regijskimi CSD in njihovimi enotami, in sicer CSD Južna 

Primorska, CSD Primorsko-notranjska in CSD Severna Primorska.  

 

V okviru svojega delovanja PE Koper sodeluje tudi z območnimi policijskimi enotami, 

zdravstvenimi domovi, zavodom za zaposlovanje ter drugimi institucijami in organizacijami 

pri izvrševanju dela v splošno korist. 
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1.1.3 Probacijska enota Ljubljana 

 

 

Probacijska enota 

Ljubljana 

 

Glinška ulica 3 

1000 Ljubljana 

 

Tel: 01 25 27 730 

E-naslov:  

 

gp-lj.upro@gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLEDNICA 6: Zaposleni probacijski uslužbenci na PE Ljubljana 

 

 

PREGLEDNICA 7: Območna pristojnost PE Ljubljana 

Statistična regija Število občin Površina km2 Število prebivalcev 

Gorenjska regija 18 2.137 203.654 

Jugovzhodna Slovenija 6 (21) 985 30.408 

Osrednjeslovenska regija 25 2.334 537.893 

Primorsko-notranjska regija 3 (6) 483 16.866 

Zasavska regija 4 485 57.466 

Skupaj 56 6.424 846.287 

 

 

PE Ljubljana obsega območje 56 občin (26,4 %) od vseh občin v Republiki Sloveniji, ki se 

razprostirajo na skupni površini 31,7 % slovenskega ozemlja. Na ozemlju, ki ga pokriva 

PE Ljubljana, živi 848.287 prebivalcev ali 41,0 % od vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji. 

Število zaposlenih probacijskih uslužbencev v PE LJ na dan 31. 12. 2020 

Vodja probacijske enote:   1 

Probacijski svetovalci:  12 

Koordinator:   2 

Skupaj:  15 

SLIKA 5: Probacijska enota Ljubljana 

mailto:gp-lj.upro@gov.si
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PE Ljubljana pokriva celotno Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Zasavsko regijo ter šest 

občin od enaindvajset ali 36,8 % ozemlja statistične regije Jugovzhodna Slovenija, na 

katerem živi 21,3 % njenega prebivalstva, in tri občine od šestih ali 33,2 % ozemlja 

Primorsko-notranjske regije, na katerem živi 32,1 % njenega prebivalstva. Glede na število 

prebivalcev na območju, ki ga pokriva PE Ljubljana, je največja enota UPRO 

(PREGLEDNICA 7). 

 

PE Ljubljana sodeluje s šestimi regijskimi CSD in njihovimi enotami, in sicer CSD 

Gorenjska, CSD Notranjska, CSD Osrednja Slovenija – Vzhod, CSD Ljubljana, CSD 

Osrednja Slovenija – Zahod in CSD Zasavje. 

 

V okviru svojega delovanja PE Ljubljana sodeluje tudi z območnimi policijskimi enotami, 

zdravstvenimi domovi, zavodom za zaposlovanje ter drugimi institucijami in organizacijami 

pri izvrševanju dela v splošno korist. 
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1.1.4 Probacijska enota Maribor  

 

 

Probacijska enota 

Maribor 

 

Gregorčičeva ulica 19 

Si ‒ 2000 Maribor 

 

Tel: 02 88 50 280 

 

E-naslov:  

gp-mb.upro@gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLEDNICA 8: Zaposleni probacijski uslužbenci na PE Maribor 

 

 

PREGLEDNICA 9: Območna pristojnost PE Maribor 

Statistična regija Število občin Površina km2 Število prebivalcev 

Podravska regija 41 2.170 321.493 

Pomurska regija 27 1.337 115.818 

Skupaj 68 3.507 437.311 

 

 

PE Maribor pokriva področje Podravske in Pomurske statistične regije, v katerih deluje 68 

občin ali 32,1 % od vseh občin v Republiki Sloveniji, ki zajemajo skupno površino 3.507 

km2  (17,3 %) slovenskega ozemlja. Na ozemlju, ki ga pokriva PE Maribor, živi 437.311 

prebivalcev ali 21,2 % od vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji. Čeprav PE Maribor 

zajema številčno največ občin v Republiki Sloveniji, je glede na velikost območja in število 

prebivalcev, ki ga pokriva, druga največja enota v okviru UPRO (PREGLEDNICA 9). 

 

PE Maribor sodeluje s tremi regijskimi CSD in njihovimi enotami, in sicer CSD Maribor, 

CSD Pomurje in CSD Spodnje Podravje. 

Število zaposlenih probacijskih uslužbencev v PE MB  na dan 31. 12. 2020 

Vodja probacijske enote:   1 

Probacijski svetovalci:   11 

Koordinator:   1 

Skupaj:   13 

SLIKA 6: Probacijska enota Maribor 

mailto:gp-mb.upro@gov.si
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V okviru svojega delovanja PE Maribor sodeluje tudi z območnimi policijskimi enotami, 

zdravstvenimi domovi, zavodom za zaposlovanje ter drugimi institucijami in organizacijami 

pri izvrševanju dela v splošno korist. 
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1.1.5 Probacijska enota Novo mesto 

 

 

Probacijska enota Novo mesto 

 

Seidlova cesta 3 

8000 Novo mesto 

 

Tel: 07 33 24 680 

E-naslov: gp-nm.upro@gov.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLEDNICA 10: Zaposleni probacijski uslužbenci na PE Novo mesto 

 

 

PREGLEDNICA 11: Območna pristojnost PE Novo mesto 

Statistična regija Število občin Površina km2 Število prebivalcev 

Jugovzhodna Slovenija 15 (21) 1.690 112.264 

Posavska regija 4 (6) 885 70.061 

Skupaj 19 2.575 182.325 

 

PE Novo mesto obsega območje devetnajstih občin ali 9,0 % od vseh občin v Republiki 

Sloveniji, ki se razprostirajo na skupni površini 2.575 km2 (12,7 %) slovenskega ozemlja. 

Število zaposlenih probacijskih uslužbencev v PE NM na dan 31. 12. 2020 

Vodja probacijske enote:   1 

Probacijski svetovalci:    3 

Koordinator:   2 

Skupaj:    6 

SLIKA 7: Probacijska enota Novo Mesto 

mailto:gp-nm.upro@gov.si
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Na območju, ki ga pokriva PE Novo mesto, živi 182.325 prebivalcev ali 8,8 % od vseh 

prebivalcev v Republiki Sloveniji. PE Novo mesto pokriva petnajst občin od enaindvajset 

(21) statistične regije Jugovzhodna Slovenija, ki se razprostirajo na 63,2 % območja te 

regije, na katerem živi 78,7 % njenega prebivalstva, ter štiri občine od šestih Posavska 

regije, ki se razprostirajo na 91,4 % te regije in v katerih živi 92,6 % njenega prebivalstva 

(PREGLEDNICA 11). 

 

PE Novo mesto sodeluje z dvema regijskima CSD in njihovimi enotami, in sicer CSD 

Dolenjska in Bela Krajina in CSD Posavje. 

 

V okviru svojega delovanja PE Novo mesto sodeluje tudi z območnimi policijskimi enotami, 

zdravstvenimi domovi, zavodom za zaposlovanje ter drugimi institucijami in organizacijami 

pri izvrševanju dela v splošno korist. 
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2 PREDPISI S PODROČJA IZVRŠEVANJA PROBACIJSKIH 

NALOG  
 

— Zakon o probaciji (ZPro) 

— Uredba o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja ter sedežu 

centralne enote in probacijskih enot 

— Pravilnik o izvrševanju probacijskih nalog 

— Kazenski zakonik (KZ-1) 

— Uredba o upravnem poslovanju 

— Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 

— Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) 

— Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) 

— Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 

— Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 

— Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) 

— Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 

— Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj 

(ZVOPOKD) 

— Sporazum o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z 

izvrševanjem dela v splošno korist (v nadaljevanju: Sporazum), ki ga skleneta 

Uprava Republike Slovenje za probacijo in izvajalec sankcij (v nadaljevanju: IS) 

— Dogovor o izvrševanju dela v splošno korist, ki ga sklenejo probacijska enota 

(v nadaljevanju: PE), IS in oseba, ki mora opraviti delo v splošno korist (v 

nadaljevanju: oseba) 

 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7554
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7564
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7564
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13363
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3602
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3462
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1223
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4120
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
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3 IZVRŠEVANJE PROBACIJSKIH NALOG  
 

 

Probacijske enote v skladu z Zakonom o probaciji (v nadaljevanju: ZPro), izvršujejo 

naslednje probacijske naloge: 

 

1. priprava poročila državnemu tožilcu za odločitev o odstopu ovadbe ali obtožnega 

predloga v postopek poravnavanja in pripravo sporazuma, 

2. priprava poročila državnemu tožilcu o storilcu za odločitev o uvedbi pregona ali za 

pripravo navodil ter določitev nalog v primeru odložitve kazenskega pregona, 

3. priprava in vodenje naloge odprava ali poravnave škode pri odloženem kazenskem 

pregonu, 

4. priprava poročila za sodišče zaradi odločitve o izbiri kazenske sankcije in 

varstvenega nadzorstva, 

5. izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojni obsodbi z varstvenim 

nadzorstvom, 

6. izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojnem odpustu z varstvenim 

nadzorstvom, 

7. izvrševanje hišnega zapora, 

8. organizacija, vodenje in nadzor izvrševanja dela v splošno korist, 

9. sodelovanje z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju pogojnega 

odpusta z varstvenim nadzorstvom. 

 

 

 PRIPRAVA POROČILA ZA SODIŠČE ALI DRŽAVNEGA TOŽILCA 

 

 

Med devetimi probacijskimi nalogami, ki jih izvršujejo probacijske enote, se tri nanašajo 

na pripravo poročila za sodišče ali državnega tožilca, in sicer: 

 

— priprava poročila državnemu tožilcu za odločitev o odstopu ovadbe ali obtožnega 

predloga v postopku poravnavana in pripravo sporazuma, 

— priprava poročila državnemu tožilcu o storilcu za odločitev o uvedbi pregona ali za 

pripravo navodil ter določitev nalog v primeru odložitve kazenskega pregona in 

— priprava poročila sodišču zaradi odločitve o izbiri kazenske sankcije in varstvenega 

nadzorstva. 

 

Namen poročila je seznaniti sodnika ali državnega tožilca z življenjskimi okoliščinami 

osebe in njegovimi vedenji, stališči in drugimi lastnostmi. Poročilo je sodniku ali 

državnemu tožilcu v pomoč, ko se odloča o izbiri sankcije ali nadaljnjih postopkih. Poročilo 

zajema objektiven zapis razmer, podatki se pridobivajo na osnovi razgovorov z osebo, 

zbirke podatkov, ki jih vodijo drugi organi, in od drugih organov in organizacij. Opravi se 

lahko tudi obisk na domu, če oseba s tem soglaša (in pogovor z družinskimi člani) in če 

je to v posameznem primeru potrebno. ZPro sodelovanja osebe ne pogojuje, mora pa 

svetovalec, če se oseba ne odzove vabilu na razgovor, to v poročilu navesti. 
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ZPro ne določa roka, v katerem mora svetovalec pripraviti poročilo, po smernicah UPRO 

naj ta rok ne bi bil daljši od 30 dni od prejetja zahteve organa, saj je le v dovolj dolgem 

roku mogoče kakovostno pripraviti poročilo, razen če je organ, ki je poročilo zahteval, 

postavil drugačen rok. Pogosto se probacijske enote srečujejo s kratkimi roki za pripravo 

poročila, kar posledično pomeni manj kakovostno poročilo, zato se svetovalcem 

priporoča, da organ zaprosijo za podaljšanje roka. Oseba ima pravico, da se seznani z 

vsebino poročila. 

 

Pri pripravi poročila se svetovalci srečujejo z določenimi težavami; s strani sodišča 

prihajajo zaprosila s pomanjkljivimi osnovnimi podatki, brez naslova osebe ali podatka o 

tem, ali je oseba na prestajanju zaporne kazni. Za pripravo argumentiranega in 

kakovostnega poročila bi s strani organa, ki zahteva poročilo, svetovalci potrebovali 

navedbo kaznivega dejanja, ki ga je obsojeni storil oziroma ki se mu očita, in tudi način 

storitve tega kaznivega dejanja. Nadalje sodišča pri zaprosilu za poročilo pogosto kot 

pravno podlago navajajo 143. člen Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP), 

ki določa, da mora upravljalec osebnih podatkov sodišču na zahtevo brezplačno 

posredovati podatke iz zbirke osebnih podatkov tudi brez osebne privolitve posameznika, 

na katerega se podatki nanašajo, če sodišče navede, da podatke potrebuje za izvedbo 

kazenskega postopka, namesto, da bi se pri zahtevi za poročilo sklicevali na 19. člen 

ZPro. Najpogosteje UPRO v svoji zbirki podatkov o osebi sploh še nima podatkov, ker 

oseba še ni bila na probaciji, kar pomeni, da podatkov iz svoje zbirke podatkov ne more 

posredovati. Za pripravo celovitega poročila, kot je predvideno v ZPro, mora svetovalec 

pridobiti podatke na osnovi razgovorov z osebo, zbirke podatkov, ki jih vodijo drugi organi, 

obiska na domu, če oseba s tem soglaša, in pogovora z družinskimi člani, če je to v 

posameznem primeru potrebno. Če sodišče potrebuje zgolj posamezen podatek iz zbirke 

podatkov nekega organa, se mora neposredno obrniti na ta organ, saj to ni v pristojnosti 

UPRO.  

 

Za kakovostnejšo pripravo poročila bo treba vzpostaviti model za ocenjevanje dejavnikov 

tveganja, ki bo omogočal obogatitev vsebine poročil in izboljšal strokovno delo.  

 

  



 

18  Letno poročilo 

 ODPRAVA ALI PORAVNAVA ŠKODE 

 

 

Probacijsko nalogo odprava ali poravnava škode pri odloženem kazenskem pregonu 

probacijska enota izvršuje, kadar državni tožilec v predkazenskem postopku s soglasjem 

oškodovanca odloži kazenski pregon, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih 

državnega tožilca in izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo 

škodljive posledice kaznivega dejanja. 

 

Če je treba, svetovalec povabi na razgovor oškodovanca in pridobi njegovo izjavo oziroma 

predlog za odpravo ali poravnavo škode. Naloga se lahko opravi v obliki dela, povrnitve 

škode ali stroškov. Ko se obe strani, tako oškodovanec kot oseba, strinjata z načinom 

oprave naloge, se izdela osebni načrt, ki vključuje opis izvršitve naloge in časovni rok ter 

predložitev potrebnih dokazil. Svetovalec pomaga pri organizaciji izvršitve naloge, če je to 

potrebno. Ko je naloga izvršena, oseba posreduje svetovalcu dokazila o izvršitvi naloge, 

ta pa o opravljeni nalogi pripravi zaključno poročilo in ga pošlje državnemu tožilcu. O 

izvršitvi naloge seznani tudi oškodovanca. 

 

 

 IZVRŠEVANJE POGOJNE OBSODBE Z VARSTVENIM NADZORSTVOM 

 

 

Probacijsko nalogo izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojni obsodbi lahko sodišče 

izreče pod pogoji, ki jih določa zakon, pri čemer je določena dolžina preizkusne dobe, v 

kateri oseba ne sme storiti novega kaznivega dejanja in dolžina varstvenega nadzorstva. 

To vključuje z zakonom določeno pomoč, nadzor ali varstvo. Ko izreče ukrep varstvenega 

nadzorstva, lahko sodišče odredi tudi eno ali več s Kazenskim zakonikom določenih 

navodil, po katerih se mora ravnati oseba.  

 

Svetovalec skupaj z osebo pripravi v roku 30 dni od prve zglasitve osebe na probacijski 

enoti osebni načrt, s katerim se natančno določi vsebina in izvrševanje nalog, ki jih določi 

sodišče. Pogostost stikov med osebo in svetovalcem je odvisna od potreb osebe in ocene 

svetovalca, v skladu z zakonodajo pa najmanj dvakrat mesečno prve štiri mesece po 

sprejemu osebnega načrta, nato pa najmanj enkrat mesečno. Zaradi priprave osebnega 

načrta svetovalec pridobi potrebne podatke s CSD, policijske postaje, podatke o 

morebitnih odprtih kazenskih postopkih na sodiščih, izpisek iz kazenske evidence in v 

soglasju osebe tudi razna poročila nevladnih organizacij, zdravstvenih domov in podobno. 

Svetovalec se ob soglasju osebe in njenih družinskih članih po potrebi poveže z njegovo 

družino in opravi tudi obisk na domu. Obiski na domu so potrebni predvsem zaradi 

spoznavanja obsojenca v domačem okolju, preverjanja ciljev osebnega načrta in 

svetovanja tako osebi kot tudi družini, saj lahko le tako svetovalec spozna celostno 

vedenje osebe.  

Svetovalec je dolžan glede na navodilo sodišča, ali če tako sam oceni, v soglasju z osebo 

poiskati njemu primeren zdravstveni zavod, vseživljenjsko karierno, psihološko ali drugo 

posvetovalnico ali njemu primerno usposabljanje za poklic ali sprejetje zaposlitve, ki 

ustreza obsojenčevemu zdravju, sposobnostim in nagnjenju. Pri iskanju ustreznih inštitucij 

oziroma programov se srečujejo z določenimi težavami, saj večina deluje v večjih mestih, 
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zato se je oseba primorana voziti iz oddaljenih krajev, s čimer nastopijo še dodatni stroški 

za osebe, ki so pogosto prejemnice denarne socialne pomoči. Za tiste osebe, ki so 

zaposlene ali so v programih izobraževanja, pa je potrebno dodatno časovno usklajevanje 

z delodajalci ali izobraževalnimi ustanovami.  

 

Na področju celotne Slovenije se kaže pomanjkanje ustreznega kadra za izvajanje 

psihološke obravnave s storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Vsled 

navedenega je UPRO v letu 2019 organiziral izpopolnjevanje probacijskih uslužbencev na 

tem področju, tako doma kot v tujini, s ciljem, da se v prihodnosti razvije specialna 

obravnava. Probacijski uslužbenci so pridobili certifikate in so v letu 2020 pričeli z uporabo 

specializiranih pripomočkov za delo s storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.  

 

Če oseba ne sodeluje ali ne izpolnjuje obveznosti, določenih z osebnim načrtom, in kljub 

opozorilom svetovalca ne preneha s kršitvami, vodja probacijske enote o tem obvesti 

sodišče in predlaga spremembo sankcije. Sodišče mora v roku osmih dneh odločiti o 

predlogu vodje. 

 

Ko sodišče posreduje probacijski enoti sklep o spremembi navodila, lahko svetovalec 

napoti osebo k drugemu izvajalcu, v tem času pa preizkusna doba teče, čas za učinkovito 

odpravljanje težav, zaradi katerih je bila naloga izrečena, pa se na ta način skrajša.  

 

Težave nastopijo tudi pri iskanju ustreznih psiholoških pomoči, saj je čakalna doba za 

takšne obravnave za osebe, napotene v probacijo, predolga. Zelo dobro je povezovanje 

predvsem z nevladnimi organizacijami, ki ponujajo pomoč ranljivim skupinam.  

 

Ob izteku varstvenega nadzorstva svetovalec posreduje sodišču končno poročilo.  
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 IZVRŠEVANJE POGOJNEGA ODPUSTA Z VARSTVENIM 

NADZORSTVOM 

 

 

Izvrševanje pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom je probacijska naloga, ki jo 

določi Komisija za pogojni odpust (v nadaljnjem besedilu: Komisija) z odločbo osebi, ki 

prestaja kazen zapora. Prošnjo za pogojni odpust lahko vloži oseba sama ali njeni ožji 

družinski člani oziroma direktor zavoda za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju: 

ZKPZ). Vsaki prošnji je priloženo mnenje oziroma poročilo ZPKZ. Komisija lahko odredi 

pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom, če oceni, da oseba potrebuje pomoč, varstvo 

in nadzor. Ob varstvenem nadzorstvu lahko določi tudi eno ali več navodil, določenih s 

kazenskim zakonikom, ki jih mora oseba v času pogojnega odpusta izvršiti. Iz odločb 

Komisije je bilo razvidno, da je ta v večini primerov odločanja o pogojnem odpustu z 

varstvenim nadzorstvom sledila poročilu in mnenju ZPKZ. Osebni načrt pri pogojnem 

odpustu z varstvenim nadzorstvom se pripravlja na enak način kot pri pogojni obsodbi z 

varstvenim nadzorstvom, pri čemer se izhaja tudi iz podatkov iz osebnega načrta, 

narejenega v ZPKZ, in iz podatkov, pridobljenih na strokovnem timu zavoda. 

 

Znotraj UPRO deluje delovna skupina strokovnjakov, ki se dodatno izobražujejo tako 

doma kot v tujini s področja strokovne obravnave storilcev kaznivih dejanj zoper spolno 

nedotakljivost.  Svoje znanje in izkušnje posredujejo ostalim probacijskim uslužbencem in 

jim nudijo tudi nasvete in pomoč pri delu s takšnimi osebami. 

 

Pred zaključkom pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom svetovalci osebe, za 

katere ocenijo, da še potrebujejo občasno pomoč in vodenje, usmerijo v nadaljnjo 

obravnavo, vodenje pri zunanjih izvajalcih (npr. zdravstveni domovi, CSD, klub zdravljenih 

alkoholikov in drugi), kjer so bili v obravnavi tudi tekom pogojnega odpusta z varstvenim 

nadzorstvom ali pa k drugim zunanjim izvajalcem.  

 

Kadar je Komisija odredila pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom v trajanju treh, štirih 

ali petih mesecev, ki tudi ni bil predhodno načrtovan s strani ZPKZ, so svetovalci za takšno 

kratko časovno obdobje lahko samo načrtovali in izvajali varstveno nadzorstvo bolj kot 

»mehak prehod na prostost«, ne pa kot poglobljeno obravnavo ali pomoč. 

 

Močnejši dejavniki tveganja so bili prepoznani pri osebah, ki zaradi različnih okoliščin (npr. 

brez bivališča tekom prestajanja kazni zapora, ali so bili zaradi psihičnih težav ves čas 

hospitalizirani) pred pogojnim odpustom niso koristili zunaj zavodskih ugodnosti ali so jih 

koristili v zelo majhnem obsegu in trajanju tik pred odpustom. 

 

Ko je probacijska naloga končana, se o tem posreduje poročilo Komisiji. 

 

 

 IZVRŠEVANJE HIŠNEGA ZAPORA 

 

 

Sodišče se lahko odloči za izvršitev kazni zapora do devetih mesecev s hišnim zaporom, 

če glede na nevarnost obsojenca, možnosti ponovitve dejanja ter osebne, družinske in 



 

Letno poročilo    21 

poklicne razmere ni potrebe po prestajanju kazni v zavodu ali če je zaradi bolezni, 

invalidnosti ali ostarelosti obsojenca kazen treba in jo je mogoče izvrševati v ustreznem 

javnem zavodu. 

 

Naloga svetovalca je načrtovanje potrebnih izhodov in nadzor nad izvrševanjem hišnega 

zapora, hkrati pa osebi nudi pomoč in jo skozi različne oblike svetovanja usmerja k 

razreševanju morebitnih težav. 

 

ZPKZ osebe, ki prestajajo hišni zapor, prav tako kot ostale obsojence, prijavi v zavarovanje 

v skladu z 22. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju. Osebe na prestajanju hišnega zapora niso upravičene do socialnovarstvenih 

prejemkov (denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka) zaradi določbe Zakona o 

socialnovarstvenih prejemkih, ki osebam, ki so na prestajanju kazni zapora, ne omogoča 

prejemanje denarne socialne pomoči. Prizadevanja UPRO, da bi se v tem delu spremenil 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih, žal niso uspela, kljub večkrat podanim predlogom 

za spremembo zakonodaje. 

 

Pri hišnem nadzoru svetovalci opravljajo nenapovedane obiske na domu. Obiski potekajo 

ob različnih urah, različnih dnevih, občasno tudi večkrat dnevno. Ko je probacijska naloga 

končana, se o tem posreduje poročilo sodišču. 

 

 

 IZVRŠEVANJA DELA V SPLOŠNO KORIST 

 

 

Delo v splošno korist (v nadaljevanju: DSK) je oblika skupnostne sankcije in se izvaja v 

obliki opravljanja dela v korist lokalne skupnosti, humanitarnih in drugih organizacij, ki 

opravljajo nepridobitno delo. ZPro določa, da je izvajalec sankcij, kjer oseba opravlja delo 

v splošno korist, lahko vsaka pravna oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja humanitarne 

ali komunalne dejavnosti, dejavnosti s področja varstva narave ali druge dejavnosti v 

javnem interesu, če teh dejavnosti ne izvaja izključno zaradi pridobivanja dobička. Na 

seznamu IS so vpisana komunalna podjetja, bolnišnice, domovi za starejše, varstveno 

delovni centri, občine, društva, župnije, šole ipd. 

 

UPRO izvršuje probacijsko nalogo izvrševanja dela v splošno korist po kazenskem 

zakoniku, kadar sodišče izreče delo v splošno korist namesto kazni zapora ali denarne 

kazni, in po Zakonu o kazenskem postopku, kadar državni tožilec ovadbo ali obtožni 

predlog odstopi v postopek poravnavanja ali odloži kazenski pregon. Poleg tega pa UPRO 

organizira, vodi in nadzira izvrševanje dela v splošno korist po zakonu, ki ureja prekrške. 

 

Kadar sodišče izreče delo v splošno korist namesto kazni zapora ali denarne kazni, vedno 

izreče tudi varstveno nadzorstvo, medtem ko pri DSK po Zakonu o kazenskem postopku 

in Zakonu o prekrških varstvenega nadzorstva ni. 

 

Glede na lastnosti osebe, trenutno razpoložljiva delovna mesta in druge okoliščine se 

osebo napoti na razgovor k IS. IS se izbere iz seznama vseh izvajalcev sankcij, s katerimi 

ima UPRO sklenjen Sporazum. 
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Če se IS za sodelovanje s konkretno osebo odloči (IS namreč ni dolžna sprejeti osebe, 

ampak je v tej odločitvi popolnoma avtonomna), posredujejo probacijski enoti izpolnjen 

obrazec, ki je podlaga za pripravo dogovora o opravljanju DSK. IS kot najbolj pogoste 

razloge za zavrnitev sodelovanja pri posamezni osebi navajajo neustreznost kandidata, 

negativno vedenje na prvem razgovoru ali slabe izkušnje s predhodnimi kandidati. 

 

Oseba mora pred začetkom opravljanja DSK opraviti preventivni zdravstveni pregled, na 

katerega ga pošlje IS, ter se udeležiti in usposobiti za varno opravljanje dela. IS mora 

osebo zavarovati za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali 

poklicne bolezni. UPRO izvajalcu sankcije povrne vse stroške, povezane z izvrševanjem 

dela v splošno korist (stroške usposabljanja za varno opravljanje dela, strošek zavarovanja 

za primer invalidnosti in smrti, kot posledica poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 

zdravstvenega pregleda in povračilo stroškov za prevoz in malico, kadar je oseba do teh 

dveh povračil upravičena). 

 

Pri izvrševanju dela v splošno korist so nastajale težave tam, kjer oseba ni imela urejenega 

osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Do tega je prihajalo bodisi v primeru tujcev, ki 

takšnega zavarovanja v Republiki Sloveniji ne morejo imeti, bodisi pri slovenskih 

državljanih, ki imajo zdravstveno zavarovanje urejeno v tujini in ga zato v RS nimajo. 

Osebe, ki v RS nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, se ne morejo 

zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kar predstavlja težavo pri 

iskanju izvajalca sankcij za tako osebo.  

 

Druga težava, s katero se svetovalci srečujejo pri zagotavljanju ustreznega izvajalca 

sankcij, je poiskati ustrezno delo za osebe z invalidnostjo, še posebej za tiste, ki imajo 

priznano invalidnost I stopnje, in za tiste, ki so začasno nesposobni za delo. Če tudi po 

dolgotrajnem prizadevanju izvajalca sankcij ni bilo mogoče najti, je svetovalec o tem 

obvestil sodišče. 

 

 

 SODELOVANJE Z ZAVODI ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA  

 

 

Kadar ZPKZ meni, da oseba za uspešnejše vključevanje pri pogojnem odpustu iz zavoda 

potrebuje varstveno nadzorstvo, zavod že med prestajanjem kazni pozove probacijsko 

enoto k sodelovanju v okviru probacijske naloge načrtovanje pogojnega odpusta. Takšen 

način sodelovanja omogoča pravočasno pridobivanje vseh potrebnih informacij in 

dokumentacijo, med drugim tudi naslov, kje bo oseba prebivala v času pogojnega odpusta 

z varstvenim nadzorstvom.  

 

Dosedanja praksa kaže, da je sodelovanje z zavodi dobro, določene začetne težave 

sodelovanja so v večji meri odpravljene, v letu 2020 sta UPRO in URSIKS podpisala 

Protokol sodelovanja pri načrtovanju pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom in pri 

izvajanju hišnega zapora.  

 

Če komisija za pogojni odpust sama določi varstveno nadzorstvo in zavod tega ni 

predlagal, se svetovalec s strokovnim delavcem zavoda dogovori o smiselnosti 

strokovnega tima pred odpustom iz zavoda.  
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4 STATISTIČNI PRIKAZ IZVRŠEVANJA PROBACIJSKH NALOG 
 

 

UPRO je ob zagonu delovanja 1. 4. 2018 pričel z izvrševanjem probacijskih nalog, ki jih je 

v skladu z ZPro (UL RS, št. 27/17) prevzel od pristojnih CSD. Ob pričetku delovanja je bilo 

takih zadev v izvrševanju 488. V nadaljevanju leta so pristojni organi novo izrečene 

skupnostne sankcije nalagali v izvrševanje neposredno UPRO. Ob zaključka leta 2018 je 

bilo na UPRO vseh novo prejetih zadev 2.126, v izvrševanju (aktiva) pa 1.594 zadev. V 

prvem letu delovanja UPRO se je statistične podatke izvrševanja probacijskih nalog zbiralo 

s tedenskim zajemom podatkov po posameznih probacijskih enotah in naknadno 

statistično analizo podatkov na centralni ravni. 

 

V letu 2019 se je zbiranje podatkov nadgradilo. Ob obstoječem zbiranju statističnih 

podatkov (tedenski zajem podatkov po probacijskih enotah) se je v predlanskem letu 

prehodno vpeljal dodaten model zajema podatkov (t. i. POS model), ki temelji na sprotnem 

vnašanju podatkov o izvrševanju posameznih probacijskih nalog in oseb, vključenih v 

probacijo, v obstoječe obrazce. Z vpeljanim sistemom se je omogočilo sprotno zbiranje in 

analiza shranjenih statističnih podatkov po posameznih probacijskih enotah in na ravni 

celotnega organa. Zaradi prehodnega značaja vnašanja podatkov (do vzpostavitve 

Probacijskega informacijskega sistema – ProbIS) in testiranja sprotnih vnosov se je 

ažuriranje podatkov izvajalo v daljših časovnih intervalih, prehodno obdobje uvedbe pa 

podaljšalo v leto 2020. Posledično tudi v lanskem letu prihaja do določenih, sicer 

minimalnih pa vendar, razhajanj pri analizi statističnih podatkov na podlagi obeh načinov 

zajema podatkov. Ne glede na to je obveljala splošna ocena o družboslovno sprejemljivih 

minimalnih statističnih napakah, ki ne predstavljajo prevelikih odstopanj od dejanskega 

stanja, zlasti ne za potrebe interpretacije rezultatov analize podatkov. 

 

Rezultati analize so pokazali, da se je trend rasti izvrševanja novih probacijskih nalog v 

letu 2020 nekoliko umiril. Na to so vplivale predvsem okoliščine, povezane s epidemijo 

koronavirusa Covid-19 (SaRS-CoV-2). Ukrepi, sprejeti na nivoju države in posledično tudi 

na UPRO, so vplivali na število novo prejetih probacijskih nalog in na dinamiko izvrševanje 

nalog tekom leta 2020. Na podlagi dveh odredb predsednika Vrhovnega sodišča o 

posebnih ukrepih zaradi epidemije Covid-19, v spomladanskem in jesenskem času 

lanskega leta, je bilo odločeno, da procesni roki v ne nujnih zadevah ne tečejo. Ker sodišča 

v tem času niso obravnavala novih (ne nujnih) zadev, je to posledično vplivalo na 

zmanjšano število pravnih aktov, na podlagi katerih sodišča napotujejo osebe v probacijo.  

 

V luči epidemije Covid-19 je potrebno upoštevati še dve dejstvi, ki sta močno vplivali na 

dinamiko izvrševanja nalog DSK. Prvič, da številni izvajalci sankcij DSK zaradi sprejetih 

ukrepov na njihovi strani niso sprejemali oseb s probacije (ali so začasno prekinili 

sodelovanje). In drugič, da so zakonski ukrepi o neteku rokov, sprejeti v spomladanskem 

(ZZUSUDJZ) in jesenskem času (ZIUOPDVE), vplivali na omenjeno dinamiko.  

 

Do zaključka lanskega leta je torej UPRO prejel v izvrševanje 1.714 novih zadev1, v 

izvrševanju pa v istem obdobju imel 2.018 aktivnih zadev. Z drugimi besedami to pomeni 

 
1 Od pričetka delovanja UPRO leta 2018 pa že 5.762 zadev (kumulativa). 
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povprečno več kot 12 % upad novih probacijskih nalog v letu 2020 v primerjavi letom 

poprej (takrat 1.922 novih zadev), medtem ko se je aktiva (probacijske naloge v 

izvrševanju) v istem obdobju povečala za dobrih 10 % (takrat 1.826 aktivnih zadev).  

 

V nadaljevanju so navedeni podrobnejši statistični podatki in trendi gibanja izvrševanja 

probacijskih nalog za leto 2020, tako v sumarnem smislu kakor tudi po posameznih 

probacijskih enotah in po vrsti probacijske naloge.  

 

 

 TRENDI GIBANJA IZVRŠEVANJA PROBACIJSKIH NALOG V LETU 2019 

 

 

4.1.1 Trend gibanja prejetih probacijskih nalog v letu 2020 

 

 

Iz PREGLEDNICE 12 je razviden trend rasti pripada novih zadev na mesečni ravni v letu 

2020. Na ravni UPRO je bilo do zaključka leta 2020 prejetih 1.714 novih zadev, od tega je 

največ probacijskih nalog prejela v izvrševanje PE LJ (n=622), najmanj pa PE NM (n=150). 

V povprečju so tako probacijske enote v letu 2020 prejele v izvrševanje dobrih 340 novih 

probacijskih nalog.  

 

PREGLEDNICA 12: Trend gibanja prejetih probacijskih nalog na UPRO (kumulativa) in povprečje 

rasti v 2020 

 
 

Podrobnosti glede gibanja števila novih probacijskih nalog po posamezni probacijski enoti 

in povprečja rasti na mesečni ravni so razvidne iz PREGLEDNICE 12 in SLIKE 8. 

 

Dan \ PE PE LJ  PE MB PE CE PE KP PE NM  Σ x ̅ 

1.1.20 0 0 0 0 0 0 0,0 

31.1.20 57 44 47 29 13 190 38,0 

28.2.20 98 102 71 45 20 336 67,2 

27.3.20 145 131 111 54 30 471 94,2 

30.4.20 149 136 112 56 32 485 97,0 

29.5.20 183 164 139 75 41 602 120,4 

26.6.20 228 186 164 101 52 731 146,2 

31.7.20 280 233 208 131 69 921 184,2 

28.8.20 331 262 219 144 80 1036 207,2 

25.9.20 400 306 250 156 85 1197 239,4 

30.10.20 506 362 271 174 120 1433 286,6 

27.11.20 570 398 289 187 137 1581 316,2 

31.12.20 622 430 306 206 150 1714 342,8 
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SLIKA 8: Prikaz indeksa rasti novih probacijskih nalog (povprečje) v 2020 

 

 

Iz PREGLEDNICE 13 je razviden pregled prejetih zadev ob zaključku leta 2020, dodatno 

je prikazana struktura izvrševanja PN po posamezni enoti in vrsti PN. V skupnem smislu 

lahko ugotovimo, da je UPRO v tem obdobju prejel v izvrševanje okvirno 60,0 % zadev 

prekrškovne narave, preostalih 40,0 %pa predstavljajo PN s področja kaznivih dejanj. 

Delež posameznih zadev glede na posamezno probacijsko enoto ohranja v letu 2020 

podobno razmerje kot v letu 2019. Tako je PE LJ prejela v izvrševanje 36,3 % nalog in PE 

MB 25,1 %, medtem ko sta PE CE in PE KP prejela 17,9 % oziroma 12 % nalog. PE NM 

je prejela v izvrševanje 8,8 % probacijskih nalog. 

 

PREGLEDNICA 13: Probacijske naloge prejete na UPRO do 31. 12. 2020 

  PE LJ  PE MB PE CE PE KP PE NM  Σ 

Poročilo 

sodišče 41 27 8 1 18 95 

tožilstvo 0 0 3 2 0 5 

komisija za 
pogojni odpust 

0 0 0 0 0 0 

Hišni zapor  1 3 0 0 0 4 

Pogojna obsodba z VN 32 15 18 13 7 85 

Pogojni odpust z VN 12 3 3 4 3 25 

DSK  

KZ 126 124 53 20 21 344 

ZP 361 230 201 137 98 1027 

ZKP 29 22 15 22 2 90 

Načrtovanje pogojnega odpusta 
z VN - sodelovanje z ZPKZ 

17 6 4 4 1 32 

Odprava ali poravnava škode 3 0 1 3 0 7 

Σ 622 430 306 206 150 1714 

 

 

Iz PREGLEDNICI 14 je razvidna dinamika zaključevanja probacijskih nalog po posamezni 

probacijski enoti v mesečnih časovnih intervalih v preteklem letu. V povprečju je bilo v letu 



 

26  Letno poročilo 

2020 na UPRO zaključenih nekaj čez 300 zadev na posamezno probacijsko enoto, 

natančneje v skupnem seštevku 1.522 zadev. Od tega so največ probacijskih nalog 

zaključili na PE LJ (n=420), najmanj pa na PE NM (n=180). 

 

PREGLEDNICA 14: Trend gibanja zaključenih probacijskih nalog (kumulativa) na UPRO v 2020 

 
 

Iz PREGLEDNICE 15 je razviden pregled zaključenih zadev v letu 2020 s podrobnejšo 

strukturo po enotah in vrsti probacijskih nalog. V skupnem smislu lahko ugotovimo, da je 

UPRO v tem obdobju okvirno zaključil 55,0 % zadev prekrškovne narave, preostalih 

45,0 % pa predstavljajo zaključene PN s področja kaznivih dejanj. Od vseh zaključenih 

probacijskih nalog na ravni UPRO je bilo na PE MB zaključenih 27,6 %, prav tako na PE 

LJ v enakem obsegu, nekoliko manj je bilo zaključenih na PE CE (23,2 %), medtem ko je 

bilo na PE NM zaključenih 11,8 % in na PE KP 9,8 % nalog. 

 

PREGLEDNICA 15: Zaključene probacijske naloge na UPRO do 31. 12. 2020 

  PE LJ  PE MB PE CE PE KP PE NM  Σ 

Poročilo 

sodišče 26 26 11 2 17 82 

tožilstvo 0 0 4 3 0 7 

komisija za 
pogojni odpust 

0 0 0 0 0 0 

Hišni zapor  1 6 0 0 0 7 

Pogojna obsodba z VN 26 12 17 7 16 78 

Pogojni odpust z VN 3 5 9 4 4 25 

DSK  

KZ 78 172 80 24 32 386 

ZP 261 172 209 88 108 838 

ZKP 15 22 18 14 2 71 

Načrtovanje pogojnega odpusta 
z VN - sodelovanje z ZPKZ 

8 5 4 4 1 22 

Odprava ali poravnava škode 2 0 1 3 0 6 

Σ 420 420 353 149 180 1522 

  

Dan \ PE PE LJ  PE MB PE CE PE KP PE NM  Σ x ̅ 

1.1.20 0 0 0 0 0 0 0,0 

31.1.20 35 48 26 22 40 171 34,2 

28.2.20 90 83 50 29 52 304 60,8 

27.3.20 107 114 86 30 69 406 81,2 

30.4.20 113 147 139 39 74 512 102,4 

29.5.20 117 180 153 44 84 578 115,6 

26.6.20 150 224 185 59 93 711 142,2 

31.7.20 244 249 211 68 111 883 176,6 

28.8.20 284 278 222 72 118 974 194,8 

25.9.20 302 312 256 113 131 1114 222,8 

30.10.20 347 345 292 120 145 1249 249,8 

27.11.20 382 380 321 133 157 1373 274,6 

31.12.20 420 420 353 149 180 1522 304,4 
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4.1.2 Dinamika izvrševanja probacijskih nalog – aktiva 

 

 

Na podlagi zgornjih podatkov je v nadaljevanju podana tudi dinamika aktivnih probacijskih 

nalog, ki so bile v izvrševanju v konkretnem časovnem obdobju na posamezni probacijski 

enoti. UPRO je tako ob zaključku leta 2020 beležil 2.018 aktivnih zadev, kar predstavlja 

porast za dobrih 10 odstotkov s preteklih letom (takrat 1.826 aktivnih zadev) 

(PREGLEDNICA 16). 

 

PREGLEDNICA 16: Dinamika izvrševanja probacijskih nalog (AKTIVA) 

 
Trend mesečnega gibanja aktivnih probacijskih nalog v letu 2020 po posameznih 

probacijskih enotah in v povprečju UPRO je natančneje razviden iz SLIKE 9.  

 

 

 

SLIKA 9: Prikaz trenda probacijskih nalog (AKTIVA) 

 

Dan \ PE PE LJ  PE MB PE CE PE KP PE NM  Σ x̅ 

1.1.20 673 446 327 175 205 1826 365,2 

31.1.20 695 442 348 182 178 1845 369,0 

28.2.20 681 465 348 191 173 1858 371,6 

27.3.20 711 463 352 199 166 1891 378,2 

30.4.20 709 435 300 192 163 1799 359,8 

29.5.20 739 430 313 206 162 1850 370,0 

26.6.20 751 408 306 217 164 1846 369,2 

31.7.20 709 430 324 238 163 1864 372,8 

28.8.20 720 430 324 247 167 1888 377,6 

25.9.20 771 440 321 218 159 1909 381,8 

30.10.20 832 463 306 229 180 2010 402,0 

27.11.20 861 464 295 229 185 2034 406,8 

31.12.20 875 456 280 232 175 2018 403,6 
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Iz PREGLEDNICE 17 je razviden pregled izvrševanja zadev (aktiva) po enotah in vrsti PN, 

v letu 2020. V skupnem smislu lahko ugotovimo, da je imel UPRO ob zaključku leta 2020 

v izvrševanju dobrih 44,0 % zadev prekrškovne narave, preostalih slabih 56,0 % pa 

predstavljajo PN s področja kaznivih dejanj. Delež probacijskih enot po posameznih 

zadevah (aktiva) je bil sledeč: PE LJ je imela ob zaključku lanskega leta 43,4 % 

probacijskih nalog v izvrševanju (aktiva), PE MB 22,6 % in PE CE 13,9 % aktive, medtem 

ko sta imela PE KP 11,5 % in PE NM 8,7 % probacijskih nalog v aktivnem izvrševanju. 

 

PREGLEDNICA 17: Izvrševanje probacijskih naloge (AKTIVA) na UPRO, stanje na dan 

31. 12. 2020 

  PE LJ  PE MB PE CE PE KP PE NM  Σ 

Poročilo 

sodišče 27 2 0 0 3 32 

tožilstvo 0 0 0 0 0 0 

komisija za 
pogojni odpust 

0 0 0 0 0 0 

Hišni zapor  0 1 0 1 0 2 

Pogojna obsodba z VN 137 28 22 23 25 235 

Pogojni odpust z VN 20 7 3 5 4 39 

DSK  

KZ 328 222 92 48 43 733 

ZP 325 181 156 134 100 896 

ZKP 28 14 6 21 0 69 

Načrtovanje pogojnega odpusta 
z VN – sodelovanje z ZPKZ 

9 1 1 0 0 11 

Odprava ali poravnava škode 1 0 0 0 0 1 

Σ 875 456 280 232 175 2018 

 

 

4.1.3 Obremenitev probacijskih uslužbencev 

 

Na podlagi teh podatkov je v nadaljevanju podana tudi povprečna obremenitev 

probacijskih uslužbencev z aktivnimi zadevami (angl. workload) tekom leta 2020, tako na 

posameznih probacijskih enotah kot tudi na UPRO kot celoti. 

 

Iz PREGLEDNICE 18, je razvidno, da je v lanskem letu obremenitev probacijskih 

uslužbencev nihala in se tudi močno zmanjšala. Razloge za to lahko iščemo po eni strani 

v epidemiji Covid-19 in manjšem število oseb, napotenih v probacijo, po drugi strani pa 

tudi v kadrovskem povečanju svetovalcev na UPRO tekom lanskega leta.  

 

Čeprav je bila v začetku leta 2020 povprečna obremenitev še na višini 65,3 zadeve na 

probacijskega uslužbenca in je UPRO nato med letom beležil nižjo povprečno obremenitev 

v višini 40,2 zadeve (v letu 2019 kar 82,3), se je nato do konca leta ta obremenitev 

(povprečno) ustalila na dobrih 48 zadev na probacijskega uslužbenca. Največjo 

obremenitev so enote večinoma beležile v prvem kvartalu leta 2020 (še pred pandemijo 

Covid-19), na dinamiko so v nadaljevanju vplivali tudi kadrovski postopki novih zaposlitev 

na posamezni enoti. Največje dosežene obremenitve na enotah so bile sledeče: na 

probacijski enoti Ljubljana (77,2 zadevi na svetovalca), Maribor (76,0), Celje (70,0) Novo 

mesto (69,3) in Koper (49,4 zadeve na svetovalca).  
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Za primerjavo je zanimiv tudi podatek o obremenitvi probacijskih uslužbencev glede na 

število vseh obravnavanih zadev v enem letu (angl. caseload). Zaradi zgoraj navedenih 

razlogov se je tudi ta obremenitev na UPRO umirila, in je v letu 2020 v povprečju znašala 

66,9 zadeve na probacijskega uslužbenca (leto pred tem kar 116,8). 

 

PREGLEDNICA 18: Povprečna obremenitev probacijskih uslužbencev (»workload«) v 2020 

 
 

Kot je razvidno tudi iz SLIKE 10, se je povečana obremenitev probacijskih uslužbencev iz 

začetka leta v nadaljevanju umirila in nato v jesenskem času ponovno počasi pričela 

naraščati. 

 

 

SLIKA 10: Prikaz trenda povprečne obremenitve (»workload«) probacijskih uslužbencev 

 

 

  

Dan \ PE 
PE LJ  

v % 
PE MB 

v % 
PE CE 

v % 
PE KP 

v % 
PE NM  

v % 
x̅ 

v % 

1.1.20 74,8 74,3 65,4 43,8 68,3 65,3 

31.1.20 77,2 73,7 69,6 45,5 59,3 65,1 

28.2.20 61,9 58,1 43,5 38,2 43,3 49,0 

27.3.20 64,6 57,9 44,0 39,8 41,5 49,6 

30.4.20 64,5 54,4 37,5 38,4 40,8 47,1 

29.5.20 67,2 53,8 39,1 41,2 40,5 48,4 

26.6.20 68,3 51,0 38,3 43,4 41,0 48,4 

31.7.20 54,5 39,1 36,0 47,6 32,6 42,0 

28.8.20 55,4 39,1 36,0 49,4 33,4 42,7 

25.9.20 59,3 40,0 35,7 43,6 31,8 42,1 

30.10.20 59,4 42,1 34,0 45,8 36,0 43,5 

27.11.20 61,5 42,2 32,8 45,8 37,0 43,9 

31.12.20 62,5 41,5 31,1 46,4 35,0 43,3 

Povprečje v  2020 63,9 51,3 41,8 43,8 41,6 48,5 
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4.1.4 Izvrševanje prejetih probacijskih nalog – UPRO  

 

 

V PREGLEDNICI 19 in SLIKI 11 je prikazana kumulativna dinamika prejetih probacijskih 

nalog, ki jih je UPRO dobil v izvrševanje tekom leta 2020. Iz preglednice je med drugim 

mogoče razbrati, da znaša delež probacijske naloge izvrševanje dela v splošno korist 

(skupno za KZ, ZKP in ZP) kar 85,2 % vseh novih probacijskih nalog. 

 

 

PREGLEDNICA 19: Prejete probacijske naloge (kumulativa) v 2020 

Dan \ PN 
Poročilo  
sodišče 

Poročilo  
tožilstvo 

Poročilo 
kom PO 

HZ 
P Obs  
z VN 

P Odp  
z VN 

DSK 
KZ 

DSK  
ZP 

DSK  
ZKP 

Nač P 
Odp 

ZPKZ 

Odpr / 
por  

škode 
SKUPAJ 

1.1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.1.20 9 0 0 1 4 2 41 113 10 5 5 190 

28.2.20 21 1 0 1 9 3 73 202 16 5 5 336 

27.3.20 29 3 0 1 19 6 106 271 24 6 6 471 

30.4.20 30 3 0 1 22 6 112 275 24 6 6 485 

29.5.20 40 4 0 1 28 6 123 356 24 14 6 602 

26.6.20 49 4 0 2 41 8 140 434 29 18 6 731 

31.7.20 58 4 0 2 48 16 206 521 42 18 6 921 

28.8.20 62 4 0 2 53 18 229 591 53 18 6 1036 

25.9.20 67 4 0 2 58 18 263 683 66 30 6 1197 

30.10.20 82 4 0 4 70 19 305 829 82 31 7 1433 

27.11.20 90 4 0 4 81 23 326 927 87 32 7 1581 

31.12.20 95 5 0 4 85 25 344 1027 90 32 7 1714 

 

 

 

SLIKA 11: Prikaz trenda prejetih probacijskih nalog po vrsti probacijskih nalog 

 

 

Glede na skupno število prejetih probacijskih nalog ob zaključku leta 2020 predstavljata 

največji delež probacijski nalogi izvrševanja dela v splošno korist po ZP in KZ, v odstotkih 

gledano 59,9 % in 20,1 % vseh probacijskih nalog (skupaj 80,0 %). Sledijo v kronološkem 
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vrstnem redu še probacijska naloga probacijska naloga priprava poročila za sodišče 

(5,5 %), probacijska naloga izvrševanje dela v delo v splošno korist po ZKP (5,3 %), 

izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojni obsodbi z VN (5,0 %), probacijska naloga 

sodelovanje z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju pogojnega odpusta z 

varstvenim nadzorstvom (1,9 %) in probacijska naloga izvrševanje varstvenega 

nadzorstva pri pogojnem odpustu z VN (1,5 %), medtem ko izvrševanje preostalih 

probacijskih nalog predstavlja manj kot 1 % vseh probacijskih nalog.  

 

V nadaljevanju so podrobneje prikazani kumulativni statistični podatki prejetih probacijskih 

nalog v izvrševanje v letu 2020 po posameznih probacijskih enotah in njihova dinamika po 

mesečnih ciklih. 
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4.1.4.1 Izvrševanje probacijskih nalog na Probacijski enoti Celje 

 

 

V PREGLEDNICI 20 in na SLIKI 12 je prikazana kumulativna dinamika prejetih 

probacijskih nalog, ki jih je dobila v izvrševanje PE Celje tekom leta 2020. Iz preglednice 

je med drugim mogoče razbrati, da znaša delež probacijske naloge izvrševanje dela v 

splošno korist (skupno za KZ, ZKP in ZP) 87,9 % vseh probacijskih nalog. 

 

PREGLEDNICA 20: Prejete probacijske naloge na Probacijski enoti Celje (kumulativa) v 2020 

 
 

 

SLIKA 12: Prikaz trenda prejetih probacijskih nalog po vrsti probacijskih nalog na PE Celje 

 

 

Glede na skupno število prejetih nalog predstavljata največji delež probacijski nalogi 

izvrševanje dela v splošno korist po ZP in KZ, v odstotkih gledano 65,7 % in 17,3 % vseh 

probacijskih nalog (skupaj 83,0 %). Sledijo probacijska naloga izvrševanje varstvenega 

nadzorstva pri pogojni obsodbi z VN (5,9 %), probacijska naloga izvrševanje dela v delo v 

Dan \ PN 
Poročilo  
sodišče 

Poročilo  
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DSK  
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ZPKZ 

Odpr / 
por  

škode 
SKUPAJ 

1.1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.1.20 2 0 0 0 0 0 4 38 2 1 0 47 

28.2.20 6 0 0 0 1 0 6 53 4 1 0 71 

27.3.20 6 1 0 0 5 1 15 77 5 1 0 111 

30.4.20 6 1 0 0 5 1 16 77 5 1 0 112 

29.5.20 7 2 0 0 7 1 17 96 5 4 0 139 

26.6.20 7 2 0 0 11 1 20 112 7 4 0 164 

31.7.20 8 2 0 0 12 3 30 139 10 4 0 208 

28.8.20 8 2 0 0 12 3 33 143 14 4 0 219 

25.9.20 8 2 0 0 13 3 39 166 15 4 0 250 

30.10.20 8 2 0 0 15 3 45 178 15 4 1 271 

27.11.20 8 2 0 0 17 3 49 190 15 4 1 289 

31.12.20 8 3 0 0 18 3 53 201 15 4 1 306 
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splošno korist po ZKP (4,9 %), probacijska naloga priprava poročila za sodišče (2,6 %) in 

probacijska naloga sodelovanje z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju 

pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom (1,3 %), medtem ko izvrševanje preostalih 

probacijskih nalog predstavlja 1,0 % ali manj od vseh probacijskih nalog. 
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4.1.4.2 Izvrševanje probacijskih nalog na Probacijski enoti Koper 

 

 

V PREGLEDNICI 21 in na SLIKI 13 prikazana kumulativna dinamika prejetih probacijskih 

nalog, ki jih je dobila v izvrševanje PE Koper tekom leta 2020. Iz preglednice je med drugim 

mogoče razbrati, da znaša delež probacijske naloge izvrševanje dela v splošno korist 

(skupno za KZ, ZKP in ZP) 86,9 % vseh probacijskih nalog. 

 

PREGLEDNICA 21: Izvrševanje probacijskih nalog na Probacijski enoti Koper (kumulativa) v 2020 

 
 

 

SLIKA 13: Prikaz trenda prejetih probacijskih nalog po vrsti probacijskih nalog na PE Koper 

 

 

Glede na skupno število nalog predstavljata največji delež probacijski nalogi izvrševanje 

dela v splošno korist po ZP in ZKP, v odstotkih gledano kar 66,5 % (dve tretjini vseh 

probacijskih nalog na enoti) in 10,7 % vseh probacijskih nalog (skupaj 77,2 %). Sledijo 

probacijska naloga izvrševanje dela v delo v splošno korist po KZ (9,7 %), probacijska 

Dan \ PN 
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Poročilo  
tožilstvo 

Poročilo 
komPO 

HZ 
P Obs  
z VN 

P Odp  
z VN 

DSK 
KZ 

DSK  
ZP 

DSK  
ZKP 

Nač P 
Odp 

ZPKZ 

Odpr / 
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škode 
SKUPAJ 

1.1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.1.20 0 0 0 0 0 0 6 16 4 0 3 29 

28.2.20 0 1 0 0 1 1 7 27 5 0 3 45 

27.3.20 0 2 0 0 2 1 8 31 7 0 3 54 

30.4.20 0 2 0 0 2 1 9 32 7 0 3 56 

29.5.20 0 2 0 0 3 1 9 48 7 2 3 75 

26.6.20 0 2 0 0 7 2 9 67 8 3 3 101 

31.7.20 0 2 0 0 8 4 14 87 10 3 3 131 

28.8.20 0 2 0 0 9 4 15 97 11 3 3 144 

25.9.20 0 2 0 0 10 4 17 99 17 4 3 156 

30.10.20 1 2 0 0 10 4 20 110 20 4 3 174 

27.11.20 1 2 0 0 12 4 20 119 22 4 3 187 

31.12.20 1 2 0 0 13 4 20 137 22 4 3 206 
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naloga izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojni obsodbi z VN (6,3 %), probacijska 

naloga izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojnem odpustu z VN (1,9 %), 

probacijska naloga sodelovanje z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju 

pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom (1,9 %) in probacijska naloga odprava ali 

poravnava škode (1,5 %), medtem ko izvrševanje preostalih probacijskih nalog predstavlja 

1,0 % ali manj od vseh probacijskih nalog. 
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4.1.4.3 Izvrševanje probacijskih nalog na Probacijski enoti Ljubljana 

 

 

V PREGLEDNICI 22 in na SLIKI 14 prikazana kumulativna dinamika prejetih probacijskih 

nalog, ki jih je dobila v izvrševanje PE Ljubljana tekom leta 2020. Iz preglednice je med 

drugim mogoče razbrati, da znaša delež probacijske naloge izvrševanje dela v splošno 

korist (skupno za KZ, ZKP in ZP) 83,0 % vseh probacijskih nalog. 

 

PREGLEDNICA 22: Prejete probacijske naloge na Probacijski enoti Ljubljana (kumulativa) v 2020 

 

 

SLIKA 14: Prikaz trenda prejetih probacijskih nalog po vrsti probacijskih nalog na PE Ljubljana 

 

 

Glede na skupno število nalog predstavljata največji delež probacijski nalogi izvrševanje 

dela v splošno korist po ZP in KZ, v odstotkih gledano 58,0 % in 20,3 % vseh probacijskih 

nalog (skupaj 78,3 %). Sledijo probacijska naloga priprava poročila za sodišče (6,6 %), 

probacijska naloga izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojni obsodbi z VN (5,1 %), 

probacijska naloga izvrševanje dela v delo v splošno korist po ZKP (4,7 %), probacijska 
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1.1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.1.20 4 0 0 0 2 2 13 29 3 3 1 57 

28.2.20 6 0 0 0 2 2 26 54 4 3 1 98 

27.3.20 11 0 0 0 6 3 38 73 8 4 2 145 

30.4.20 11 0 0 0 8 3 39 74 8 4 2 149 

29.5.20 17 0 0 0 10 3 45 92 8 6 2 183 

26.6.20 22 0 0 1 14 4 54 114 9 8 2 228 

31.7.20 27 0 0 1 17 7 77 129 12 8 2 280 

28.8.20 29 0 0 1 20 8 87 161 15 8 2 331 

25.9.20 30 0 0 1 21 8 97 207 18 16 2 400 

30.10.20 36 0 0 1 27 9 110 276 27 17 3 506 

27.11.20 38 0 0 1 30 12 118 322 29 17 3 570 

31.12.20 41 0 0 1 32 12 126 361 29 17 3 622 
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naloga sodelovanje z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju pogojnega 

odpusta z varstvenim nadzorstvom (2,7 %) in probacijska naloga izvrševanje varstvenega 

nadzorstva pri pogojnem odpustu z VN (1,9 %), medtem ko izvrševanje preostalih 

probacijskih nalog predstavlja 1,0 % ali manj od vseh probacijskih nalog. 
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4.1.4.4 Izvrševanje probacijskih nalog na Probacijski enoti Maribor 

 

 

V PREGLEDNICI 23 in na SLIKI 15 prikazana kumulativna dinamika prejetih probacijskih 

nalog, ki jih je dobila v izvrševanje PE Maribor tekom leta 2020. Iz preglednice je med 

drugim mogoče razbrati, da znaša delež probacijske naloge izvrševanje dela v splošno 

korist (skupno za KZ, ZKP in ZP) kar 87,4 % vseh probacijskih nalog. 

 

PREGLEDNICA 23: Prejete probacijske naloge na Probacijski enoti Maribor (kumulativa) v 2020 

 
 

 

SLIKA 15: Prikaz trenda prejetih probacijskih nalog po vrsti probacijskih nalog na PE Maribor 

 

 

Glede na skupno število nalog predstavljata največji delež probacijski nalogi izvrševanje 

dela v splošno korist po ZP in KZ, v odstotkih gledano 53,5 % in 28,8 % vseh probacijskih 

nalog (skupaj 82,3 %). Sledijo probacijska naloga priprava poročila za sodišče (6,3 %), 

probacijska naloga izvrševanje dela v delo v splošno korist po ZKP (5,1 %), probacijska 
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1.1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.1.20 0 0 0 1 1 0 14 25 1 1 1 44 

28.2.20 4 0 0 1 3 0 30 59 3 1 1 102 

27.3.20 6 0 0 1 3 0 40 76 3 1 1 131 

30.4.20 7 0 0 1 4 0 43 76 3 1 1 136 

29.5.20 10 0 0 1 5 0 47 95 3 2 1 164 

26.6.20 12 0 0 1 6 0 52 108 4 2 1 186 

31.7.20 14 0 0 1 8 0 75 123 9 2 1 233 

28.8.20 15 0 0 1 9 1 83 139 11 2 1 262 

25.9.20 18 0 0 1 11 1 96 159 14 5 1 306 

30.10.20 24 0 0 3 13 1 111 187 18 5 0 362 

27.11.20 26 0 0 3 15 2 120 207 19 6 0 398 

31.12.20 27 0 0 3 15 3 124 230 22 6 0 430 
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naloga izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojni obsodbi z VN (3,5 %) in 

probacijska naloga sodelovanje z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju 

pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom (1,4 %), medtem ko izvrševanje preostalih 

probacijskih nalog predstavlja 1,0 % ali manj od vseh probacijskih nalog. 
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4.1.4.5 Izvrševanje probacijskih nalog na Probacijski enoti Novo mesto 

 

 

V PREGLEDNICI 24 in na SLIKI 16 prikazana kumulativna dinamika prejetih probacijskih 

nalog, ki jih je dobila v izvrševanje PE Novo mesto tekom leta 2020. Iz preglednice je med 

drugim mogoče razbrati, da znaša delež probacijske naloge izvrševanje dela v splošno 

korist (skupno za KZ, ZKP in ZP) 80,7 % vseh probacijskih nalog. 

 

PREGLEDNICA 24: Prejete probacijske naloge na Probacijski enoti Novo mesto (kumulativa) v 

2020 

 
 

 

SLIKA 16: Prikaz trenda prejetih probacijskih nalog po vrsti probacijskih nalog na PE Novo mesto 

 

 

Glede na skupno število nalog predstavljata največji delež probacijski nalogi izvrševanje 

dela v splošno korist po ZP in KZ, v odstotkih gledano kar 65,3 % (slabi dve tretjini vseh 

nalog na enoti) in 14,0 % vseh probacijskih nalog (skupaj 79,3 %). Sledijo probacijska 

naloga priprava poročila za sodišče (12,0 %), probacijska naloga izvrševanje varstvenega 
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1.1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.1.20 3 0 0 0 1 0 4 5 0 0 0 13 

28.2.20 5 0 0 0 2 0 4 9 0 0 0 20 

27.3.20 6 0 0 0 3 1 5 14 1 0 0 30 

30.4.20 6 0 0 0 3 1 5 16 1 0 0 32 

29.5.20 6 0 0 0 3 1 5 25 1 0 0 41 

26.6.20 8 0 0 0 3 1 5 33 1 1 0 52 

31.7.20 9 0 0 0 3 2 10 43 1 1 0 69 

28.8.20 10 0 0 0 3 2 11 51 2 1 0 80 

25.9.20 11 0 0 0 3 2 14 52 2 1 0 85 

30.10.20 13 0 0 0 5 2 19 78 2 1 0 120 

27.11.20 17 0 0 0 7 2 19 89 2 1 0 137 

31.12.20 18 0 0 0 7 3 21 98 2 1 0 150 

 



 

Letno poročilo    41 

nadzorstva pri pogojni obsodbi z VN (4,7 %), probacijska naloga izvrševanje varstvenega 

nadzorstva pri pogojnem odpustu z VN (2,0 %) in probacijska naloga izvrševanje dela v 

delo v splošno korist po ZKP (1,3 %), medtem, ko izvrševanje preostalih probacijskih nalog 

predstavlja manj kot 1,0 % vseh probacijskih nalog. 
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 ANALIZA IZVRŠEVANJA PROBACIJSKIH NALOG 

 

 

4.2.1 Probacijske naloge v letu 2020 na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 je bilo na ravni UPRO, v izvrševanju 3505 probacijskih nalog (ena probacijska 

naloga (zadeva) se nanaša na eno osebo), od tega je bilo zaključenih 40,1 %, pri 0,6 % je 

bila sankcija prenesena v pristojnost na drugo PE, v leto 2021 je bilo prenesenih 59,3 % 

probacijskih nalog (PREGLEDNICA 25). 

 

PREGLEDNICA 25: Probacijske naloge v letu 2020 

  

PROBACIJSKE NALOGE V LETU 2020 PE CE PE KP PE LJ PE MB PE NM UPRO

Probacijske naloge na posamezni PE 602 394 1337 838 334 3505

Delež probacijsih naloge  na ravni UPRO 17,2 11,2 38,2 23,9 9,5 100

Zaključene probacijske naloge v letu 2020 316 129 407 423 129 1404

Delež zaključenih probacijskih nalog po posamezni PE (v %) 52,5 32,7 30,4 50,5 38,6

Delež zaključenih probacijskih nalog na ravni UPRO (v %) 22,5 9,2 29,0 30,1 9,2 40,1

Izvršene probacijske naloge 275 93 312 356 117 1153

Delež izvršnih probacijskih nalog po posamezni PE (v %) 87,0 72,1 76,7 84,2 90,7

Delež izvršnih probacijskih nalog  na ravni UPRO (v %) 23,9 8,1 27,1 30,9 10,0 82,1

Uspešno (v celoti opravljene obveznosti) zaključene probacijske naloge 268 83 296 328 115 1090

Delež po posamezni PE (v %) 97,5 89,2 94,9 92,1 98,3

Delež na ravni UPRO (v %) 24,6 7,6 27,2 30,1 10,5 94,5

Ustavitev postopka  – prekršek (izterjatev ali plačilo) 7 10 16 28 2 63

Delež po posamezni PE (v %) 2,5 10,8 5,1 7,9 0,0

Delež na ravni UPRO (v %) 11,1 15,9 25,4 44,4 3,2 5,5

Neizvršene probacijske naloge 41 36 95 67 12 251

Delež neizvršnih probacijskih nalog na ravni UPRO (v %) 13,0 27,9 23,3 15,8 9,3

Delež neizvršnih probacijskih nalog po posamezni PE (v %) 16,4 14,3 37,8 26,7 4,8 17,9

Drugo/smrt 1 2 11 9 0 23

Delež po posamezni PE (v %) 2,4 5,6 11,6 13,4 0,0

Delež na ravni UPRO (v %) 4,4 8,7 47,8 39,1 0,0 9,2

Iztek roka/neodzivnost  organa 4 0 10 26 1 41

Delež po posamezni PE (v %) 9,8 0,0 10,5 38,8 8,3

Delež na ravni UPRO (v %) 9,8 0,0 24,4 63,4 2,4 16,3

Sprememba sankcije 24 25 58 19 10 136

Delež po posamezni PE (v % ) 58,5 69,4 61,1 28,4 83,3

Delež na ravni UPRO (v %) 17,6 18,4 42,6 14,0 7,4 54,2

Ustavitev sankcije 12 9 16 13 1 51

Delež po posamezni PE (v %) 29,3 25,0 16,8 19,4 8,3

Delež na ravni UPRO (v %) 23,5 17,6 31,4 25,5 2,0 20,3

Prenos krajevne pristojnosti na drugo PE 8 2 4 6 2 22

Delež po posamezni PE (v %) 1,3 0,5 0,3 0,7 0,6

Delež na ravni UPRO (v %) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6

Prenos izvrševanja probacijskih nalog v leto 2021 278 263 926 409 203 2079

Delež prenosa izvrševanja probacijskih nalog v leto 2021 po posamezni PE (v %) 46,2 66,8 69,3 48,8 60,8

Delež prenosa izvrševanja probacijskih nalog v leto 2021 na ravni UPRO (v %) 13,4 12,6 44,5 19,7 9,8 59,3
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SLIKA 17: Probacijske naloge v letu 2020 na ravni UPRO 

 

 

 

4.2.1.1 Zaključene probacijske naloge v letu 2020 

 

 

V letu 2020 je bilo na ravni UPRO največ probacijskih nalog zaključenih na PE Maribor 

(30,1 %), sledijo PE Ljubljana (29,0 %), PE Celje (22,5 %), PE Koper in PE Novo mesto 

(9,2 %) (PREGLEDNICA 25). 

 

 

 

SLIKA 18: Delež zaključenih probacijskih nalog na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 je bilo po posamezni PE največ probacijskih nalog zaključenih na PE Celje 

(52,5 %) in PE Maribor (50,5 %), sledijo PE Novo mesto (38,6 %), PE Koper (32,7 %) in 

PE Ljubljana (30,4 %) (PREGLEDNICA 25). 

 

 



 

44  Letno poročilo 

 

SLIKA 19: Delež zaključenih probacijskih nalog po probacijskih enotah 

 

 

Iz PREGLEDNICE 25 je razvidno, da je bilo v letu 2020 od skupnega števila zaključenih 

probacijskih nalog na ravni UPRPO: 

 

1. Izvršenih 82,1 %, od tega:  

 

— je bilo 94,5 % uspešno (v celoti opravljene obveznosti) zaključenih in 

— pri 5,5 % je bil postopek ustavljen (postopek izterjatve ali plačilo). 

 

 

 

SLIKA 20: Delež Izvršenih probacijskih nalog na ravni UPRO 

 

2. Neizvršenih 17,9 %, od tega:  

 

— pri 9,2 % drugo/smrt, 

— pri 16,3 % iztek roka/neodzivnost organa 

— pri 54,2 % je bila sankcija spremenjena in 
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— pri 20,3 % je bila sankcija ustavljena. 

 

 

SLIKA 21: Delež neizvršenih probacijskih nalog na ravni UPRO 

 

 

4.2.1.2 Uspešno (v celoti opravljene obveznosti) zaključene probacijske naloge  

 

 

V letu 2020 je na ravni UPRO največ oseb realiziralo svojo probacijsko nalogo (v celoti 

opravilo ali izvršitev/ustavitev postopka) na PE Maribor (30,1 %), sledi PE Ljubljana 

(26,7 %), PE Celje (24,8 %), PE Novo mesto (10,5 %) in PE Koper (7,6 %) 

(PREGLEDNICA 25). 

 

 

SLIKA 22: Delež skupaj uspešno realiziranih probacijskih nalog na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 25 je razvidno, da je od skupnega števila oseb, vključenih v probacijo, 

po posamezni probacijski enoti največ oseb realiziralo svojo probacijsko nalogo (v celoti 

opravilo ali izvršitev/ustavitev postopka) na PE Novo mesto (98,3 %), sledi PE Celje 

(97,5 %), PE Ljubljana (94,9 %), PE Maribor (92,1 %) in PE Koper (89,2 %). 
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SLIKA 23: Delež skupaj uspešno realiziranih probacijskih nalog po probacijskih enotah 

 

 

4.2.1.3 Prenos krajevne pristojnosti na drugo PE 

 

 

V letu 2020 je bilo na ravni UPRO 0,6 % sankcij prenesenih v pristojnost na drugo PE, od 

tega največ na PE Celje (0,2 %), na preostalih PE pa (0,1 %) (PREGLEDNICA 25). Za 

prenesene sankcije na drugo PE na UPRO ne vodimo statističnih podatkov, iz katerih bi 

bilo razvidno ali je bila sankcija zaključena na drugi PE. 

 

 

SLIKA 24: Prenesene sankcije v pristojnost na drugo PE na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 25 je razvidno, da je bilo po posamezni probacijski enoti, največ sankcij 

prenesenih v pristojnost na drugo PE na PE Celje (1,3 %), sledi PE Maribor (0,7 %), PE 

Novo mesto (0,6 %), PE Koper (0,5 %) in PE Ljubljana (0,3 %). 
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SLIKA 25: Prenesene sankcije v pristojnost na drugo PE po probacijskih enotah 

 

 

4.2.1.4 Prenos izvrševanja probacijskih nalog v leto 2021 

 

 

Iz leta 2020 v leto 2021 je bilo na ravni UPRO prenesenih 2079 zadev (59,3% vseh 

obravnavanih probacijskih nalog), največ na PE Ljubljana (44,5 %), sledi PE Maribor 

(19,7 %), PE Celje (13,4 %), PE Koper (12,6 %) in najmanj na PE Novo mesto (9,8 %) 

(PREGLEDNICA 25). 

 

 

SLIKA 26: Delež prenesenih probacijskih nalog v leto 2021 na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 25 je razvidno, da je bilo iz leta 2020 v leto 2021 največ prenesenih 

probacijskih nalog od skupaj obravnavanih na posamezni probacijski enoti, na PE 

Ljubljana (69,3 %), sledi PE Koper (66,8 %), PE Novo mesto (60,8 %), PE Maribor 

(48,8 %) in PE Celje (46,2 %). 
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SLIKA 27: Delež prenesenih probacijskih nalog v leto 2021 po probacijskih enotah  

 

 

4.2.2 Naložene ure s pravnim aktom v letu 2020 na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 je bilo osebam, vključenim v probacijo, s pravnim aktom naloženih skupaj 

310.427 ur DSK, od tega največ po KZ (58,5 %), po ZP (39,7%) in po ZKP (1,8 %) 

(PREGLEDNICA 26). 

 

PREGLEDNICA 26: Število naloženih ur, s pravnim aktom na ravni UPRO 

 
 

 

 

 

 

 

PE CE PE KP PE LJ PE MB PE NM UPRO

65.462 21.564 123.986 68.539 30.876 310.427

Delež naloženih urna ravni UPRO (v %) 21,1 7,0 39,9 22,1 9,9 100

Število naloženih ur po DSK ZP 26.652 11.621 44.630 21.959 18.456 123.318

Delež  naloženih ur po DSK ZP na PE (v %) 40,7 53,9 36,0 32,0 59,8

Delež  naloženih ur po DSK ZP (v %) 21,6 9,4 36,2 17,8 15,0 39,7

Število naloženih ur po DSK KZ 37.534 8.723 77.706 45.240 12.240 181.443

Delež  naloženih ur po DSK KZ na PE  (v %) 57,3 40,4 62,7 66,0 39,6

Delež  naloženih ur po DSK KZ (v %) 20,7 4,8 42,8 24,9 6,7 58,5

Število naloženih ur po DSK ZKP 1.276 1.220 1.650 1.340 180 5.666

Delež  naloženih ur po DSK ZKP na PE  (v %) 2,0 5,7 1,3 2,0 0,6

Delež  naloženih ur po DSK ZKP (v %) 22,5 21,5 29,1 23,6 3,2 1,8

Število naloženih ur, s pravnim aktom

 v letu 2020
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SLIKA 28: Delež naloženih ur s pravnim aktom v letu 2020 na ravni UPRO 

 

 

Največ ur DSK s pravnim aktom je bilo naloženih osebam v pristojnosti PE Ljubljana 

(39,9 %), ki je glede na število prebivalcev na območju, ki ga pokriva največja probacijska 

enota UPRO, sledi PE Maribor (22,1 %), kot druga največja enota, PE Celje (21,1 %) kot 

trtja največja enota in najmanjši enoti UPRO, PE Novo mesto (9,9 %) in PE Koper (7,0 %) 

(PREGLEDNICA 26). 

 

 

SLIKA 29: Delež naloženih ur DSK, s pravnim aktom na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 26 je razvidno, da je bilo osebam na probacijskim enotam s pravnim 

aktom naloženih ur: 

 

— DSK ZP, največ na PE Ljubljana (36,2 %) in najmanj na PE Koper (9,4 %),  

— DSK KZ, največ na PE Ljubljana (42,8 %) in najmanj na PE Koper (4,8 %), 

— DSK ZKP, največ na PE Ljubljana (29,1 %)  in najmanj na PE Novo mesto (3,2 %). 
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SLIKA 30: Delež naloženih ur DSK, s pravnim aktom po ZP, KZ in ZKP na ravni UPRO 

 

 

4.2.3 Demografski podatki oseb, vključenih v probacijo na ravni UPRO 

 

 

4.2.3.1 Osebe, vključene v probacijo glede na spol na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 so probacijski uslužbenci na ravni UPRO obravnavali skupaj 3505 oseb, 

vključenih v probacijo (ena probacijska naloga (zadeva) se nanaša na eno osebo), od tega 

83,0 % oseb moškega spola in 17,0 % oseb ženskega spola (PREGLEDNICA 27). 

 

PREGLEDNICA 27: Osebe vključene v probacijo po spolu na ravni UPRO 

 
 

 

 

 

 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž

473 129 343 51 1120 217 693 145 280 54 2909 596

78,6 21,4 87,1 12,9 83,8 16,2 82,7 17,3 83,8 16,2

13,5 3,7 9,8 1,5 31,9 6,2 19,8 4,1 8,0 1,5 83,0 17,0

PE CE

394 1337 838 334

PE KP PE LJ

Delež oseb po spolu na UPRO (v %)

UPRO

3505

Osebe, vključene v probacijo 

v letu 2020 na PE

Spol

Delež oseb po spolu na PE (v %)

11,2 38,2

Število oseb po spolu

100

PE NM

602

PE MB

17,2 23,9 9,5
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SLIKA 31: Število oseb, vključenih v probacijo glede na spol na ravni UPRO 

 

 

 

SLIKA 32: Delež oseb, vključenih v probacijo glede na spol na ravni UPRO 

 

 

Največ oseb na ravni UPRO je bilo obravnavanih na PE Ljubljana (38,2 %), sledi PE 

Maribor (23,9 %), PE Celje (17,2 %), PE Koper (11,2 %) in PE Novo mesto (9,5 5). 
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SLIKA 33: Delež oseb, vključenih v probacijo po probacijskih enotah na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 27 je razvidno, da je bilo na ravni UPRO, glede na spol obravnavanih: 

 

— največ oseb moškega spola na PE Ljubljana (31,9 %) in najmanj na PE Novo 

mesto (8,0 %), 

— največ oseb ženskega spola na PE Ljubljana (6,2 %) in najmanj na PE Koper in 

PE Novo mesto (1,5 %).  

 

 

 

SLIKA 34: Osebe, vključene v probacijo glede na spol po probacijskih enotah na ravni UPRO 
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4.2.3.2 Osebe, vključene v probacijo, glede na starost na ravni UPRO 

 

 

Probacijski uslužbenci so v letu 2020 na ravni UPRO obravnavali največ oseb v starostni 

kategoriji od 30–40 (30,1 %) let in v starostni kategoriji od 40–50 let (23,3 %). Najmanj 

obravnavanih oseb je bilo v starostni kategoriji več kot 70 let (1,6 %) in v starostni kategoriji 

od 18–20 let (2,3 %) (PREGLEDNICA 28). 

 

PREGLEDNICA 28: Osebe, vključene v probacijo, glede na starost na ravni UPRO 

 
 

 

Iz PREGLEDNICE 28 je razvidno, da je bilo glede na starost obravnavanih: 

 

— največ oseb v starostni kategoriji od 30–40 let na PE Ljubljana (11,3 %) in 

— najmanj oseb v starostni kategoriji več kot 70 let na PE Koper (0,1 %), PE Maribor 

in PE Novo mesto ter v starostni kategoriji od 18–20 let na PE Novo mesto(0,1 %). 

 

 

 

SLIKA 35: Osebe, vključene v probacijo, glede na starost na ravni UPRO 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

18 0,5 12 0,3 29 0,8 20 0,6 3 0,1 82 2,3

116 3,3 73 2,1 315 9,0 163 4,7 79 2,3 746 21,3

197 5,6 121 3,5 396 11,3 236 6,7 104 3,0 1054 30,1

134 3,8 102 2,9 296 8,4 222 6,3 61 1,7 815 23,2

79 2,4 48 1,4 175 5,0 125 3,6 60 1,7 487 13,9

47 1,3 35 1,0 92 2,6 69 2,0 22 0,6 265 7,6

11 0,3 3 0,1 33 0,9 3 0,1 5 0,1 55 1,6

0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0

602 17,3 394 11,2 1337 38,1 838 23,9 334 9,5 3505 100

v starosti od 18–20 let

PE LJ PE MBOSEBE VKLJUČENE 

V PROBACIJO 

V LETU 2020

PE CE PE KP UPROPE NM

v starosti od 20–30 let

v starosti od  30–40 let

v starosti od 40–50 let

v starosti od 50–60 let

v starosti od 60–70 let

več kot  70 let

ni podatka

Skupaj
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4.2.3.3 Osebe, vključene v probacijo, glede na raven izobrazbe na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 so probacijski uslužbenci na ravni UPRO, glede na raven izobrazbe po 

Slovenskem ogrodju kvalifikacij (v nadaljevanju: SOK) obravnavali s/z 

(PREGLEDNICA 29):  

 

— 1. ravnjo izobrazbe – OŠ nedokončana skupaj 5,0 % oseb. Največ oseb s 1. ravnjo 

izobrazbe je bilo obravnavno na PE Novo mesto (2,2 %), najmanj pa na PE Koper 

(0,1 %). 

— 2. ravnjo izobrazbe – OŠ dokončana skupaj 17,3 % oseb. Največ oseb z 2. ravnjo 

izobrazbe je bilo obravnavno na PE Ljubljana (6,4 %), najmanj pa na PE Koper 

(1,1 %). 

— 3. ravnjo izobrazbe – nižja poklicna izobrazba skupaj 5,9 % oseb. Največ oseb s 

3. ravnjo izobrazbe je bilo obravnavno na PE Ljubljana (2,1 %), najmanj pa na PE 

Novo mesto (0,5 %). 

— 4. ravnjo izobrazbe – srednja poklicna izobrazba skupaj 23,5 % oseb. Največ oseb 

s 4. ravnjo izobrazbe je bilo obravnavno na PE Maribor (7,7 %), najmanj pa na PE 

Novo mesto (1,3 %). 

— 5. ravnjo izobrazbe – srednjo tehnično in drugo strokovno izobrazbo ter splošno 

izobrazbo (gimnazija) / srednja strokovna in splošna izobrazba skupaj 18,8 % 

oseb. Največ oseb s 5. ravnjo izobrazbe je bilo obravnavno na PE Ljubljana 

(8,4 %), najmanj pa na PE Novo mesto (1,5 %). 

— 6. ravnjo – višješolsko in višjo strokovno izobrazbo skupaj 2,5 %. Največ oseb s 6. 

ravnjo izobrazbe je bilo obravnavno na PE Ljubljana (1,0 %), najmanj pa na PE 

Novo mesto (0,2 %). 

— 7. ravnjo izobrazbe – visokošolsko strokovno in univerzitetno izobrazbo 

(1. bolonjska stopnja) skupaj 3,7 % oseb. Največ oseb s 7. ravnjo izobrazbe je bilo 

obravnavno na PE Celje (1,5 %), najmanj na PE Koper in PE Novo mesto (0,2 %). 

— 8. ravnjo – magisterijem stroke (2. bolonjsko stopnjo) ali univerzitetno izobrazbo 

pred bolonjsko reformo skupaj 1,2 % oseb. Največ oseb z 8. ravnjo izobrazbe je 

bilo obravnavno na PE Ljubljana (0,5 %), na PE Novo mesto oseb s to ravnjo 

izobrazbe niso obravnavali. 

— 9. ravnjo – magisterijem znanosti skupaj (0,1 %) oseb, le na PE Ljubljana. 

— 10. ravnjo – doktorat znanosti (3. bolonjsko stopnjo) skupaj (0,1 %), le na PE Celje. 

 

Probacijskim uslužbencem na ravni UPRO ni uspelo pridobiti podatkov o ravni izobrazbe 

za 21,9 % oseb. 
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PREGLEDNICA 29: Osebe, vključenih v probacijo, glede na raven izobrazbe na ravni UPRO 

 
 

 

 

SLIKA 36: Osebe, vključenih v probacijo, glede na raven izobrazbe na ravni UPRO 

  

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

1. RAVEN 19 0,5 5 0,1 47 1,3 29 0,8 77 2,2 177 5,0

2. RAVEN 134 3,8 38 1,1 224 6,4 139 4,0 71 2,0 606 17,3

3. RAVEN 43 1,2 23 0,7 74 2,1 50 1,4 16 0,5 206 5,9

4. RAVEN 176 5,0 67 1,9 264 7,5 270 7,7 47 1,3 824 23,5

5. RAVEN 95 2,7 55 1,6 295 8,4 160 4,6 54 1,5 659 18,8

6. RAVEN 17 0,5 9 0,3 35 1,0 19 0,5 8 0,2 88 2,5

7. RAVEN 51 1,5 6 0,2 32 0,9 33 0,9 7 0,2 129 3,7

8. RAVEN 6 0,2 6 0,2 19 0,5 11 0,3 1 0,0 43 1,2

9. RAVEN 0 0,0 0 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 2 0,1

10. RAVEN 3 0,1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,1

NI PODATKA 58 1,7 185 5,2 344 9,8 127 3,6 53 1,5 767 21,9

602 17,2 394 11,3 1.337 38,1 838 23,9 334 9,5 3505 100

PE CE PE KP UPRO

OŠ nedokončana

PE LJ PE MB PE NM

Srednje tehnično in drugo strokovno izobraževanje ter splošno 

izobraževanje (gimnazije)/ srednja strokovna in splošna izobrazba

Višješolsko in višje strokovo izobraževanje/izobrazba.

Visokošolski strokovni in univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)

NAJVIŠJA FORMALNO DOSEŽENA RAVEN IZOBRAZBE?

OŠ dokončana

Nižje poklicno izobraževanje / nižja poklicna izobrazba

Srednje poklicno izobraževanje/ srednja poklicna izobrazba

Magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni programi pred 

bolonjsko reformo

Magisterij znanosti

Doktorati znanosti (3. bolonjska st.)

Ni podatka

Skupaj
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4.2.3.4 Osebe, vključene v probacijo, glede na zaposlitveni status na ravni UPRO 

 

 

Probacijski uslužbenci so v letu 2020 na ravni UPRO glede na zaposlitveni status 

obravnavali največ nezaposlenih oseb (32,0 %) in najmanj oseb s statusom upokojencev 

(2,9 %). Zaposlenih oseb je bilo, na ravni UPRO obravnavano 20,7 %. 

 

PREGLEDNICA 30: Osebe, vključene v probacijo, glede na zaposlitveni status na ravni UPRO 

 
 

 

 

SLIKA 37: Osebe, vključene v probacijo, glede na zaposlitveni status na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 30 je razvidno, da je bilo glede na zaposlitveni status: 

 

— največ nezaposlenih oseb na PE Ljubljana (11,5 %) in 

— najmanj oseb s statusom dijak/študent v PE Novo mesto (0,1 %). 

 

  

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

193 5,5 51 1,5 241 6,9 203 5,8 38 1,1 726 20,7

168 4,8 149 4,3 403 11,5 278 7,9 122 3,5 1120 32,0

24 0,7 14 0,4 42 1,2 19 0,5 4 0,1 103 2,9

32 0,9 18 0,5 56 1,6 40 1,1 17 0,5 163 4,7

141 4,0 22 0,6 42 1,2 28 0,8 14 0,4 247 7,0

44 1,3 140 4,0 553 15,8 270 7,7 139 4,0 1146 32,7

602 17,2 394 11,3 1337 38,2 838 23,8 334 9,5 3505 100

UPRO

Zaposlen

Nezaposlen

Dijak - študent

DELOVNO RAZMERJE
PE LJ PE MB PE NMPE CE PE KP

Upokojenec

Nezaposlen - občasne kratke zaposlitve

Ni podatka

Skupaj
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4.2.3.5 Osebe, upravičene do povračila stroškov DSK na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 je bilo na ravni UPRO, od skupnega števila oseb, vključenih v probacijo, 

opravljalo probacijsko nalogo DSK 84,2 % oseb. Od tega števila oseb, so probacijski 

uslužbenci, iz uradnih evidenc CSD (ISCSD2) ugotovili, v skladu s 5. odstavkom 23. člena 

ZPro, da je bilo na dan sklenitve dogovora o opravljanju DSK upravičenih do 

socialnovarstvenih prejemkov 30,6 % oseb (PREGLEDNICA 31). 

 

PREGLEDNICA 31: Osebe, vključene v probacijo in upravičene do povračila stroškov DSK na ravni 

UPRO 

 
 

 

 

SLIKA 38: Osebe, vključene v DSK in upravičene do povračila DSK na ravni UPRO 

 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

528 17,9 335 11,4 1072 36,3 747 25,3 269 9,1 2951 84,2

138 15,3 102 11,3 280 31,0 253 28,0 130 14,4 903 30,6

UPRO

Število oseb, vključenih v DSK na PE

Upravičenci do povračila stroškov DSK

PE LJ
OSEBE, VKLJUČENE V DSK

PE CE PE MB PE NMPE KP
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SLIKA 39: Osebe upravičene do povračila stroškov DSK v času izvrševanja DSK 

 

 

Iz PREGLEDNICE 31 je razvidno, da je bilo na ravni UPRO: 

 

— največ oseb, vključeno v DSK na PE Ljubljana (36,3 %), prav tako največ oseb 

upravičeno do povračila DSK (31,0 %). 

— najmanj oseb, vključeno v DSK na PE Novo mesto (9,1 %) in najmanj oseb 

upravičeno do povračila DSK na PE Koper (11,3 %). 
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4.2.4 Vrste probacijskih nalog na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 je bilo na ravni UPRO v izvrševanju 3.505 probacijskih nalog, od tega jih je 

bilo 51,0 % na dan 1. 1. 2020 in 49,0 % novo prejetih. Iz leta 2020 v leto 2021 je bilo v 

izvrševanje prenesenih 59,3 % probacijskih nalog. 

 

Od skupnega števila obravnavanih probacijskih nalog v letu 2020 je bilo 

(PREGLEDNICA 32): 

 

— DSK (84,2 %), in sicer DSK – KZ v 31,3 %, DSK – ZP v 49,0 %, in DSK – ZKP v 

3,9 %, 

— pogojna obsodba z VN (8,6 %), 

— poročilo za sodišče (3,4 %), 

— pogojni odpust z VN (2,2 %), 

— načrtovanje pogojnega odpusta (1,0 %), 

— hišni zapor (0,3 %), 

— priprava poročila za državnega tožilca v postopku poravnave, poročila pri 

odloženem pregonu in odprava ali poravnava škode (po 0,1 %). 

 

PREGLEDNICA 32: Probacijske naloge v letu 2020 na ravni UPRO 

 
 

 

 

 

 

Število v % Število v % Število v % Število v %

1.786 51,0 1.719 49,0 3.505 100 2.079 59,3

Poročilo za državnega tožilca - poravnava 0 0,0 2 0,1 2 0,1 0 0,0

Poročilo za državnega tožilca - odložen pregon 2 0,1 3 0,1 5 0,1 3 0,1

Odprava ali poravnava škode 1 0,0 4 0,1 5 0,1 2 0,1

Poročilo za sodišče 23 0,7 95 2,7 118 3,4 27 0,8

Pogojna obsodba z VN 216 6,2 86 2,4 302 8,6 226 6,4

Pogojni odpust z VN 51 1,4 25 0,7 76 2,2 50 1,4

Hišni zapor 6 0,2 4 0,1 10 0,3 3 0,1

DSK - KZ 754 21,5 344 9,8 1098 31,3 728 20,8

DSK - ZP 690 19,7 1027 29,3 1717 49,0 969 27,6

DSK - ZKP 38 1,1 98 2,8 136 3,9 60 1,7

Načrtovanje pogojnega odpusta – sodelovanje z ZPKZ 5 0,1 31 0,9 36 1,0 11 0,3

PROBACIJSKE NALOGE

 Na dan 1. 1. 2020
Novo prejete 

v letu 2020

Skupaj obravnavane 

v letu 2020
Na dan 31. 12. 2020
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SLIKA 40: Probacijske naloge v letu 2020 na ravni UPRO 
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4.2.4.1 Probacijske naloge na dan 1. 1. 2020 

 

 

Na dan 1. 1. 2020 je bilo v izvrševanju 1.786 probacijskih nalog, od tega 

(PREGLEDNICA 33): 

 

— DSK (82,9 %), in sicer DSK – KZ v 42,2 %, DSK – ZP v 38,6 %, in DSK – ZKP v 

2,1 %, 

— pogojna obsodba z VN (12,1 %), 

— pogojni odpust z VN (2,9 %), 

— poročilo za sodišče (1,3 %), 

— hišni zapor in načrtovanje pogojnega odpusta (po 0,3 %), 

— priprava poročila za državnega tožilca pri odloženem pregonu in odprava ali 

poravnava škode (po 0,1 %), 

— poročilo za državnega tožilca v postopku poravnave, na dan 1. 1. 2020 ni bilo v 

izvrševanju. 

 

PREGLEDNICA 33: Probacijske naloge na dan 1. 1. 2020 na ravni UPRO 

 
 

 

SLIKA 41: Probacijske naloge na dan 1. 1. 2020 na ravni UPRO 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

296 16,6 189 10,6 716 40,1 401 22,4 184 10,3 1.786 100

Poročilo za državnega tožilca - poravnava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poročilo za državnega tožilca - odložen pregon 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1

Odprava ali poravnava škode 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1

Poročilo za sodišče 4 0,2 2 0,1 16 0,9 0 0,0 1 0,1 23 1,3

Pogojna obsodba z VN 22 1,2 22 1,2 117 6,5 24 1,3 31 1,7 216 12,1

Pogojni odpust z VN 9 0,5 4 0,2 26 1,5 10 0,6 2 0,1 51 2,9

Hišni zapor 0 0,0 2 0,1 0 0,0 4 0,2 0 0,0 6 0,3

DSK - KZ 111 6,2 50 2,8 285 15,9 258 14,4 50 2,8 754 42,2

DSK - ZP 139 7,8 93 5,3 255 14,3 105 5,9 98 5,5 690 38,6

DSK - ZKP 9 0,5 13 0,7 16 0,9 0 0,0 0 0,0 38 2,1

Načrtovanje pogojnega odpusta – sodelovanje z ZPKZ 1 0,1 2 0,1 0 0,0 0 0,0 2 0,1 5 0,3

PROBACIJSKE NALOGE NA DAN  1. 1. 2020

UPROPE CE PE KP PE LJ PE MB PE NM
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Na dan 1. 1. 2020 je bil delež probacijskih nalog po probacijskih enotah: PE Ljubljana 

40,1 %, PE Maribor 22,4 %, PE Celje 16,6 %, PE Koper 10,6 % in PE Novo mesto 10,3 %.  

 

 

SLIKA 42: Delež probacijskih nalog na dan 1. 1. 2020 po probacijskih enotah 

 

 

Iz PREGLEDNICE 33 je razvidno, da je bilo na dan 1. 1. 2020 na ravni UPRO po 

probacijskih enotah v izvrševanju: 

 

— DSK – KZ, največ na PE Ljubljana(15,9 %) in najmanj na PE Koper in PE Novo 

mesto (2,8 %).  

— DSK – ZP, največ na PE Ljubljana (14,3 %) in najmanj na PE Koper (5,3 %). 

— Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom, največ na PE Ljubljana (6,5 %) in 

najmanj na PE Celje in PE Koper (1,2 %). 

— Pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom, največ na PE Ljubljana (1,5 %) in 

najmanj na PE Novo mesto (0,1 %).  

— DSK – ZKP, največ na PE Ljubljana (0,9 %), na PE Maribor in PE Novo mesto ni 

bilo probacijske naloge v izvrševanju. 

— Poročilo za sodišče, največ na PE Ljubljana (0,9 %) in najmanj na PE Koper in PE 

Novo mesto (0,1 %). Na PE Maribor ni bilo probacijske naloge v izvrševanju. 

— Hišni zapor, na PE Maribor (0,2 %) in PE Koper (0,1 %). Na drugih enotah ni bilo 

probacijske naloge v izvrševanju. 

— Načrtovanje pogojnega odpusta – sodelovanje z ZPKZ, na PE Celje, PE Koper in 

PE Novo mesto (0,1 %). Na PE Ljubljana in PE Maribor ni bilo probacijske naloge 

v izvrševanju. 

— Poročilo za državnega tožilca – odložen pregon, na PE Celje in PE Koper (0,1 %). 

Na drugih enotah ni bilo probacijske naloge v izvrševanju. 

— Odprava ali poravnava škode, le na PE Koper (0,1 %). Na drugih enotah ni bilo 

probacijske naloge v izvrševanju. 

— Poročilo za državnega tožilca – poravnava ni izvajala nobena probacijska enota. 
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SLIKA 43: Izvrševanje probacijskih nalog na dan 1. 1. 2020 po probacijskih enotah  

 

 

4.2.4.2 Prejete probacijske naloge v letu 2020 

 

 

V letu 2020 je bilo prejetih 1.719 novih zadev, od tega (PREGLEDNICA 34):  

 

— DSK (85,4 %), in sicer DSK – KZ v 20,0 %, DSK – ZP v 59,7 % in DSK – ZKP v 

5,7 %, 

— poročilo za sodišče (5,5 %),  

— pogojna obsodba z VN (5,0 %),  

— načrtovanje pogojnega odpusta (1,8 %),  

— pogojni odpust z VN (1,5 %),  

— poročilo za državnega tožilca pri odloženem pregonu in odprava ali poravnava 

škode ter hišni zapor (po 0,2 %), 

— poročilo za državnega tožilca v postopku poravnave (0,1 %). 

 

PREGLEDNICA 34: Novo prejete probacijske naloge v letu 2020 na ravni UPRO 

 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

306 17,8 205 12,0 621 36,1 437 25,4 150 8,7 1.719 100

Poročilo za državnega tožilca - poravnava 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1

Poročilo za državnega tožilca - odložen pregon 1 0,1 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,2

Odprava ali poravnava škode 1 0,1 2 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 4 0,2

Poročilo za sodišče 8 0,5 1 0,1 41 2,4 27 1,6 18 1,0 95 5,5

Pogojna obsodba z VN 18 1,1 13 0,8 33 1,9 15 0,9 7 0,4 86 5,0

Pogojni odpust z VN 3 0,2 4 0,2 12 0,7 3 0,2 3 0,2 25 1,5

Hišni zapor 0 0,0 0 0,0 1 0,1 3 0,2 0 0,0 4 0,2

DSK - KZ 53 3,1 20 1,2 126 7,3 124 7,2 21 1,2 344 20,0

DSK - ZP 201 11,7 137 8,0 361 21,0 230 13,4 98 5,7 1027 59,7

DSK - ZKP 15 0,9 22 1,3 29 1,6 30 1,6 2 0,1 98 5,7

Načrtovanje pogojnega odpusta – sodelovanje z ZPKZ 4 0,2 4 0,2 17 1,0 5 0,3 1 0,1 31 1,8

NOVO PREJETE PROBACIJSKE NALOGE V 

LETU2020

PE CE PE KP PE LJ UPROPE MB PE NM
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SLIKA 44: Novo prejete probacijske naloge v letu 2019 na ravni UPRO 

 

 

Delež novo prejetih nalog v letu 2020 na ravni UPRO je bil najvišji na PE Ljubljana 

(36,1 %), sledi PE Maribor (25,4 %), PE Celje (17,8 %), PE Koper (12,0 %) in PE Novo 

mesto (8,7 %).  

 

 

SLIKA 45: Novo prejete probacijske naloge po probacijskih enotah 

 

 

Iz PREGLEDNICE 34 je razvidno, da je bilo v letu 2020 na ravni UPRO, po probacijskih 

enotah prejetih novih zadev: 

 

— DSK – ZP, največ na PE Ljubljana (21,0 %) in najmanj na PE Novo mesto (5,7 %).  

— DSK – KZ, največ na PE Ljubljana (7,3 %) in najmanj na PE Koper in PE Novo 

mesto (1,2 %). 

— DSK – ZKP, največ na PE Ljubljana in PE Maribor (1,6 %), najmanj na PE Novo 

mesto (0,1 %). 
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— Poročilo za sodišče, največ na PE Ljubljana (2,4 %) in najmanj na PE Koper 

(0,1 %). 

— Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom, največ na PE Ljubljana (1,9 %) in 

najmanj na PE Novo mesto (0,4 %).  

— Načrtovanje pogojnega odpusta – sodelovanje z ZPKZ, največ na PE Ljubljana 

(1,0 %) in najmanj na PE Novo mesto (0,1 %).  

— Pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom, največ na PE Ljubljana (0,7 %). Na 

drugih enotah je bila probacijska naloga prejeta v višini (0,2 %).  

— Poročilo za državnega tožilca – odložen pregon, na PE Celje, PE Koper (0,1 %). 

Druge probacijske enote niso prejele te probacijske naloge. 

— Odprava ali poravnava škode, na PE Celje, PE Koper in PE Ljubljana (0,1 %). PE 

Maribor in PE Novo mesto nista prejeli te probacijske naloge. 

— Hišni zapor, na PE Maribor (0,2 %) in PE Ljubljana (0,1 %). Druge probacijske 

enote niso prejele te probacijske naloge. 

— Poročilo za državnega tožilca – poravnava le na PE Celje (0,1 %). Druge 

probacijske enote niso prejele te probacijske naloge. 

 

 

SLIKA 46: Novo prejete probacijske naloge po probacijskih enotah na ravni UPRO 
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4.2.4.3 Probacijske naloge na dan 31. 12. 2020 

 

 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v izvrševanju 2.079 probacijskih nalog, od tega 

(PREGLEDNICA 35): 

 

— DSK (84,3 %), in sicer DSK – KZ v 35,0 %, DSK – ZP v 46,4 % in DSK – ZKP v 

2,9 %, 

— pogojna obsodba z VN (11,0 %),  

— pogojni odpust z VN (2,4 %),  

— poročilo za sodišče (1,3 %),  

— načrtovanje pogojnega odpusta (0,5 %),  

— poročilo za državnega tožilca pri odloženem pregonu, odprava ali poravnava škode 

 in hišni zapor (po 0,1 %), 

— poročilo za državnega tožilca v postopku poravnave, na dan 31. 12. 2020 ni bilo v 

izvrševanju. 

 

PREGLEDNICA 35: Probacijske naloge na dan 31. 12. 2020 na ravni UPRO 

 
 

 

SLIKA 47: Probacijske naloge na dan 31. 12. 2020 na ravni UPRO 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

278 13,3 263 12,7 926 44,5 409 19,7 203 9,8 2.079 100

Poročilo za državnega tožilca - poravnava 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poročilo za državnega tožilca - odložen pregon 0 0,0 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,1

Odprava ali poravnava škode 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 2 0,1

Poročilo za sodišče 0 0,0 1 0,1 24 1,3 0 0,0 2 0,1 27 1,3

Pogojna obsodba z VN 22 1,0 29 1,5 122 6,0 28 1,4 25 1,2 226 11,0

Pogojni odpust z VN 3 0,1 5 0,2 33 1,6 7 0,4 2 0,1 50 2,4

Hišni zapor 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,1 0 0,0 3 0,1

DSK - KZ 94 4,4 52 2,6 320 15,5 214 10,3 48 2,4 728 35,0

DSK - ZP 152 7,1 143 6,9 397 19,2 151 7,4 126 6,2 969 46,6

DSK - ZKP 6 0,3 24 1,2 23 1,0 7 0,4 0 0,0 60 2,9

Načrtovanje pogojnega odpusta – sodelovanje z ZPKZ 1 0,1 4 0,2 6 0,3 0 0,0 0 0,0 11 0,5

PROBACIJSKE NALOGE NA DAN 31. 12. 2020

PE CE PE KP PE LJ PE MB PE NM UPRO
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Delež probacijskih nalog na dan 31. 12. 2020 na ravni UPRO je bil najvišji na PE Ljubljana 

(44,5 %), sledi PE Maribor (19,7 %), PE Celje (13,3 %), PE Koper (12,7 %) in PE Novo 

mesto (9,8 %).  

 

 

SLIKA 48: Probacijske naloge na dan 31. 12. 2020 po probacijskih enotah na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 35 je razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2020 na ravni UPRO, po 

probacijskih enotah v obravnavi: 

 

— DSK – ZP, največ na PE Ljubljana (22,1 %) in najmanj na PE Koper (3,6 %).  

— DSK – KZ, največ na PE Ljubljana (17,3 %) in najmanj na PE Koper (1,0 %).  

— Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom, največ na PE Ljubljana (6,6 %) in 

najmanj na PE Koper (0,3 %). 

— Pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom, največ na PE Ljubljana (1,8 %) in 

najmanj na PE Novo mesto (0,1 %). 

— DSK – ZKP, največ na PE Ljubljana in PE Maribor (1,1 %). Probacijske naloge niso 

izvajali na PE Novo mesto. 

— Poročilo za sodišče, največ na PE Ljubljana (1,3 %). Probacijske naloge niso 

izvajali na PE Celje in PE Maribor  

— Načrtovanje pogojnega odpusta – sodelovanje z ZPKZ, največ na PE Ljubljana 

(0,3 %). Probacijske naloge niso izvajali na PE Maribor in PE Novo mesto. 

— Poročilo za državnega tožilca – odložen pregon, na PE Celje, PE Koper (0,1 %). 

Druge probacijske enote niso prejele te probacijske naloge. 

— Hišni zapor, na PE Koper in PE Maribor (0,1 %). Druge probacijske enote naloge 

niso izvajale. 

— Odprava ali poravnava škode, na PE Ljubljana in PE Koper (0,1 %). Druge 

probacijske enote naloge niso izvajale. 

— Poročilo za državnega tožilca – poravnava ni izvajala nobena probacijska enota. 
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SLIKA 49: Izvrševanje probacijskih nalog na dan 31. 12. 2020 po probacijskih enotah 
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4.2.5 Izvrševanje probacijske naloge DSK po Zakonu o prekrških na ravni UPRO 

 

 

Zakon o prekrških (ZP-1) omogoča osebam z nizkimi dohodki vračilo svojega dolga na 

način z izvršitvijo DSK. Storilec prekrška, ki zaradi premoženjskega stanja ne more plačati 

globe in stroškov postopka v višini 300 evrov ali več, lahko najpozneje do poteka roka za 

plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z DSK. Rok, v 

katerem mora biti delo opravljeno, ne sme biti daljši od 6 mesecev.  

 

Iz PREGLEDNICE 36 je razvidno, da je bilo v letu 2020 na ravni UPRO obravnavanih 

1.717 (49,0 %) nalog, ki so se nanašale na opravljanje DSK po ZP, pri čemer je bilo skupaj 

naloženih 123.318 ur DSK, za kater je sodišče določilo, da morajo osebe opraviti DSK po 

ZP v roku:  

 

— Do enega meseca 7,1 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE Maribor 

(3,3 %) in najmanj PE Koper (0,1 %). 

— Do dveh mesecev 17,8 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE 

Ljubljana (6,6 %) in najmanj na PE Koper (0,9 %). 

— Do treh mesecev 30,9 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE Ljubljana 

(15,1 %) in najmanj na PE Koper (1,6 %).  

— Do štirih mesecev 13,2 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali so obravnavali 

na PE Celje (3,6 %) in najmanj PE Koper (0,6 %). 

— Do petih mesecev 7,6 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali so obravnavali 

na PE Celje (2,6 %) in najmanj PE Maribor (0,5 %). 

— Do šestih mesecev 23,4 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali so 

obravnavali na PE Koper (9,0%) in najmanj na PE Maribor (0,9 %). 

 

 

PREGLEDNICA 36: DSK ‒ ZP - rok za izvedbo probacijske naloge, določen v pravnem aktu na 

ravni UPRO 

 
 

 

 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

Probacijske naloge  po PE 602 100 394 100 1337 100 838 100 334 100 3.505 100

DSK -prekršek po posamezni PE  56,5 58,4 46,1 40,0 58,7

DSK -prekršek na ravni UPRO 19,8 13,4 35,9 19,5 11,4

do 1 meseca 8 0,5 2 0,1 38 2,2 57 3,3 17 1,0 122 7,1

do 2 mesecev 33 1,9 16 0,9 113 6,6 99 5,8 45 2,6 306 17,8

do 3 mesecev 82 4,8 28 1,6 260 15,1 113 6,6 47 2,7 530 30,9

do 4 mesece 61 3,6 11 0,6 78 4,5 41 2,4 35 2,0 226 13,2

do 5 mesece 45 2,6 18 1,0 33 1,9 9 0,5 27 1,6 132 7,6

do 6 mesecev 111 6,5 155 9,0 94 5,5 16 0,9 25 1,5 401 23,4

PE NM UPRO

340 230 49,0616 335 196 1.717

DSK - PREKRŠEK

Trajanje probacijske naloge, 

določeno v pravnem aktu

PE CE PE KP PE LJ PE MB
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SLIKA 50: Trajanje probacijske naloge DSK po ZP na ravni UPRO 

 

 

Največ oseb je opravljalo DSK – ZP na PE Ljubljana (35,9 %), sledi PE Celje (19,8 %), PE 

Maribor (19,5 %), PE Koper (13,4 %) in PE Novo mesto (11,4 %). 

 

 

 

SLIKA 51: Delež izvrševanja probacijske naloge DSK po ZP po probacijskih enotah na ravni 

UPRO 
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4.2.6 Izvrševanje probacijske naloge DSK po Kazenskem zakoniku na ravni UPRO 

 

 

Kazen zapora do dveh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, se lahko 

izvrši tudi tako, da oseba namesto kazni zapora opravi v obdobju največ dveh let od 

izvršljivosti sodbe DSK. Obseg dela se določi tako, da se en dan zapora nadomesti z 

dvema urama dela. 

 

Iz PREGLEDNICE 37 je razvidno, da so probacijski uslužbenci na ravni UPRO v letu 2020 

na ravni UPRO po Kazenskem zakoniku (KZ-1) obravnavali 1.098 (31,3 %) zadev, pri 

čemer je bilo naloženih 181.443 ur DSK za katere je sodišče določilo, da morajo osebe 

opraviti naložene obveznosti v roku:  

 

— Do tri mesece 2,8 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE Ljubljana 

(1,8 %) in najmanj na PE Celje in PE Novo mesto (0,1 %). 

— Do šest mesecev 3,9 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE Ljubljana 

in Maribor (1,5 %) in najmanj na PE Koper (0,2 %). 

— Do devet mesecev 1,1 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE 

Ljubljana in PE Maribor (0,5 %), na PE Koper in PE Novo mesto teh primerov niso 

obravnavali. 

— Do dvanajst mesecev 18,7 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE 

Maribor (6,9 %) in najmanj na PE Koper (0,5 %). 

— Do petnajst mesecev 0,7 % oseb. Nekaj teh primerov so obravnavali na PE 

Ljubljana (0,5 %) in Maribor (0,2 %), na drugih enotah teh primerov niso 

obravnavali. 

— Do osemnajst mesecev 4,9 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na PE 

Ljubljana (2,9 %) in najmanj na PE Koper (0,2 %). 

— Do enaindvajset mesecev 0,3 % oseb. Nekaj teh primerov so obravnavali na PE 

Ljubljana (0,2 %) in Celje (0,1 %), na drugih enotah teh primerov niso obravnavali. 

— Do štiriindvajsetih mesecev 67,6 % oseb. Največ teh primerov so obravnavali na 

PE Maribor (24,5 %) in najmanj na PE Novo mesto (640 %). 

 

PREGLEDNICA 37: DSK ‒ KZ - rok za izvedbo probacijske naloge, določen v pravnem aktu na 

ravni UPRO 

 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

Probacijske naloge  po PE 602 100 394 100 1337 100 838 100 334 100 3.505 100

DSK - KD po posamezni PE  27,2 17,8 30,7 45,6 21,3

DSK - KD  na ravni UPRO 14,9 6,4 37,4 34,8 6,5

do 3 mesece 1 0,1 4 0,4 20 1,8 5 0,5 1 0,1 31 2,8

do 6 mesecev 4 0,4 2 0,2 17 1,5 17 1,5 3 0,3 43 3,9

do 9 mesecev 1 0,1 0 0,0 6 0,5 5 0,5 0 0,0 12 1,1

do 12 mesecev 34 3,1 5 0,5 71 6,5 76 6,9 19 1,7 205 18,7

do 15 mesecev 0 0,0 0 0,0 6 0,5 2 0,2 0 0,0 8 0,7

do 18 mesecev 8 0,7 2 0,2 32 2,9 8 0,7 4 0,4 54 4,9

do 21 mesecev 1 0,1 0 0,0 2 0,2 0 0,0 0 0,0 3 0,3

do 24 mesecev 115 10,5 57 5,2 257 23,4 269 24,5 44 4,0 742 67,6

UPRO

164 70 411 382 71 1.098 31,3

PE NMDSK - KD 

Trajanje probacijske naloge, 

določeno v pravnem aktu

PE CE PE KP PE LJ PE MB
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SLIKA 52: Trajanje probacijske naloge DSK ‒ KZ na ravni UPRO 

 

 

Probacijska naloga DSK – KZ zahteva od svetovalca bolj poglobljeno obravnavo s 

storilcem kaznivega dejanja. Največ oseb je opravljalo DSK po KZ na PE Ljubljana 

(37,4 %), sledi PE Maribor (34,8 %), PE Celje (14,9 %), PE Novo mesto (6,5 %) in 

PE Koper (6,4 %). 

 

 

SLIKA 53: Delež probacijske naloge DSK ‒ KZ po probacijskih enotah na ravni UPRO 
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4.2.7 Izvrševanje drugih probacijskih nalog na ravni UPRO 

 

 

Poleg že opisanih probacijskih nalog, ZPRo določa tudi probacijske naloge, ki so se v letu 

2020 na ravni UPRO izvajale v manjšem obsegu (posamezna probacijska naloga do 10 %, 

vse skupaj 19,7 %), in sicer (PREGLEDNICA 38): 

 

— v 0,1 % priprava poročila državnemu tožilcu za odločitev o odstopu ovadbe ali 

obtožnega predloga v postopek poravnavanja in priprave sporazuma. Nalogo so 

izvajali le na PE Celje. 

— v 0,2 % priprava poročila državnemu tožilcu za odločitev o uvedbi pregona ali za 

pripravo navodil ter določitev nalog v primeru odložitve kazenskega pregona. 

Nalogo so izvajali na PE Celje (0,1 %) in PE Koper (0,1 %). 

— v 0,2 % priprava in vodenje naloge odprava ali poravnava škode pri odloženem 

kazenskem pregonu. Nalogo so izvajali na PE Koper (0,1 %) in PE Ljubljana 

(0,1 %). 

— v 3,2 % poročilo za sodišče. Nalogo so izvajali največ na PE Ljubljana (1,6 %), 

sledi PE Maribor (0,8 %), PE Novo mesto (0,5 %), PE Celje (0,3 %) in PE Koper 

(0,1 %). 

— v 8,6 % pogojna obsodba z VN. Nalogo so izvajali največ na PE Ljubljana (4,3 %), 

na PE Celje, PE Maribor in PE Novo mesto (1,1 %), ter na PE Koper (1,0 %). 

— v 2,2 % pogojni odpust z VN. Nalogo so izvajali na največ na PE Ljubljana (1,1 %), 

sledi PE Maribor (0,3 %), PE Celje (0,3 %), PE Koper (0,2 %) in PE Novo mesto 

(0,1 %). 

— v 0,3 % hišni zapor. Nalogo so izvajali na PE Maribor (0,2 %) in PE Koper (0,1 %). 

— v 3,9 % DSK po Zakonu o kazenskem postopku. Nalogo so izvajali na največ na 

PE Ljubljana (1,3 %), sledi PE Koper (1,0 %), PE Maribor (0,9 %), PE Celje (0,7 %) 

in PE Novo mesto (0,1 %). 

— v 1,0 % načrtovanje pogojnega odpusta. Nalogo so izvajali na največ na PE 

Ljubljana (0,5 %), sledi PE Koper (0,2 %) ter PE Maribor, PE Celje in PE Novo 

mesto (0,1 %). 
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PREGLEDNICA 38: Izvrševanje drugih probacijskih nalog na ravni UPRO 

 
 

 

SLIKA 54: Izvrševanje drugih probacijskih nalog na ravni UPRO  

602 394 1337 838 334 3.505 100

2 0 0 0 0 2 0,1

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2 3 0 0 0 5 0,2

0,3 0,8 0,0 0,0 0,0

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

1 2 2 0 0 5 0,2

0,2 0,5 0,1 0,0 0,0

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

12 3 57 27 19 118 3,2

3,0 0,8 4,3 3,2 5,7

0,3 0,1 1,6 0,8 0,5

40 35 150 39 38 302 8,6

6,6 8,9 11,2 11,7 11,4

1,1 1,0 4,3 1,1 1,1

12 8 38 13 5 76 2,2

2,0 2,0 2,8 1,6 1,5

0,3 0,2 1,1 0,4 0,1

0 2 1 7 0 10 0,3

0,0 0,5 0,1 0,8 0,0

0,0 0,1 0,0 0,2 0,0

24 35 45 30 2 136 3,9

4,0 8,9 3,4 3,6 0,6

0,7 1,0 1,3 0,9 0,1

5 6 17 5 3 36 1,0

0,8 1,5 1,3 0,6 0,9

0,1 0,2 0,5 0,1 0,1

DSK - KD 

Trajanje probacijske naloge, 

določeno v pravnem aktu

PE MB

Probacijske naloge  po PE

Poročilo za državnega tožilca - poravnava

Poročilo za državnega tožilca - odložen pregon

Odprava ali poravnava škode

Poročilo za sodišče

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

Načrtovanje pogojnega odpusta

Delež  na ravni UPRO (v %)

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

PE NM UPRO

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

PE CE PE KP PE LJ

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

Delež  po posamezni PE  (v %)

Delež  na ravni UPRO (v %)

Delež  po posamezni PE  (v %)

Pogojna obsodba z VN

Pogojni odpust z VN

Hišni zapor

DSK – ZKP
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4.2.8 Pregled kaznivih dejanj na ravni UPRO 

 

 

V letu 2020 so probacijski uslužbenci na ravni UPRO, od vseh obravnavanih oseb, zaradi 

izvršitve kaznivega dejanja (po KZ-1) obravnavali 1089 oseb, ki je izvršilo skupaj 1.850 

kaznivih dejanj, od tega največ oseb na PE Ljubljana (38,8 %), sledi PE Maribor (27,3 %), 

PE Celje (17,4 %), PE Novo mesto (8,3 %) in PE Koper (8,2 %) (PREGLEDNICA 39).  

 

PREGLEDNICA 39: Pregled kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku na ravni UPRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

Osebe, vključene v probacijo po PE 602 100 394 100 1337 100 838 100 334 100 3.505 100

 Število kaznivih dejanj  po posamezni PE  53,5 38,3 53,7 60,3 46,1

KZ-1                                                                     Število kaznivih dejanj na ravni UPRO                                  17,4 8,2 38,8 27,3 8,3

Kazniva dejanja zoper človečnost (100. - 114.čl.) 1 0,1 3,0 0,2 20,0 1,1 3,0 0,2 0,0 0,0 27 1,6

Kazniva dejanja zoper življenje in telo (115. - 130. čl.) 21 1,1 6 0,3 38 2,1 34 1,8 7 0,4 106 5,7

Kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (131. - 149. čl.) 12 0,6 9 0,5 30 1,6 20 1,1 9 0,5 80 4,3

Kazniva dejanja zoper volilno pravico in volitve (150.- 157. čl.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime (158. -169. čl.) 0 0,0 3 0,2 1 0,1 0 0,0 0 0,0 4 0,2

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (170.- 176. čl.) 11 0,6 1 0,1 13 0,7 4 0,2 2 0,1 31 1,7

Kazniva dejanja zoper človekovo zdravje (177. - 187. čl.) 36 1,9 25 1,4 41 2,2 42 2,3 4 0,2 148 8,0

Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke (188.- 195. čl.) 43 2,3 16 0,9 87 4,7 33 1,8 36 1,9 215 11,6

Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost (196.- 203. čl.) 6 0,3 1 0,1 8 0,4 29 1,6 1 0,1 45 2,4

Kazniva dejanja zoper premoženje (204. - 224. čl.) 99 5,4 55 3,0 278 15,0 217 11,7 54 2,9 703 38,0

Kazniva dejanja zoper gospodarstvo (225. -250. čl.) 38 2,1 2 0,1 35 1,9 34 1,8 9 0,5 118 6,4

Kazniva dejanja zoper pravni promet (251. -256. čl.) 6 0,3 4 0,2 20 1,1 10 0,5 4 0,2 44 2,4

Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva (257.-268. čl.) 0 0,0 2 0,1 3 0,2 1 0,1 0 0,0 6 0,3

Kazniva dejanja zoper pravosodje (280.-293. čl.) 0 0,0 2 0,1 7 0,4 1 0,1 0 0,0 10 0,5

Kazniva dejanja zoper javni red in mir (294.-313. čl.) 14 0,8 16 0,9 72 3,9 27 1,5 14 0,8 143 7,7

Kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja (314.-322. čl.) 4 0,2 1 0,1 2 0,1 1 0,1 1 0,1 9 0,5

Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa (323.-331. čl.) 31 1,7 5 0,3 62 3,4 49 2,6 13 0,7 160 8,6

Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine (332.-347. čl.) 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1

505 52,8

PE CE PE KP PE LJ PE MB PE NM UPRO

154 1.850322 151 718
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SLIKA 55: Delež obravnavanih kaznivih dejanj po KZ po posamezni PE na ravni UPRO 

 

 

 

SLIKA 56: Pregled kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku na ravni UPRO 

 

 

Iz PREGLEDNICE 39 je razvidno, da so probacijski uslužbenci na ravni UPRO, 

obravnavali največ oseb, ki so storile kazniva dejanja zoper: 

 

— premoženje (38,0 %). Med njimi so največ oseb obravnavali na PE Ljubljana 

(15,0 %) in najmanj na PE Novo mesto (2,9 %).  

— kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke (11,6 %). Največ oseb so 

obravnavali na PE Ljubljana (4,7 %) in najmanj na PE Koper (0,9 %).  

— varnost javnega prometa (8,6 %), pri čemer so največ oseb obravnavali na PE 

Ljubljana (3,4 %) in najmanj na PE Koper (0,3 %). 

— človekovo zdravje (8,0 % oseb). Največ oseb so obravnavali na PE Maribor 

(2,3 %), najmanj na PE Novo mesto (0,2 %).  

— javni red in mir (7,7 %), pri čemer so največ oseb obravnavali na PE Ljubljana 

(3,9 %) in najmanj na PE Celje ter PE Novo mesto (0,8 %).  
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— gospodarstvo (6,5 %). Tovrstna kazniva dejanja so največ obravnavali na PE Celje 

(2,1 %), najmanj na PE Koper (0,1 %).  

— življenje in telo (5,7 %). Med njimi so največ oseb obravnavali oseb, največ so jih 

obravnavali na PE Ljubljana (2,1 %) in najmanj na PE Koper (0,3 %). 

 

Ostala storjena kazniva dejanja so uslužbenci na ravni UPRO obravnavali v manjšem 

obsegu, zato so tudi statistično manj pomembna.  

 
V času pandemije Covid-19, kriminologi po vsem svetu ocenjujejo, da bo v strukturi in 

obsegu kriminalitete prišlo do pomembnih sprememb. Glede na trenutne razmere, so 

napovedi, da se na eni strani krepijo dejavniki, ki spodbujajo nekatere vrste kriminalitete, 

ter na drugi strani onemogočajo dejavniki, ki so nujni za druge oblike kriminalitete. Kazniva 

dejanja, katerih izvrševanje je povezano z izbruhom pandemije in odzivanjem nanjo 

postalo lažje ali celo sploh mogoče, sodijo raznovrstna ravnanja, katerih skupni 

imenovalec je izkoriščanje pandemije in trenutnih okoliščin; Evropol jih imenuje »corona 

crimes«, kar lahko prevedemo v »korona kriminaliteto«. Eno izmed njih je nasilje v družini, 

za katerega so dejavniki tveganja povečani že zaradi izrazito povečanega časa, ki ga 

družina preživi skupaj, ter omejenih možnosti za umik žrtev ali storilca (Plesničar idr., 

2020). S tem kaznivim dejanjem so se ukvarjali kriminologi po celem svetu in poročali v 

svojih študijah. Prav tako so o porastu družinskega nasilja oziroma o porastu števila žensk 

in otrok žrtev družinskega nasilja, poročali različni mediji kot tudi nevladne organizacije, ki 

nudijo pomoč žrtvam nasilja. 

 

V letu 2020 so probacijski uslužbenci na ravni UPRO, v primerjavi z letom 2019, 

obravnavali za 5,7 % manj oseb, ki so storile kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, 

družino in otroke, čeprav raziskovalci v svoji študiji navajajo, da je v letu 2020 v primerjavi 

z istim obdobjem lani, prišlo do porasta kaznivega dejanja nasilja v družini za 10 % 

(Plesničar idr., 2020). 

 

Neskladje lahko poiščemo v omejenem gibanju in omejenih socialnih stikih v času 

epidemije korona virusa, zaradi česar žrtve nasilja velikokrat niso mogle prijaviti nasilja v 

družini. Prisilna izolacija od širših socialnih stikov je dodatno poslabšala položaj žrtve, 

hkrati pa ji onemogočila umik od povzročitelja nasilja, kajti nadzor s strani storilcev je bil 

intenzivnejši, iskanje pomoči zato bolj oteženo. Zato so tudi v Društvu SOS telefon – za 

ženske in otroke žrtve nasilja so opazili in tudi poročali, da je bilo v obdobju epidemije 

korona virusa klicev s strani žrtev nasilja manj. Poleg tega policijski podatki s tega področja 

kažejo, da tovrstna kazniva dejanja predstavljajo manjši delež vseh izvršenih kaznivih 

dejanj, saj je stopnja prijavljanja relativno nizka. Zato v različnih organizacijah in društvih, 

ki nudijo pomoč žrtvam nasilja pospešeno iščejo načine kako bi lahko žrtvam olajšali 

dostop do pomoči.  

 

V letu 2020 v primerjavi z letom 2019, je bilo na ravni UPRO zaznati upad obravnave 

»korona kriminalitete« tudi pri drugih kaznivih dejanjih, in sicer zoper: človekovo zdravje v 

14,9 %, premoženje v 5,5 %, gospodarstvo v 8,5 %, splošno varnost ljudi in premoženja v 

5,9 %, varnost javnega prometa v 5,3 %. Pri tem se tako kot Plesničar idr. (2020) 

sprašujemo, ali je taka sprememba odsev realne situacije ali le posledica časovnega 

zamika pri odkrivanju tovrstnih kaznivih dejanj.  
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4.2.9 Prepoznane socialno odklonske težave in težave v duševnem zdravju pri 

osebah, vključenih v probacijo 

 

 

Sistem zajemanja podatkov vključuje tudi podatke o specifičnih značilnostih in okoliščinah 

oseb, vključenih v probacijo, saj ti podatki omogočajo razvoj ustreznih strokovnih 

programov in individualnih obravnav teh oseb.  

 

Probacijski uslužbenci pri svojem delu ugotavljajo socialni položaj oseb, nekatere njihove 

specifične značilnosti v osebnosti in vedenju ter življenjske okoliščine. Te podatke se 

pridobiva v okviru razgovorov za pripravo osebnega načrta, kjer je treba opredeliti 

dejavnike tveganja in potreb oseb, ter v okviru izvrševanja osebnega načrta. Pri 

ugotavljanju oziroma prepoznavanju socialno odklonskih težav (vedenj) in težav v 

duševnem zdravju pri osebah, vključenih v probacijo, smo zastavili okvirno pet kategorij, 

pri katerih nas je zanimalo, ali ima oseba težave z odvisnostjo od drog ali alkohola oziroma 

z drugimi oblikami odvisnosti, ali ima oseba težave z nasilnim vedenjem in ali ima težave 

v duševnem zdravju.  

 

PREGLEDNICA 40: Prepoznane socialno odklonske težave in težave v duševnem zdravju pri 

osebah, vključenih v probacijo na ravni UPRO 

 

Število v % Število v % Število v % Število v % Število v % Število v %

602 100 394 100 1337 100 838 100 334 100 3.505 100

Zaznene težave po posamezni PE  12,5 29,4 41,5 19,9 23,7

Zaznane težae na ravni UPRO 2,1 3,3 15,8 4,7 2,3

13 0,4 32 0,9 129 3,7 35 1,0 26 0,7 235 6,7

3 4,2 9 12,7 31 43,7 16 22,5 12 16,9 71 2,0

10 6,1 23 14,0 98 59,8 19 11,6 14 8,5 164 4,7

305 16,2 219 11,6 650 34,5 535 28,4 176 9,3 1.885 53,8

284 20,5 143 10,3 558 40,3 268 19,4 132 9,5 1.385 39,5

31 0,9 41 1,2 120 3,4 35 1,0 7 0,2 234 6,7

18 16,7 21 19,4 48 44,4 17 15,7 4 3,7 108 3,1

13 10,3 20 15,9 72 57,1 18 14,3 3 3,0 126 3,6

291 15,3 212 11,2 664 664,0 535 28,2 194 10,2 1.896 54,1

ni ocene 280 20,4 141 10,3 553 40,2 268 19,5 133 9,7 1.375 39,2

5 0,1 3 0,1 20 0,6 5 0,1 2 0,1 35 1,0

3 17,6 3 17,6 8 47,1 3 17,6 0 0,0 17 0,5

2 11,1 0 0,0 12 66,7 2 11,1 2 11,1 18 0,5

316 15,1 249 11,9 761 36,4 565 27,0 198 9,5 2.089 59,6

ni ocene 281 20,3 142 10,3 556 40,3 268 19,4 134 9,7 1.381 39,4

14 0,4 3 165 57 32 10 271 7,7

3 3,3 3 3,3 48 52,7 20 22,0 17 18,7 91 2,6

11 6,1 0 0,0 117 65,0 37 20,6 15 8,3 180 5,1

304 16,4 249 13,4 618 33,4 513 27,7 168 9,1 1.852 52,8

ni ocene 284 20,5 142 10,3 554 40,1 268 19,4 134 9,7 1.382 39,4

12 5,6 37 17,1 121 56,0 34 15,7 12 5,6 216 6,2

6 4,2 28 19,7 74 52,1 25 17,6 9 6,3 142 4,1

6 8,1 9 12,2 47 63,5 9 12,2 3 4,1 74 2,1

307 16,1 212 11,1 662 34,8 535 28,1 189 9,9 1.905 54,4

ni ocene 283 20,4 145 10,5 554 40,0 269 19,4 133 9,6 1.384 39,5

vključen v obravnavo  ali zdravljenje

brez obravnave

ne

ne

Nasilne oblike vedenja

vključen v obravnavo  ali zdravljenje

brez obravnave

ne

Težave v duševnem zdravju

brez obravnave

Prekomerno uživanje alkohola

vključen v obravnavo  ali zdravljenje

brez obravnave

ne

ni ocene

Uživanje nedovoljenih drog

vključen v obravnavo  ali zdravljenje

brez obravnave

ne

Druge oblike odvisnosti

vključen v obravnavo  ali zdravljenje

Osebe, vključene v probacijo po PE

28,3

VRSTA PREPOZNANIH SOCIALNO ODKLONSKIH TEŽAV 

(VEDENJ) PRI OSEBAH, VKLJUČENIH V PROBACIJO – 

BODISI NA PODLAGI NAVODILA SODIŠČA ALI 

PREPOZNANO OB IZVRŠEVANJU PROBACIJSKIH NALOG

PE CE PE NM UPROPE KP PE LJ PE MB

75 116 555 166 79 991
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Na ravni UPRO so največ socialno odklonskih težav pri osebah, vključenih v probacijo, 

prepoznali probacijski uslužbenci na PE Ljubljana (15,8 %), sledi PE Maribor (4,7 %), PE 

Koper (3,3 %), PE Novo mesto (2,3 %) in najmanj na PE Celje (2,1 %) 

(PREGLEDNICA 40). 

 

 

 

SLIKA 57: Delež prepoznanih socialno odklonskih težav pri osebah, vključenih v probacijo po PE 

na ravni UPRO 

 

 

Glede na to, da pri podajanju odgovorov gre za samooceno oziroma opredelitev osebe 

(razen tam, kjer je iz pravnega akta razvidno, da je oseba imela prepoznane določene 

težave), lahko pomeni, da osebe podajajo bodisi všečne bodisi socialno zaželene in 

sprejemljive odgovore. 

 

Iz PREGLEDNICE 40 je razvidno, da so probacijski uslužbenci v letu 2020, od skupnega 

števila oseb, prepoznali pri 991 (28,3 %) osebah, socialno odklonske težave, čustvene 

težave in težave v socialni integraciji, od tega pri: 

 

— 235 (6,7 %) osebah, prekomerno uživanje alkohola, od teh vključenih v 

obravnavo/zdravljenje 2,0 % in brez obravnave 4,7 % oseb, 

— 234 (6,7 %), osebah uživanje nedovoljenih drog, od teh vključenih v 

obravnavo/zdravljenje 3,1 % in brez obravnave 3,6 % oseb, 

— 35 (1,0 %) osebah, druge oblike odvisnosti, od teh vključenih v 

obravnavo/zdravljenje 0,5 % in brez obravnave 0,5 % oseb, 

— 271 (7,7 %) osebah, zaznane nasilne oblike vedenja, od teh vključenih v 

obravnavo/zdravljenje 2,6 % in brez obravnave 5,1 % oseb, 

— 216 (6,2 %) osebah, zaznane težave v duševnem zdravju, od teh vključenih v 

obravnavo/zdravljenje 4,1 % in brez obravnave 2,1 %. 
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SLIKA 58: Prepoznane socialno odklonske težave pri osebah, vključenih v probacijo na ravni 

UPRO 

 

 

Pandemija korona virusa in ukrepov, ki jih vlade po vsem svetu sprejemajo za njeno 

omejevanje je radikalno spremenila vsakdan velikega dela ljudi na svetu. Omejitve gibanja 

in delovanja je vplivalo tako na psihosocialno stanje posameznika kot tudi na njegovo 

vedenje in ravnanje. Zato je bilo tudi pričakovati, da so v letu 2020 probacijski uslužbenci 

na ravni UPRO, v primerjavi z letom 2019, prepoznali več socialno odklonskih težav, 

čustvenih težav in težave v socialni integraciji, in sicer pri osebah, ki so prekomerno uživale 

alkohol v 20,1 %, nedovoljene droge v 4,5 %, druge oblike odvisnosti 5,4 %, nasilne oblike 

vedenja v 20,1 % in težave v duševnem zdravju 4,4 %.  
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5 SODELOVANJE Z IZVAJALCI SANKCIJ NA PODROČJU DELA 

V SPLOŠNO KORIST 
 

 

Izvajalec sankcij (v nadaljevanju: IS), kjer oseba opravlja delo v splošno korist, je lahko 

vsaka pravna oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja humanitarne ali komunalne 

dejavnosti, dejavnosti s področja varstva narave ali druge dejavnosti v javnem interesu, 

če teh dejavnosti ne izvaja izključno zaradi pridobivanja dobička (ZPro). 

 

Po podpisu Sporazuma o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z 

izvrševanjem dela v splošno korist (v nadaljevanju: Sporazum) UPRO uvrsti izvajalca 

sankcije na seznam izvajalcev dela v splošno korist in v skladu z dogovorom napoti na 

delo osebe, vključene v probacijo (v nadaljevanju: osebe). 

 

V skladu z ZPro Sporazum, ki ga skleneta UPRO in IS, omogoča povračilo upravičenih 

stroškov IS, ki nastanejo za osebo, vključeno v probacijo pri izvrševanju DSK, in sicer za: 

 

1) zdravniški pregled, 

2) usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu,  

3) zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne 

bolezni, 

4) prevoz na delo in z dela, 

5) malico/prehrano med delom. 

 

 

 SPORAZUM O UREJANJU MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI V 

ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM DELA V SPLOŠNO KORIST 

 

 

Za organizacijo in izvrševanje DSK je zelo pomembno sodelovanje z izvajalci sankcij, ki 

osebo sprejmejo na izvrševanje DSK 

 

V času svojega delovanja je UPRO z IS sklenil skupaj 879 Sporazumov, od tega 775 

(88,2 %) v letu 2018, 62 (7,0 %) v letu 2019 in 42 v letu 2020 (4,8 %) (PREGLEDNICA 41). 

 

PREGLEDNICA 41: Število podpisanih Sporazumov po letih 
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V PREGLEDNICI 41 je prikazano dejansko število sklenjenih Sporazumov z IS in ne 

skupno število podpisanih Sporazumov (reorganizacija CSD, združevanje Sporazumov 

iste pravne osebe (enaki matični in davčni številki), ki jo sestavlja več poslovnih enot, 

prekinitve in odpovedi Sporazumov). V letu 2020 so IS odpovedali Sporazum predvsem iz 

varnostnih razlogov povezanih s pandemijo nove korona virusne bolezni (COVID-19) pa 

tudi zaradi prekinitve izvajanja dejavnosti oziroma stečajnega postopka ter neustreznih 

pogojev s katerimi niso mogli zagotoviti ustreznih del za izvrševanje DSK. 

 

 

SLIKA 59: Sklenjeni Sporazumi z IS na ravni UPRO po letih 

 

 

SLIKA 60: Delež sklenjenih Sporazumov z IS po letih 

 

 

Večina Sporazumov z IS je bila sklenjena v prvi fazi delovanja UPRO, in sicer v letu 2018, 

ko je bilo podpisanih 700 Sporazumov. Seznam IS za izvrševanje DSK je bil tako 

dopolnjen v letu 2018, 2019 kot tudi v letu 2020, glede na potrebe probacijskih enot, vendar 

nekoliko oteženo v 2020, zaradi pandemije nove korona virusne bolezni (COVID-19). 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://sl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Iz PREGLEDNICE 41 je razvidno, da je bilo na ravni vseh sklenjenih Sporazumov z IS 

največ sklenjenih Sporazumov na območju PE Ljubljana (28,9 %), sledi PE Maribor 

(23,2 %), PE Celje (20,7 %), PE Novo mesto (13,7 %) in PE Koper (13,5 %). 

 

SLIKA 61: Sklenjeni Sporazumi z IS po posamezni PE 

 

 

 

SLIKA 62: Delež sklenjenih Sporazumov z IS po posameznih PE 

 

 

V letu 2020 je bilo od skupnega števila sklenjenih Sporazumov največ sklenjenih na 

območju PE Celje (31,0 %), sledi PE Maribor (21,4 %), PE Ljubljana (19,0 %) ter PE Koper 

in PE Novo mesto (14,3 %).  
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5.1.1 Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na ravni UPRO 

 

 

V času svojega delovanja je UPRO sklenil 879 Sporazumov z IS. Po obliki poslovne 

dejavnosti je bilo  največ Sporazumov sklenjenih z nevladnimi organizacijami (25,7 %), ki 

v svoji organizacijski obliki delujejo kot različna društva, zavodi ali združenja in delujejo na 

področju kulture, umetnosti, športa ter pomoči in samopomoči. To so predvsem 

prostovoljna gasilska društva, kulturno-umetniška, športna in turistična društva. Sledi 

lokalna samouprava (23,6 %), v okviru katere je največ sklenjenih Sporazumov z 

občinami, krajevnimi skupnostmi in javnimi zavodi kot so splošne (mestne) knjižnice. 

Pomembni izvajalci sankcij so vzgojno-izobraževalne institucije (20,8 %), v okviru katerih 

je največ podpisanih Sporazumov z osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci. Področje 

delovanja, ki se nanaša na psihosocialno pomoč, ki jo izvajajo CSD, ter psihosocialno 

pomoč in skrb pri socializaciji in integraciji oseb s posebnimi potrebami in gibalno oviranimi 

osebami v varstveno delovnih centrih in domovih za starejše občane pokrivajo socialno 

varstvene organizacije (14,4 %). Čeprav je statistični delež izvajalcev sankcij, kot so 

humanitarne organizacije (3,8 %) in komunalna podjetja (3,8 %), zdravstveni zavodi 

(2,7 %), in verske skupnosti (2,0 %), na seznamu izvajalcev sankcij dokaj nizek, ni 

zanemarljivo njihovo sodelovanje na področju izvrševanj DSK. Te organizacije so tudi 

najmanj številčno razvite in zastopane na območju Republike Slovenije, predstavljajo pa 

pomemben delež izvajalcev sankcij, v katerih predvsem osebe s težavami v socialni 

integraciji in težavami v duševnem zdravju opravljajo delo v splošno korist. Največkrat so 

to najbolj odprti izvajalci sankcij za sodelovanje in vključevanje diskriminiranih skupin in 

oseb obravnavanih v probacijo. Najmanj sklenjenih Sporazumov je z zaposlitvenimi centri 

(1,0 %) in podjetji, ki poslujejo kot družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: 

d. o. o.) (,8 %), in ki v svoji organizacijski obliki, v skladu z ZPro opravljajo tudi humanitarne 

ali komunalne dejavnosti, dejavnosti s področja varstva narave ali druge dejavnosti v 

javnem interesu, in sicer brez pridobivanja dobička.  

 

V letu 2020 je bilo sklenjenih 42 Sporazumov z IS. Po obliki poslovne dejavnosti je bilo 

največ Sporazumov sklenjenih z nevladnimi organizacijami in lokalno samoupravo 

(28,6 %). Sledijo socialno varstvene organizacije 11,9 %, vzgojno-izobraževalne 

organizacije (9,5 %), zdravstveni zavodi (7,1 %), komunalna podjetja (4,7 %) ter d. o. o., 

humanitarne organizacije, verska skupnost in zaposlitvenimi centri (2,4 %). V letu 2020 

UPRO ni sklenil nobenega sporazuma s socialnimi podjetji (PREGLEDNICA 42). 

 

  



 

Letno poročilo    85 

PREGLEDNICA 42: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na ravni UPRO po 

posamezni PE 

Probacijske enote PE CE PE KP PE LJ PE MB PE NM UPRO 

D. o. o. 2 0 1 2 3 8 0,9 

Humanitarne organizacije 7 5 9 7 5 33 3,8 

Komunalna podjetja 9 4 7 5 8 33 3,8 

Lokalna samouprava 54 30 38 61 24 207 23,6 

Nevladne organizacije 56 23 69 58 20 226 25,7 

Socialno podjetje 1 0 3 5 2 11 1,3 

Socialno varstvene organizacije 19 24 48 24 11 126 14,4 

Verska skupnost 1 1 2 0 14 18 2,0 

Vzgojno-izobraževalne organizacije 22 29 68 35 29 183 20,8 

Zaposlitveni centri 0 1 3 4 1 9 1,0 

Zdravstveni zavodi 11 2 6 3 3 25 2,7 

Skupaj 182 119 254 204 120 879 100 % 

 

 

 

SLIKA 63: Področje delovanja izvajalcev sankcij 

 

 

5.1.2 Sklenjeni Sporazumi z IS po statističnih regijah na ravni UPRO 

 

 

Največ sklenjenih Sporazumov z IS v času svojega delovanje je UPRO sklenil na območju 

dveh najbolj naseljenih statistični regiji v Republiki Sloveniji, in sicer na območju 

osrednjeslovenske statistične regije 156 (17,7 %), v kateri deluje PE Ljubljana in 

podravske statistične regije 149 (17,0 %), v kateri deluje PE Maribor. Najmanj sklenjenih 

Sporazumov z IS je bilo na območju zasavske statistične regije 29 (3,3 %), ki jo pokriva 

PE Ljubljana in primorsko-notranjska statistične regije 28 (3,2 %), ki jo pokrivata PE 

Ljubljana (tri občine od šestih) in PE Koper (tri občine od šestih), ki sta tudi najmanj 

naseljeni statistični regiji v Republiki Slovenij (PREGLEDNICA 43). 
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PREGLEDNICA 43: Sklenjeni Sporazumi z IS na ravni UPRO po statističnih regijah po letih 

Statistične regije: 2018 2019 2020 Skupaj % 

Gorenjska 40 7 0 47 5,3 

Goriška 46 4 2 52 5,9 

Jugovzhodna Slovenija 80 7 5 92 10,5 

Koroška 39 4 1 44 5,0 

Obalno-kraška 38 2 4 44 5,0 

Osrednjeslovenska 141 9 6 156 17,7 

Podravska 133 9 7 149 17,0 

Pomurska 49 4 2 55 6,3 

Posavska 46 3 2 51 5,8 

Primorsko-notranjska 22 6 0 28 3,2 

Savinjska 113 7 12 132 15,0 

Zasavska 28 0 1 29 3,3 

Skupaj 775 62 42 879 100 

 

 

 

SLIKA 64: Sporazumi z IS na ravni UPRO po statističnih regijah 

 

.  
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5.1.3 Izvajalci sankcij in področje delovanja na območju Probacijske enote Celje 

 

 

V času svojega delovanja je UPRO z IS na območju PE Celje sklenil skupaj 182 

Sporazumov, od tega 157 (86,3 %) v letu 2018, 12 (6,6 %) v letu 2019 in 13 (7,1 %) v letu 

2020 (SLIKA 65, SLIKA 66).  

 

V letu 2020 je bilo na območju PE Celje sklenjenih 31,0 % Sporazumov z IS od skupnega 

števila sklenjenih Sporazumov na ravni UPRO (PREGLEDNICA 42).  

 

 

 

SLIKA 65: Sklenjeni Sporazumi z IS v okviru PE Celje po letih 

 

 

 

SLIKA 66: Delež sklenjenih Sporazumov z IS v okviru PE Celje po letih 
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5.1.3.1 Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Celje  

 

 

Na območju PE Celje je bilo, po obliki poslovne dejavnosti, največ sklenjenih Sporazumov 

z nevladnimi organizacijami (30,8 %) in lokalno samoupravo (29,7 %). Sledijo podpisani 

Sporazumi z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami (12,1 %), socialno varstvenimi 

organizacijami (10,4 %), nato z zdravstvenimi zavodi (6,0 %), komunalnimi podjetji (4,9 %) 

in humanitarnimi organizacijami (3,8 %) ter d. o. o. (1,1 %). Najmanj sklenjenih 

Sporazumov z IS je bilo, po obliki poslovne dejavnosti s socialnimi podjetji in versko 

skupnostjo (0,5 %). UPRO na območju PE Celje nima sklenjenega Sporazuma z 

zaposlitvenimi centri (PREGLEDNICA 44). 

 

PREGLEDNICA 44: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Celje 

po letih 

PE CE 2018 2019 2020 Skupaj % 

D. o. o. 1 0 1 2 1,1 

Humanitarne organizacije 7 0 0 7 3,8 

Komunalna podjetja 8 1 0 9 4,9 

Lokalna samouprava 47 4 3 54 29,7 

Nevladne organizacije 46 6 4 56 30,8 

Socialna podjetja 1 0 0 1 0,5 

Socialno varstvene organizacije 15 1 3 19 10,4 

Verska skupnost 1 0 0 1 0,5 

Vzgojno-izobraževalne organizacije 22 0 0 22 12,1 

Zaposlitveni centri 0 0 0 0 0,0 

Zdravstveni zavodi 9 0 2 11 6,0 

Skupaj 157 12 13 182 100 

 

 

 
SLIKA 67: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Celje 
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5.1.3.2 Sklenjeni Sporazumi na območju PE Celje po statističnih regijah 

 

 

PE Celje pokriva območje treh statističnih regij, in sicer koroško in savinjsko statistično 

regijo v celoti in delno, oziroma dve občini od šestih posavske statistične regije (glej 

poglavje 1.1.1 Probacijska enota Celje).  

 

UPRO je na območju PE Celje z IS sklenil na ozemlju savinjske statistične regije 132 

(72,5 %) Sporazumov, ki je tudi med najbolj naseljenimi statističnimi regijami v Republiki 

Sloveniji, na ozemlju koroške statistična regije 44 (24,2 %) Sporazumov in na delnem 

ozemlju posavske statistična regije 6 (3,3 %) Sporazumov (PREGLEDNICA 45). 

 

PREGLEDNICA 45: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Celje po statističnih regijah po letih 

Statistična regija 2018 2019 2020 Skupaj % 

Koroška  39 4 1 44 24,2 

Posavska 2 (6) 5 1 0 6 3,3 

Savinjska  113 7 12 132 72,5 

Skupaj 157 12 13 182 100 

 

 

 

SLIKA 68: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Celje po statističnih regijah 
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5.1.4 Izvajalci sankcij in področje delovanja na območju Probacijske enote Koper 

 

 

V času svojega delovanja je UPRO z IS na območju PE Koper sklenil 119 Sporazumov, 

od tega 102 (85,8 %) v letu 2018, 11 (9,2 %) v letu 2019 in 6 (5,0 %) v letu 2020 

(SLIKA 69, SLIKA 70).  

 

V letu 2020 je bilo na območju PE Koper sklenjenih 14,3 % Sporazumov z IS od skupnega 

števila sklenjenih Sporazumov na ravni UPRO (PREGLEDNICA 42).  

 

 

 

SLIKA 69: Sklenjeni Sporazumi z IS v okviru PE Koper po letih 

 

 

 

SLIKA 70: Delež sklenjenih Sporazumov z IS v okviru PE Koper 
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5.1.4.1 Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Koper 

 

 

Na območju PE Koper je bilo, po obliki poslovne dejavnosti, na ravni vseh sklenjenih 

Sporazumov z IS, največ podpisanih Sporazumov z lokalno samoupravo (25,2 %) in 

vzgojno-izobraževalnimi organizacijami (24,4 %), nato podpisani sporazumi s socialno 

varstvenimi organizacijami (20,2 %) in nevladnimi organizacijami (19,3 %). Sledijo 

sklenjeni sporazumi s humanitarnimi organizacijami (4,2 %), komunalnimi podjetji (3,4 %), 

zdravstvenimi zavodi (1,7 %), versko skupnostjo (0,8 %) in zaposlitvenimi centri (0,8 %). 

UPRO na območju PE Koper nima sklenjenega Sporazuma z izvajalci sankcij kot so 

d. o. o. in socialnimi podjetji (PREGLEDNICA 46). 

 

PREGLEDNICA 46: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Koper 

po letih 

PE KP 2018 2019 2020 Skupaj % 

D. o. o. 0 0 0 0 0,0 

Humanitarne organizacije 4 0 1 5 4,2 

Komunalna podjetja 3 1 0 4 3,4 

Lokalna samouprava 23 4 3 30 25,2 

Nevladne organizacije 21 1 1 23 19,3 

Socialna podjetja 0 0 0 0 0,0 

Socialno varstvene organizacije 21 3 0 24 20,2 

Verska skupnost 1 0 0 1 0,8 

Vzgojno-izobraževalne organizacije 26 2 1 29 24,4 

Zaposlitveni centri 1 0 0 1 0,8 

Zdravstveni zavodi 2 0 0 2 1,7 

Skupaj 102 11 6 119 100 

 

 

 

SLIKA 71: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Koper 
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5.1.4.2 Sklenjeni Sporazumi na območju PE Koper po statističnih regijah 

 

 

PE Koper pokriva območje treh statističnih regij, in sicer goriško in obalno-kraško 

statistično regijo v celoti in delno, oziroma tri občine od šestih primorsko-notranjske 

statistične regije (glej poglavje 1.1.2 Probacijska enota Koper).  

 

UPRO je na območju PE Koper z IS sklenil na ozemlju goriške statistične regije 52 

(43,7 %) Sporazumov, na ozemlju obalno-kraške statistične regije 44 (37,0 %) 

Sporazumov in na delnem ozemlju primorsko-notranjske statistične regije, ki je tudi 

najmanj naseljena statistična regija v Republiki Sloveniji 23 (19,3 %) Sporazumov z IS 

(PREGLEDNICA 47). 

 

 

PREGLEDNICA 47: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Koper po statističnih regijah po letih 

Statistična regija 2018 2019 2020 Skupaj % 

Goriška 46 4 2 52 43,7 

Obalno-kraška 38 2 4 44 37,0 

Primorsko-notranjska regija 3 (6) 18 5 0 23 19,3 

Skupaj 102 11 6 119 100 

 

 

 

SLIKA 72: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Koper po statističnih regijah 

 

 

  



 

Letno poročilo    93 

5.1.5 Izvajalci sankcij in področje delovanja na območju Probacijske enote 

Ljubljana 

 

 

V času svojega delovanja je UPRO z IS na območju PE Ljubljana sklenil 254 Sporazumov, 

od tega 228 (89,8 %) v letu 2018, 18 (7,1 %) v letu 2019 in 8 (3,1 %) v letu 2020 

(SLIKA 73, SLIKA 74).  

 

V letu 2020 je bilo na območju PE Ljubljana sklenjenih 19,0 % Sporazumov z IS od 

skupnega števila sklenjenih Sporazumov na ravni UPRO (PREGLEDNICA 42).  

 

 

 

SLIKA 73: Sklenjeni Sporazumi z IS v okviru PE Ljubljana po letih 

 

 

 

SLIKA 74: Delež sklenjenih Sporazumov z IS v okviru PE Ljubljana 
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5.1.5.1 Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Ljubljana 

 

 

Na območju PE Ljubljana je bilo, po obliki poslovne dejavnosti, na ravni vseh sklenjenih 

Sporazumov z IS, največ podpisanih Sporazumov z nevladnimi organizacijami (27,2 %) in 

vzgojno-izobraževalnimi organizacijami (26,8 %), nato s socialno varstvenimi 

organizacijami (18,9 %) in lokalno samoupravo (15,0 %). Sledijo sklenjeni Sporazumi s 

humanitarnimi organizacijami (3,5 %), komunalnimi podjetji (2,8 %), zdravstvenimi zavodi 

(2,4 %), socialnimi podjetji in zaposlitvenimi centri (1,2 %). Najmanj Sporazumov je bilo 

sklenjenih z versko skupnostjo (0,8 %) in d. o. o. (0,4 %) (PREGLEDNICA 48). 

 

PREGLEDNICA 48: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE 

Ljubljana po letih 

PE LJ 2018 2019 2020 Skupaj % 

D. o. o. 1 0 0 1 0,4 

Humanitarne organizacije 9 0 0 9 3,5 

Komunalna podjetja 4 1 2 7 2,8 

Lokalna samouprava 31 7 0 38 15,0 

Nevladne organizacije 59 6 4 69 27,2 

Socialna podjetja 3 0 0 3 1,2 

Socialno varstvene organizacije 46 0 2 48 18,9 

Verska skupnost 1 1 0 2 0,8 

Vzgojno-izobraževalne organizacije 65 3 0 68 26,8 

Zaposlitveni centri 3 0 0 3 1,2 

Zdravstveni zavodi 6 0 0 6 2,4 

Skupaj 228 18 8 254 100 

 

 

 

SLIKA 75: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Ljubljana 
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5.1.5.2 Sklenjeni Sporazumi na območju PE Ljubljana po statističnih regijah 

 

 

PE Ljubljana pokriva območje petih statističnih regij, in sicer gorenjsko, osrednjeslovensko 

in zasavsko statistično regijo v celoti ter delno, oziroma šest občin od enaindvajsetih 

statistične regije jugovzhodna Slovenija in tri občine od šestih primorsko-notranjske 

statistične regije (glej poglavje 1.1.3 Probacijska enota Ljubljana).  

 

UPRO je na območju PE Ljubljana z IS sklenil na ozemlju osrednjeslovenske statistične 

regije 156 (61,4 %) Sporazumov, ki je tudi najbolj naseljena statistična regija v Republiki 

Sloveniji, na ozemlju gorenjske statistične regije 47 (18,5 %) Sporazumov in na ozemlju 

zasavske statistične regija 29 (11,4%) Sporazumov, ki je tudi najmanjša in med najmanj 

naseljenimi statističnimi regijami v Republiki Sloveniji. Na območju statističnih regij, ki jih 

delno pokriva PE Ljubljana, je bilo na ozemlju statistične regije jugovzhodna Slovenija z 

IS sklenjenih 17 (6,7 %) Sporazumov in na ozemlju primorsko-notranjske statistične regije, 

ki je tudi najmanj naseljena statistična regija v Republiki Sloveniji, 5 (2,0 %) sklenjenih 

Sporazumov z IS (PREGLEDNICA 49). 

 

PREGLEDNICA 49: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Ljubljana po statističnih regijah po letih 

Statistična regija 2018 2019 2020 Skupaj % 

Gorenjska 40 7 0 47 18,5 

Jugovzhodna Slovenija 6 (21) 15 1 1 17 6,7 

Osrednjeslovenska  141 9 6 156 61,4 

Primorsko-notranjska 3 (6) 4 1 0 5 2,0 

Zasavska 28 0 1 29 11,4 

Skupaj 228 18 8 254 100 

 

 

 

SLIKA 76: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Ljubljana po statističnih regijah 
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5.1.6 Izvajalci sankcij in področje delovanja na območju Probacijske enote Maribor 

 

 

V času svojega delovanja je UPRO z IS na območju PE Maribor sklenil 204 Sporazumov, 

od tega 182 (89,2 %) v letu 2018, 13 (6,4 %) v letu 2019 in 9 (4,4 %) v letu 2020 

(SLIKA 77, SLIKA 78).  

 

V letu 2020 je bilo na območju PE Maribor sklenjenih 23,2 % Sporazumov z IS od 

skupnega števila sklenjenih Sporazumov na ravni UPRO (PREGLEDNICA 42).  

 

 

 

SLIKA 77: Sklenjeni Sporazumi z IS v okviru PE Ljubljana po letih 

 

 

 

SLIKA 78: Delež sklenjenih Sporazumov z IS v okviru PE Maribor 
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5.1.6.1 Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Maribor 

 

 

Na območju PE Maribor je bilo, po obliki poslovne dejavnosti, na ravni vseh sklenjenih 

Sporazumov z IS največ podpisanih Sporazumov z lokalno samoupravo (29,9 %) in 

nevladnimi organizacijami (28,4 %), nato z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami 

(17,2 %) in socialno varstvenimi organizacijami (11,8 %). Sledijo sklenjeni Sporazumi s 

humanitarnimi organizacijami (3,4 %), komunalnimi in socialnimi podjetji (2,5 %), 

zaposlitvenimi centri (2,0 %) in zdravstveni zavodi (1,5). Najmanj podpisanih sporazumov 

na območju PE Maribor je bilo z d. o. o. (1,0 %). UPRO na območju PE Maribor, po obliki 

poslovne dejavnosti, nima sklenjenega Sporazuma z versko skupnostjo 

(PREGLEDNICA 50). 

 

PREGLEDNICA 50: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Maribor 

po letih 

PE MB 2018 2019 2020 Skupaj % 

D. o. o. 2 0 0 2 1,0 

Humanitarne organizacije 7 0 0 7 3,4 

Komunalna podjetja 5 0 0 5 2,5 

Lokalna samouprava 57 1 3 61 29,9 

Nevladne organizacije 45 10 3 58 28,4 

Socialna podjetja 4 1 0 5 2,5 

Socialno varstvene organizacije 23 1 0 24 11,8 

Verska skupnost 0 0 0 0 0,0 

Vzgojno-izobraževalne organizacije 33 0 2 35 17,2 

Zaposlitveni centri 3 0 1 4 2,0 

Zdravstveni zavodi 3 0 0 3 1,5 

Skupaj 182 13 9 204 100 

 

 

 

SLIKA 79: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Maribor  
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5.1.6.2 Sklenjeni Sporazumi na območju PE Maribor po statističnih regijah 

 

 

PE Maribor pokriva območje dveh statističnih regij, in sicer podravsko statistično regijo in 

pomursko statistično regijo (glej poglavje 1.1.4 Probacijska enota Maribor).  

 

UPRO je na območju PE Maribor z IS sklenil na ozemlju podravske statistične regije 149 

(73,0 %) Sporazumov, ki je druga najbolj naseljena statistična regija v Republiki Sloveniji 

in na ozemlju pomurske statistične regije 55 (27,0 %) Sporazumov z IS 

(PREGLEDNICA 51). 

 

PREGLEDNICA 51: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Maribor po statističnih regijah po letih 

Statistična regija 2018 2019 2020 Skupaj % 

Podravska 133 9 7 149 73,0 

Pomurska 49 4 2 55 27,0 

Skupaj 182 13 9 204 100 

 

 

 

SLIKA 80: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Maribor po statističnih regijah 
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5.1.7 Izvajalci sankcij in področje delovanja na območju Probacijske enote Novo 

mesto 

 

 

V času svojega delovanja je UPRO z IS na območju PE Novo mesto sklenil 120 

Sporazumov, od tega 106 (88,3 %) v letu 2018, 8 (6,7 %) v letu 2019 in 6 (5,0 %) v letu 

2020 (SLIKA 81, SLIKA 82).  

 

V letu 2020 je bilo na območju PE Novo mesto sklenjenih 13,7 % Sporazumov z IS od 

skupnega števila sklenjenih Sporazumov na ravni UPRO (PREGLEDNICA 42).  

 

 

 

SLIKA 81: Sklenjeni Sporazumi z IS v okviru PE Novo mesto po letih 

 

 

 

SLIKA 82: Delež sklenjenih Sporazumov z IS v okviru PE Novo mesto 
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5.1.7.1 Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Novo 

mesto 

 

 

Na območju PE Novo mesto je bilo, po obliki poslovne dejavnosti, na ravni vseh sklenjenih 

Sporazumov z IS največ podpisanih Sporazumov z vzgojno-izobraževalnimi 

organizacijami (24,2 %) in lokalno samoupravo (20,0 %) nato z nevladnimi organizacijami 

(16,7 %), versko skupnostjo (11,7 %), socialno varstvenimi organizacijami (9,2 %) in 

komunalnimi podjetji (6,7 %). Sledijo sklenjeni Sporazumi s humanitarnimi organizacijami 

(4,2 %), d. o .o. in zdravstvenimi zavodi (2,5 %) ter socialnimi podjetji (1,7 %). Najmanj 

podpisanih Sporazumov na območju PE Novo mesto je bilo z zaposlitveni centri (0,8 %)  

(PREGLEDNICA 52). 

 

PREGLEDNICA 52: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Novo 

mesto po letih 

PE NM 2018 2019 2020 Skupaj % 

D. o. o. 3 0 0 3 2,5 

Humanitarne organizacije 4 1 0 5 4,2 

Komunalna podjetja 7 1 0 8 6,7 

Lokalna samouprava 19 2 3 24 20,0 

Nevladne organizacije 18 2 0 20 16,7 

Socialna podjetja 1 1 0 2 1,7 

Socialno varstvene organizacije 11 0 0 11 9,2 

Verska skupnost 13 0 1 14 11,7 

Vzgojno-izobraževalne organizacije 27 1 1 29 24,2 

Zaposlitveni centri 1 0 0 1 0,8 

Zdravstveni zavodi 2 0 1 3 2,5 

Skupaj 106 8 6 120 100 

 

 

 

SLIKA 83: Sklenjeni Sporazumi z IS po obliki poslovne dejavnosti na območju PE Novo mesto  
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5.1.7.2 Sklenjeni Sporazumi na območju PE Novo mesto po statističnih regijah 

 

 

PE Novo mesto pokriva delno dve statistični regiji, in sicer petnajst občin od enaindvajsetih 

statistične regije jugovzhodna Slovenija in štiri občine od šestih posavske statistične regije 

(glej poglavje 1.1.5 Probacijska enota Novo mesto). 

 

UPRO je na območju Novo mesto z IS sklenil na delnem ozemlju statistične regije 

jugovzhodna Slovenija 75 (62,5 %) Sporazumov in delnem ozemlju posavske statistične 

regije 45 (37,5 %) Sporazumov z IS (PREGLEDNICA 53). 

 

PREGLEDNICA 53: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Novo mesto po statističnih regijah po 

letih 

Statistična regija 2018 2019 2020 Skupaj % 

Jugovzhodna Slovenija 15 (21) 65 6 4 75 62,5 

Posavska 4 (6) 41 2 2 45 37,5 

Skupaj 106 8 6 120 100 

 

 

 

SLIKA 84: Sklenjeni Sporazumi na območju PE Novo mesto po statističnih regijah 
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 NAJBOLJ POGOSTO PONUJENA IN OPRAVLJENA DELA V OKVIRU 

DELA V SPLOŠNO KORIST 

 

 

Asistenca na ustvarjalnih delavnicah 

Druga pomožna dela 

Komunalna dela 

Pomoč pri delu z unikatnimi izdelki 

Pomoč pri dobrodelnih dejavnostih 

Pomoč pri ekoloških projektih 

Pomoč pri logistiki 

Pomoč pri odnosih z javnostmi 

Pomoč pri osveščanju o varnosti prometa 

Pomoč pri prijavi na javne razpise 

Pomoč pri pripravi izdelkov na ponovno uporabo 

Pomoč pri pripravi, organizaciji in izvedbi kulturnih dogodkov 

Pomoč pri pripravi, organizaciji in izvedbi socialno mladinskih programov 

Pomoč pri pripravi, organizaciji in izvedbi športnih dogodkov 

Pomoč pri raziskovalni in razvojni dejavnosti 

Pomoč pri vzdrževanju gasilske zaščitne in reševalne opreme 

Pomoč pri zdravstveni negi in varstvu oseb 

Pomožna administrativna dela 

Pomožna dela na gradbišču 

Pomožna dela na vrtu 

Pomožna dela pri oskrbi starejših oseb 

Pomožna dela v arhivu 

Pomožna dela v delavnici 

Pomožna dela v knjižnici 

Pomožna dela v kuhinji  

Pomožna dela v muzeju 

Pomožna dela v orodjarnici 

Pomožna dela v pralnici  

Pomožna dela v proizvodnji 

Pomožna dela v skladišču 

Pomožna mizarska dela 

Pomožna sadjarska dela 

Prevoz blaga 

Računalniška dela 

Ravnanje z odpadki 

Redarstvo na kulturno-umetniških dogodkih 

Redarstvo na športnih dogodkih 
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Skrb za domače živali in vzdrževanje nastanitvenih prostorov 

Socialno integracijska dela z ranljivimi skupinami 

Učna pomoč otrokom in mladostnikom 

Urejanje in vzdrževanje bivalnih / poslovnih prostorov 

Urejanje in vzdrževanje javnih površin 

Vzdrževalna hišniška dela  

Vzdrževanje programske opreme 

Zlaganje in sortiranje tekstila 
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6 SODELOVANJE Z IZVAJALCI SANKCIJ NA PODROČJU 

STROKOVNE OBRAVNAVE OSEB 
 

 

Izvajalci sankcij so po Zakonu o probaciji vsi tisti javni zavodi in organizacije ter nevladna 

društva, ki sodelujejo pri izvrševanju probacijskih nalog. Največkrat se probacijska enota 

poveže z izvajalci sankcij ob izrečenem navodilu, ki ga ob varstvenem nadzorstvu določi 

sodišče ali komisija za pogojni odpust. Oseba, vključena v probacijo, se lahko vključuje v 

različne strokovne obravnave pri drugih izvajalcih sankcij tudi ko nima izrečenega 

navodila, vendar v skladu z osebnim načrtom in cilji, ki jih določi skupaj s svojim 

probacijskim uslužbencem. Izvajalci sankcij pogosto sodelujejo v primerih, ko ima oseba, 

vključena v probacijo, težave na področju odvisnosti, težave v duševnem zdravju ali v 

primerih, ko ima oseba izrečeno kazensko sankcijo zaradi izvajanja nasilja. 

 

Poleg številnih nevladnih organizacij pri izvrševanju probacijskih nalog sodelujejo tudi 

druge javne službe in zavodi, in sicer zdravstveni domovi, psihiatrične bolnišnice, centri za 

socialno delo, območne enote zavoda za zaposlovanje in drugi.  

 

Izvajalci sankcij imajo pri izvrševanju skupnostnih sankcij pomembno vlogo, saj s svojim 

delovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev, določenih v osebnem načrtu oseb, s tem pa 

k njihovi reintegraciji v družbo in resocializaciji. UPRO si bo prizadeval krepiti in razvijati 

že vzpostavljene oblike sodelovanj ter tudi širiti mrežo izvajalcev sankcij v prihodnje. 

 

V letu 2020 je bilo pri izvajanju probacijskih nalog kar nekaj težav in izzivov, saj so skoraj 

vse organizacije, ki pokrivajo področje odvisnosti in nasilja, spremenile način dela zaradi 

razglašene epidemije in preprečevanja širjenja koronavirusa. V večini organizacij so bodisi 

zmanjšali pogostost obravnav bodisi so vodili obravnave s pomočjo avdio-video 

komunikacije, kar pomeni, da so imeli osebnega stika z osebami precej manj kot v preteklih 

letih. Okrnjeno je bilo tudi delovanje v zdravstvenih organizacijah. 

 

V nadaljevanju so prikazani izvajalci sankcij po posameznih probacijskih enotah. V 

preglednici so navedeni izvajalci sankcij, ki so sodelovali pri izvrševanju navodil ob 

varstvenem nadzorstvu, ki jih je določilo sodišče ali komisija za pogojni odpust, pod 

preglednico pa so navedeni izvajalci sankcij, s katerimi so probacijske enote sodelovale 

pri izvrševanju probacijskih nalog, ko navodilo s strani sodišča ni bilo izrečeno, vendar je 

bilo sodelovanje vzpostavljeno zaradi uresničevanja ciljev, določenih v osebnem načrtu.  
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 IZVAJALCI SANKCIJ NA PODROČJU STROKOVNE OBRAVNAVE OSEB 

NA OBMOČJU PE CELJE 

 

 

PREGLEDNICA 54: Izvajalci sankcij na področju strokovne obravnave oseb na območju PE Celje 

PROBACIJSKA ENOTA CELJE 

IZVRŠEVANJE NAVODIL PRI VARSTVENEM NADZORSTVU 

Področje Javni zavodi NVO 

ODVISNOSTI 

— Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

— ZD Velenje 

— ZD Celje, Metadonska ambulanta 

— ZD Radlje ob Dravi 

— CSD Celje, enota Šmarje pri Jelšah 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za zdravljenje odvisnih od 

prepovedanih drog 

— Inštitut Vir 

— Projekt Človek 

— Društvo Zdrava pot 

— Racio, družba za razvoj 

človeškega kapitala  

— Klub zdravljenih alkoholikov 

Velenje 

— Skupnost Žarek 

— Klub zdravljenih alkoholikov 

— Društvo Žarek upanja 

NASILJE 

— CSD Celje, enota Šmarje pri Jelšah 

— ZD Celje 

— ZD Žalec 

— Društvo za nenasilno 

komunikacijo Zavod Racio 

social Celje 

— Inštitut VIR 

— Zavod Socio Celje 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

— ZD Celje 

— ZD Velenje 

— Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

 

 

 

Probacijska enota Celje je pri izvrševanju probacijskih nalog in z namenom uresničevanja 

ciljev iz osebnega načrta sodelovala s CSD Celje z enotami, CSD Koroška z enotami, CSD 

Savinjsko – Šaleška z enotami, ZD Velenje, ZD Celje, ZD Ravne na Koroškem, Inštitutom 

Vir, Društvom Projekt Človek, Društvom za pomoč in samopomoč ŽELVA EUREKA Žalec, 

Društvom Hiša - društvo za pomoč in samopomoč socialno izključenih skupin, Varno hišo 

Slovenj Gradec in Policijsko uprava Celje. 

 

Na področju Probacijske enote Celje ugotavljamo, da primanjkuje organizacij, ki bi se 

ukvarjali z razreševanjem težav z odvisnostjo od alkohola. 
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 IZVAJALCI SANKCIJ NA PODROČJU STROKOVNE OBRAVNAVE OSEB 

NA OBMOČJU PE KOPER 

 

 

PREGLEDNICA 55: Izvajalci sankcij na področju strokovne obravnave oseb na območju PE Koper 

PROBACIJSKA ENOTA KOPER 

IZVRŠEVANJE NAVODIL PRI VARSTVENEM NADZORSTVU 

Področje Javni zavodi NVO 

ODVISNOSTI 

— Psihiatrična bolnišnica Idrija 

— ZD Koper, Metadonska ambulanta 

— ZD Nova Gorica, Projekt človek, Klub 

zdravljenih alkoholikov Ajdovščina. 

— Projekt Človek 

— KZA Nova Gorica 

NASILJE 

— Psihiatrična klinika Ljubljana, Ambulanta za 

spolno zdravje 

— CSD Južna Primorska 

— CSD Severna Primorska 

— DNK 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

— Psihiatrična bolnišnica Idrija 

— ZD Koper 

— ZD Nova Gorica, Psihiatrični dispanzer 

— ZD Tolmin, Psihiatrični dispanzer 

— CSD Južna Primorska 

 

 

 

Probacijska enota Koper je pri izvrševanju probacijskih nalog in z namenom uresničevanja 

ciljev iz osebnega načrta sodelovala tudi z Društvom za pomoč odvisnikom Svit, CSD 

Južna Primorska in CSD Severna Primorska, izvajalci socialne aktivacije in Primorskim 

svetovalnim središčem. Hišni zapor se je izvrševal v Skupnosti srečanje, ki deluje v okviru 

Zavod Pelikan-Karitas. Na področju duševnega zdravja smo sodelovali s psihiatričnimi 

dispanzerji in Mobilno ambulanto Psihiatrične bolnišnice Idrija, Ozaro - Društvom za 

pomoč osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju, ter Dnevno terapevtskim centrom 

Barčica.  

 

Opažamo, da v tem okolju primanjkuje več organizacij na področju reševanja težav z 

alkoholizmom.  
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 IZVAJALCI SANKCIJ NA PODROČJU STROKOVNE OBRAVNAVE OSEB 

NA OBMOČJU PE LJUBLJANA 

 

 

PREGLEDNICA 56: Izvajalci sankcij na področju strokovne obravnave oseb na območju PE 

Ljubljana 

PROBACIJSKA ENOTA LJUBLJANA 

IZVRŠEVANJE NAVODIL PRI VARSTVENEM NADZORSTVU 

Področje Javni zavodi NVO 

ODVISNOSTI 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Ambulanta kontrolnih pregledov po 

hospitalizaciji, Center za klinično psihiatrijo 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za zdravljenje odvisnih od 

prepovedanih drog 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola 

— Poliklinika Ljubljana 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 

— Psihiatrična bolnišnica Begunje 

— Psihiatrična bolnišnica Idrija 

— ZD Vrhnika, Center za krepitev zdravja 

— ZD Ljubljana 

— ZD Kranj 

— KZA Ljubljana 

— KZA Vrhnika 

— Društvo UP 

— Društvo Projekt Človek 

— Društvo Stigma 

— Društvo za delo z mladimi v 

stiski Žarek 

— Društvo Žarek upanja 

NASILJE — Klinična psihološka ordinacija, Irena Brudar 

— Društvo za nenasilno 

komunikacijo 

— Inštitut VIR 

— Udruženje građana Budučnost 

(Modriča, BIH) 

— Centar za terapiju i rehbilitaciju 

Vive žene (Tuzla, BIH) 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

— Psihiatrična ambulanta Anamarije Ziherl 

— Poliklinika Ljubljana 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo 

— Psihiatrična bolnišnica Begunje 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za mentalno zdravje, Ambulanta za 

spolno zdravje 

 

IZOBRAŽEVANJE 
— Večnamenski center Smrekec (Projekt 

CŠOD "Skupaj za znanje") 
 

 

 

Probacijska enota Ljubljana je pri izvrševanju probacijskih nalog in z namenom 

uresničevanja ciljev iz osebnega načrta sodelovala tudi s: Sirius Am d. o. o. (klinična 
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psihologija), Slovenska filantropija, Društvo kralji ulice, Slovensko združenje za 

preprečevanje samomora, Zasebna ambulanta splošne medicine - dr. Tanja Ptičar. 

 

 

 IZVAJALCI SANKCIJ NA PODROČJU STROKOVNE OBRAVNAVE OSEB 

NA OBMOČJU PE MARIBOR 

 

 

PREGLEDNICA 57: Izvajalci sankcij na področju strokovne obravnave oseb na območju PE 

Maribor 

PROBACIJSKA ENOTA MARIBOR 

IZVRŠEVANJE NAVODIL PRI VARSTVENEM NADZORSTVU 

Področje Javne organizacije NVO 

ODVISNOSTI 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za zdravljenje odvisnih od 

prepovedanih drog, 

— UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo 

— Psihiatrična bolnišnica Ormož 

— ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Dispanzer za 

psihohigieno 

— Center za duševno zdravje Ptuj 

— Društvo Projekt Človek, SC 

Ruše 

— Društvo za pomoč in 

samopomoč na področju 

zasvojenosti Zdrava pot 

Maribor 

NASILJE  

— Društvo za nenasilno 

komunikacijo - DNK 

— Združenje za razvijanje 

nenasilnih odnosov - ZRNO 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

— Center za duševno zdravje Ptuj 

— ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Dispanzer za 

psihohigieno 

— Psihiatrična bolnišnica Ormož 

— UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Enota 

za forenzično psihiatrijo 

 

 

 

Probacijska enota Maribor je pri izvrševanju probacijskih nalog in z namenom 

uresničevanja ciljev iz osebnega načrta sodelovala s CSD Maribor z enotami,  s CSD 

Spodnje Podravje (Enota Ptuj in Enota Ormož), Zavetiščem za brezdomce Maribor, 

Zdravstvenim domom Lendava – ginekološko ambulanto, Psihiatrično bolnišnico Ormož, 

Društvom zdrava Pot, UKC Maribor – Psihiatričnim oddelkom, Združenjem za razvijanje 

nenasilnih odnosov Maribor - ZRNO, Društvom za nenasilno komunikacijo - DNK, 

Zdravstvenim domom Lenart, Civilno zaščito občine Cerkvenjak. 

 

 

 

 

 



 

Letno poročilo    109 

 IZVAJALCI SANKCIJ NA PODROČJU STROKOVNE OBRAVNAVE OSEB 

NA OBMOČJU PE NOVO MESTO 

 

 

PREGLEDNICA 58: Izvajalci sankcij na področju strokovne obravnave oseb na območju PE Novo 

mesto 

PROBACIJSKA ENOTA NOVO MESTO 

IZVRŠEVANJE NAVODIL PRI VARSTVENEM NADZORSTVU 

Področje Javni zavodi NVO 

ODVISNOSTI 

— ZD Novo mesto 

— ZD Metlika 

— Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za zdravljenje odvisnih od 

prepovedanih drog 

— ZD Trebnje 

— Psihiatrična bolnišnica Vojnik  

— Psihiatrična bolnišnica Idrija 

— ZD Trebnje – Mental  

— Društvo Srečanje 

— Svetovalnica za ljudi »Znova« 

Anonimni alkoholiki Črnomelj  

NASILJE 
— CSD Dolenjska in Bela krajina 

— CSD Posavje 

— DNK 

— Zavod Emma  

— Družinski inštitut Zaupanje 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

— ZD Novo mesto – Skupnostna psihiatrična 

oskrba 

— ZD Metlika 

— ZD Sevnica – Skupnostna psihiatrična 

oskrba  

 

 

 

Probacijska enota Novo mesto je pri izvrševanju probacijskih nalog in z namenom 

uresničevanja ciljev iz osebnega načrta sodelovala tudi z društvoma Avtonomnost, 

osebnost, svetovanje, psihoterapija in Anonimnimi alkoholiki, Ambulanto Univerze 

Sigmunda Freuda, Društvom Zaupanje in izvajalci socialne aktivacije.  
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7 IZOBRAŽEVANJE, NACIONALNO IN MEDNARODNO 

SODELOVANJE  
 

 

Področje izobraževanja in usposabljanja kadra je eno od prioritetnih področij delovanja 

UPRO, vendar je bilo le-to zaradi oteženih okoliščin, ki jih je povzročila epidemija Covid-

19, v letu 2020 realizirano v manjšem obsegu kot smo si zadali. Pri določitvi tem smo 

izhajali iz kompetenčnega modela, ki smo ga oblikovali v preteklem letu. Ta zajema 

splošne in specifične kompetence, potrebne za kakovostno opravljanje strokovnega dela 

v probaciji, po vsebini pa naslednja področja: 

 

— Razvoj specifičnih delovnih kompetenc: reševanje konfliktov, analitično, kritično in 

inovativno razmišljanje, organizacijske sposobnosti, presojanje in odločanje, 

ustvarjalnost, čustvena in socialna inteligenca, empatija, samokontrola, fleksibilna 

odzivnost, vodenje, izražanje (pisno komuniciranje, telefonska komunikacija), 

obvladovanje stresa idr. 

— Osvajanje znanj s področja: osebnostnih in vedenjskih motenj, odvisnosti, 

duševnega zdravja, kriminologije, psiho-socialne diagnostike, socialne patologije, 

vedenjsko-kognitivne teorije, agresije in nasilja, terapevtska znanja, prenos znanj 

in praks iz tujih probacijskih služb idr. 

— Razvoj specifičnih veščin za delo z osebami, vključenimi v probacijo: 

komuniciranje, motiviranje, aktivno poslušanje, vodenje razgovora, zapisovanje in 

poročanje, svetovalne tehnike, delo s skupinami, mediiranje, idr. 

— Kompetence za IKT tehnologijo: Excel, Krpan, ProbIS, idr. 

 

V začetku leta so se probacijski uslužbenci udeležili izobraževanja Osebnostne motnje, ki 

sta ga izvedli dr. Mojca Zvezdana Dernovšek in dr. Suzana Oreški.  

 

Del probacijskih uslužbencev se je udeležil delavnice Komunikacija in delo z zahtevnimi 

strankami, ki jo je izvedel mag. Martin Lisec. 

 

Vodje enot so se udeležili drugega dela usposabljanja Osnove veščine vodenja, ki ga je 

izvedel Miran Morano. 

 

Društvo za vedenjsko kognitivno terapijo je izvedlo prvi del (od načrtovanih treh) 

usposabljanja z naslovom “Osnove vedenjsko kognitivne terapije”.  

 

Psihologinje so se v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva udeležile usposabljanja 

za uporabo vprašalnika za oceno osebnosti PAI, ena psihologinja pa tudi kanadskega 

usposabljanja za uporabo testa PCL (Psychopathy Checklist – Revised). 

 

Na dveh probacijskih enotah so bili izvedeni team buildingi s poudarkom na 

komunikacijskih veščinah znotraj teama (tovrstno usposabljanje bo izvedeno v letu 2021 

za tri probacijske enote). 

 

Izveden je bil študijski obisk terapevtske skupnosti Sopotnica, ki deluje pri Društvu Projekt 

Človek. Društvo Žarek upanja je predstavilo svoje delovanje Probacijski enoti Ljubljana. 
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Poleg navedenih izobraževanj, ki so bila pretežno organizirana prav za potrebe UPRO, so 

se probacijski uslužbenci udeležili več izobraževanj in usposabljanj z različnih strokovnih 

področij, ki so večinoma potekali preko spleta. Izvajalci izobraževanj so bili tako domači 

kot tuji strokovni delavci. Udeležili so se naslednjih dogodkov in predavanj: 

 

— Obvladovanje težavnih situacij in ljudi; 

— Čustveni incest; 

— Zgodnji odnosi in njihov vpliv na razvoj osebnosti skozi prizmo teorije navezovanja; 

— Psihološka prva pomoč – pomembna podpora pri izkušnjah kriznih dogodkov; 

— Pogosti vzorci konflikta v partnerskem odnosu; 

— Jeza v naših odnosih; 

— Razvoj možganov v socialni organ; 

— Ko te Covid potisne v vlogo voditelja; 

— Teams za javne uslužbence.  

 

V okrnjenem obsegu je potekala tudi supervizija v manjših skupinah, v katere so bili 

vključeni vsi probacijski uslužbenci. Supervizija, skozi katero probacijski uslužbenci 

pridobivajo znanja in veščine ter se razbremenijo stresnih situacij, je nepogrešljiva oblika 

strokovne podpore in strokovnega razvoja v probaciji. 

 

Devetnajst probacijskih uslužbencev je opravilo obvezno usposabljanje za imenovanje v 

naziv. Koordinatorji so opravili usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom ter 

preizkus usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. 

 

Sodelovali smo tudi na različnih strokovnih posvetih in konferencah: 

 

— Skupaj zmoremo več: Opolnomočeni mladostniki; 14. Nacionalna konferenca ob 

mesecu preprečevanja zasvojenosti; 

— XXVI. Dnevi Socialne zbornice – aktivna udeležba z moderiranjem delavnice o 

nasilju v družini; 

— Epidemija in nasilje; 

— Mednarodno strokovno srečanje s področja spolnega nasilja – s poudarkom na 

spolnem nasilju nad otroki in posilstvu; 

— Hiša za otroke, zaključki javne in strokovne razprave o predlogu zakona; 

— Nacionalna kriminološka konferenca: Določanje, prestopanje, premeščanje in 

reševanje normativnih mej; 

— Omejitev človekovih pravic v času koronakrize z vidika prava EU. 

 

Aktivni smo bili tudi v tujini in sodelovali na različnih dogodkih. Udeležili smo se študijskega 

obiska na Nizozemskem, in sicer v probacijski službi v Utrechtu z namenom pridobivanja 

informacij in znanj o razvoju orodij za oceno tveganj in potreb v probaciji ter o njihovih 

dobrih praksah.  

 

V Romuniji smo se udeležili seminarja z naslovom Vrstniško prosocialno delovanje v 

probaciji (Peer Pro-Social Modeling in Probation), kjer smo se seznanili z različnimi 

oblikami pristopov v probaciji, predvsem o vključevanju storilcev kaznivih dejanj, ki so bili 



 

112  Letno poročilo 

v preteklosti obravnavani v probaciji, v oblike izvajanja pomoči in tretmanov kot pomočniki 

strokovnih delavcev.  

 

V Belgiji smo aktivno sodelovali na drugem srečanju delovne skupine CEP za nasilje v 

družini. 

 

V Belgiji sta se dva probacijska uslužbenca udeležila seminarja z naslovom Prihodnje 

usmeritve za delo s spolnimi prestopniki. Znanja s tega področja so zelo dobrodošla, saj 

je v Sloveniji področje dela s spolnimi prestopniki precej zapostavljeno. 

 

Prav tako smo še sodelovali na različnih konferencah, posvetih in webinarjih, ki so bila 

organizirana v tujini in so vključevala mednarodno udeležbo:  

 

— Dve srečanji direktorjev probacijskih služb (CEP): Spopadanje s posledicami 

epidemije Covid-19 – aktivna udeležba; 

— 3. srečanje delovne skupine CEP za področje izobraževanja in usposabljanja – 

aktivna udeležba; 

— Konferenca generalnih direktorjev zaporskih in probacijskih uprav: Covid-19 – izzivi 

in strategije za prihodnost – aktivna udeležba; 

— Letna konferenca WWP: Programi za povzročitelje nasilja – Sodelovanje za 

spremembe; 

— RAN delovna skupina za rehabilitacijo: Kako motivirati posameznike brez notranje 

motivacije; 

— RAN delovna skupina za rehabilitacijo: Trenutno stanje programov za rehabilitacijo 

nasilnih desnih ekstremistov; 

— Svet Evrope in EU: Projekt Help: Preprečevanje radikalizacije; 

— RAN webinar: Islamski ekstremizem in vpliv na preprečevanje in boj zoper nasilni 

ekstremizem; 

— WayOut projekt: Okrogla miza »Vračanje tujih borcev iz vojnih območij na zahodni 

Balkan«. 

 

Na področju nacionalnega delovanja je vodstvo obeh organov s sestavi ministrstva za 

pravosodje podpisalo Protokol sodelovanja UPRO in URSIKS, ki opredeljuje sodelovanje 

pri načrtovanju pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom in sodelovanje pri izvajanju 

hišnega zapora. Upravi sodelujeta tudi pri usposabljanju pravosodnih policistov na 

področju izvrševanja skupnostnih sankcij in ukrepov.  

 

Na področju mednarodnega delovanja je vodstvo UPRO in Nacionalnega direktorata za 

probacije Romunije podpisalo skupno izjavo o sodelovanju med Upravo Republike 

Slovenije in Nacionalnim direktoratom za probacijo Romunije za izmenjavo informacij in 

strokovnega znanja s področja prestajanja kazenskih sankcij. 

 

UPRO je svoje poslanstvo, namen in vlogo skupnostnih sankcij in ukrepov predstavljal tudi 

širši strokovni in splošni javnosti (sodelovanje z mediji, Zavod za varen svet, Pedagoška 

fakulteta – Univerza na Primorskem ipd.).  
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8 PROJEKTNE AKTIVNOSTI 
 

 

UPRO je vključen v projektne aktivnosti Ministrstva za pravosodje v okviru potrjene 

operacije »Učinkovito pravosodje« (odločitev o podpori št. 11-1/1/MP/0 za operacijo 

»Učinkovito pravosodje« št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016 in Spremenjena odločitev 

o podpori št. 11-1/1/MP/1 št. 303-21/2016/33 z dne 5. 7. 2018) s podaktivnostjo 

»Vzpostavitev sistema za zagon probacije«. Operacijo, ki se je pričela v letu 2016 in bo 

predvidoma trajala do konca leta 2023, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada in Republika Slovenija, izvaja pa se v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi (Pravna 

država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju 

NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev), prednostne naložbe 11.1 (Naložbe v 

institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, 

regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja) 

in specifičnega cilja 11.1.1 (Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo 

vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu). Obvezna 

uporaba logotipov v času operacije je vidna na SLIKI 85. 

 

 

 

SLIKA 85: Logotipi MP, UPRO, Operacije UP in ESS 

 

 

Za podaktivnosti Vzpostavitev sistema za zagon probacije je bilo prvotno namenjeno 

2.042.000 EUR, pri naslednji spremembi 1.854.250,40 EUR, sedaj ima UPRO na voljo 

1.791.892 EUR projektnih sredstev. Ključni cilj projekta Uprave za probacijo v okviru 

operacije »Učinkovito pravosodje« je vzpostavitev pogojev za zagon in učinkovito 

delovanje enotnega sistema probacije v Sloveniji. Ob ustanovitvi in pričetku delovanja se 

je UPRO poleg drugih organizacijskih in vsebinskih izzivov soočil tudi z izzivi, ki so bolj 

konkretno naslovljeni znotraj evropskega projekta: 

 

1. vzpostavitev informacijskega sistema za potrebe delovanja Uprave – ProbIS, 

2. vzpostavitev Modela ocenjevanja tveganja in potreb – MOT, 

3. projektne zaposlitve na Upravi za probacijo za čas trajanja projekta, 

4. zagotovitev določene strojne računalniške in ostale IT opreme (v skladu s potrjeno 

metodologijo projektne dokumentacije), 

5. konstantno izvajanje izobraževanja in usposabljanja probacijskega kadra, 

študijske ekskurzije, strokovni posveti in konference, 

6. izvedba analiz, študij in raziskav s področja izvrševanja probacijskih nalog. 

 

V času implementacije projekta so na podlagi projektnega načrta kadrovskih virov in načrta 

stroškov (po upravičenosti) tako zagotovljena namenska sredstva za stroške plač (in 

povračila stroškov v zvezi z delom) za 10 zaposlenih uslužbencev do konca oktobra 2021, 
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za izobraževanja in usposabljanja probacijskih uslužbencev, za nakup strojne in 

programske računalniške opreme, nakup strežniške in diskovne opreme ter druge 

računalniške storitve, za stroške službenih potovanj, informiranje in komuniciranje, za 

izdelavo analiz in študij, ocen in raziskav ter za posredne stroške na projektu. 

 

Na področju razvoja informacijskega sistema ProbIS smo v letu 2020 zaključili prvo fazo 

razvoja, ki vsebuje:  

 

1. analizo predvidenih poslovnih procesov, upoštevaje vso veljavno zakonodajo; 

2. oceno učinkov v zvezi z varstvom podatkov (DPIA); 

3. tehnične specifikacije in projekt za izvedbo (PZI) oziroma končni načrt rešitve 

skupaj z idejno zasnove. 

 

Omenjeno bo osnova za drugo fazo razvoja probacijskega informacijskega sistema. 

ProbIS bo služil kot osnovno delovno orodje probacijskim uslužbencem in bo v pretežni 

meri nadomestil obstoječe delovno okolje (SPIS4 in POS obrazci v Excelu). ProbIS bo 

tako prinesel predvsem avtomatizacijo delovnega procesa, s tem pa tudi standardizacijo 

postopkov ter nemoteno elektronsko izmenjavo podatkov z drugimi viri podatkov (preko 

sistema PDSeP in Pladnja), ki jih trenutno uslužbenci pridobivajo v omejenem obsegu, 

»ročno« preko spletnih storitev. Izgradnja in implementacija informacijskega sistema se 

bo predvidoma zaključila leta 2023. 

 

Poleg razvoja informacijskega sistema je vzpostavitev ocenjevanja dejavnikov tveganja in 

potreb (MOT) eno izmed glavnih področjih naše projektne podaktivnosti. MOT bo služil kot 

orodje za prepoznavanje kriminogenih potreb storilcev kaznivih dejanj in kot podlaga za 

oblikovanje tretmanov za osebe, ki so vključene v probacijo. V skladu z določili Zakona o 

probaciji (ZPro) UPRO s strokovno obravnavo osebam nudi pomoč pri identifikaciji 

vzrokov, ki so vplivali na storitev kaznivega dejanja, pri njihovem odpravljanju, pomoč pri 

razreševanju osebnih stisk in težav, pomoč pri urejanju življenjskih okoliščin in 

vzpostavljanju sprejemljivih oblik vedenja. Strokovna obravnava lahko vključuje tudi 

spremljanje vedenja oseb v različnih življenjskih okoljih, z namenom prepoznavanja in 

odpravljanja tistih oblik vedenja, ki ovirajo uspešno vključevanje v družbo. V letu 2020 smo 

zaključili s pripravo razpisne dokumentacije za razvoj MOT, ki bo podlaga za nadaljnje 

aktivnosti razvoja modela. Razvoj in vzpostavitev MOT je predvidena v letu 2023.  

 

Probacija v Sloveniji nima »preteklosti in zgodovine«, zato pomemben segment znotraj 

podaktivnosti predstavljajo mednarodne aktivnosti, ki so namenjene predvsem 

izobraževanju, izmenjavi izkušenj in prenosu dobrih praks iz držav z bogato, dolgoletno, 

nekje celo stoletno tradicijo. Na podlagi mednarodno pridobljenih znanj in z domačim 

znanjem se probacija v Sloveniji neprestano razvija in nadgrajuje.  

 

Probacijski uslužbenci so nenadomestljivi pri razvijanju strokovne obravnave oseb, 

vključenih v probacijo. Za uspešno in učinkovito obravnavo pa je bistvenega pomena 

vlaganje v sistematični razvoj kadra ter nenehno nadgrajevanje znanja vseh zaposlenih. 

V ta namen so se izvedla številna specializirana izobraževanja za svetovalce in ostale 

uslužbence na probaciji. Z zaposlitvami v okviru podaktivnosti se predvsem nadaljujejo 

aktivnosti v smeri vzpostavitve učinkovitega sistema probacije, s katerim se med drugim 

zagotavlja izvrševanje z zakonom naloženih probacijskih nalog. Glede na stalen trend 
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naraščanja števila probacijskih nalog ostajajo projektne zaposlitve zelo pomembne tudi za 

zagotavljanje kadrovskih potreb organa. 

 

UPRO je v letu 2020 pristopil k pripravi predloga spremembe podaktivnosti znotraj 

Operacije, s katero je načrtovano podaljšanje le-te do zaključka leta 2023. S tem se bo 

omogočilo lažje doseganje ključnih ciljev podaktivnosti, zlasti razvoj informacijskih 

sistemov, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje ustreznih kadrovskih 

resursov.  

 

Več podrobnosti o izvajanju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 

politike 2014–2020 na področja pravosodnega sistema je sicer na voljo tudi na spletni 

strani Ministrstva za pravosodje: 

 

— www.mp.gov.si, 

— www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/operativni-program-za-izvajanje-evropske-

kohezijske-politike-20142020.  

 

Ostale informacije o Evropski kohezijski politiki EU 2014–2020 so na voljo na spletni 

povezavi EKP: 

 

— www.eu-skladi.si,  

— www.eu-skladi.si/sl/ekp/ekp-2014-2020. 

 

 

 

  

http://www.mp.gov.si/
http://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/operativni-program-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-20142020
http://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/operativni-program-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-20142020
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/ekp-2014-2020
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9 FINANČNI VIRI ZA DELOVANJE 
 

 

 FINANČNE AKTIVNOSTI UPRO 2020 
 

 

Veljavni proračun za leto 2020 je na dan 31. 12. 2020 znašal 2.226.162 eur. UPRO je v 

skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna, prerazporedil sredstva med 

proračunskimi postavkami tekom leta in s tem zagotovil potrebna sredstva za realizacijo 

zastavljenih nalog. V letu 2020 je bilo porabljenih 2.209.546 eur proračunskih sredstev 

veljavnega proračuna, kar znaša 99,25 % realizacije.  

 

V spodnji preglednici je prikazan pregled porabe sredstev po posameznih proračunskih 

postavkah v letu 2020.  

 

PREGLEDNICA 59: Realizirana proračunska sredstva po proračunskih postavkah 

Naziv proračunske postavke: Poraba (v EUR) 

PP: 180028 - Plače 1.582.651,51 

PP: 180029 - Materialni stroški 105.339,44 

PP: 180030 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 35.134,37 

PP: 180031 - Delo v splošno korist 188.839,57 

PP: 180132 - PN11.1-Učinkovito pravosodje - 14-20-V-EU 86.595,27 

PP: 180133 - PN11.1-Učinkovito pravosodje - 14-20-Z-EU 135.271,76 

PP: 180134 - PN11.1-Učinkovito pravosodje - 14-20-V-slovenska udeležba 21.652,31 

PP: 180135 - PN11.1-Učinkovito pravosodje - 14-20-Z-slovenska udeležba 33.821,27 

PP: 200144 - Dodatki po 71. členu ZIUZEOP - COVID-19 5.585,54 

PP: 200307 - Materialni stroški - COVID-19 14.655,01 

Skupaj: 2.209.546,05 

 

 

Največji del sredstev je bil namenjen stroškom plač in drugim izdatkom zaposlenih ter 

prispevkom delodajalcev za socialno varnost.  

 

Ostali del sredstev je bil namenjen: 

 

— nakupu pisarniškega materiala ter drugega splošnega materiala in storitev, plačilu 

poštnine in najemu storitev IP telefonije, plačilu stroškov študentskega dela, plačilu 

članarin ter prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Preostanek 

sredstev v okviru materialnih stroškov predstavljajo plačila posebnih materialov in 

storitev, prevoznih stroškov in izdatkov za službena potovanja, 

— nakupu osnovne pisarniške opreme, službenih vozil in ostale opreme, katere 

namen je zagotoviti osnovne materialne pogoje za delovanje organa,  
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— stroškom dela v splošno korist, ki so bila v celoti namenjena kot plačilo izvajalcem 

sankcij (izvajalskim organizacijam) za stroške, ki so nastali za osebe, napotene na 

delo v splošno korist. 

 

Novost v primerjavi s preteklim letom je odprtje dveh proračunskih postavk, na katerih so 

posebna sredstva za financiranje epidemij. Ti postavki sta: 

 

— PP: 200144 – Dodatki po 71. členu ZIUZEOP-COVID-19, ki je namenjena izplačilu 

dodatkov za delo v posebnih pogojih in obračunanim obveznim prispevkom 

delodajalca na dodatke za delo v posebnih pogojih za zaposlene ter 

— PP: 200307 – Materialni stroški – COVID-19, ki je namenjena nabavi zaščitnih 

sredstev (zaščitne maske, razkužila in podobno). 

 

UPRO je kot samostojni upravičenec v okviru operacije Učinkovito pravosodje imel v 

skladu z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2020 porabljenih 277.340,61 EUR, evropskih 

kohezijskih sredstev. Največji del sredstev je bil namenjenem stroškom plač, plačilu 

zunanjim izvajalcem za izvedbo prvih faz razvoja informacijskega sistema ProbIS in orodja 

za oceno tveganja in potreb in (MOT). V letu 2020 je bila zaradi epidemiološke situacije 

udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih z različnih strokovnih področij doma in v 

tujini, ki bi bile financirane s pomočjo evropskih sredstev, izvedena v manjšem obsegu, kot 

v preteklem letu.  

 

Poraba proračunskih sredstev za povračilo stroškov, nastalih z izvrševanjem dela v 

splošno korist, je v letu 2020 znašala 188.839,57 EUR in je v primerjavi z letom 2019 višja 

za 23 %.  

 

Na podlagi zgoraj navedene porabe sredstev v letu 2020 znaša strošek obravnave osebe, 

ki je vključena v probacijo 2,37 eur na dan. Izračun stroška obravnave oseb temelji na 

porabi proračunskih sredstev deljeno s številom oseb, ki so bile v letu 2020 vključene v 

probacijo, ter številom dni v letu. Dosežena vrednost v letu 2020 je glede na preteklo leto 

višja, kar je posledica epidemije COVID-19 in izplačila dodatkov v posebnih pogojih dela 

(PREGLEDNICA 60).  

 

PREGLEDNICA 60: Strošek osebe, vključena v probacijo 

 

  

Strošek osebe vključena v probacijo / dan  

(v EUR) 

2018 2019 2020 

1,70 1,27 2,37 
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10 KADROVSKE ZADEVE 
 

 

Konec leta 2019 smo pričeli izvajati postopke zaposlovanja v sklopu Operacije Učinkovito 

pravosodje znotraj podaktivnosti UPRO, za vseh 10 projektnih zaposlitev pa so se le-ti 

zaključili v letu 2020. Ob koncu leta 2020 je bilo na UPRO skupaj zaposlenih 61 javnih 

uslužbencev, pri čemer jih je imelo 51 zaposlitev za nedoločen čas in 10 za določen čas. 

Najvišji delež zaposlenih je na PE Ljubljana in PE Maribor, sledita Centralna enota in PE 

Celje, najnižji delež pa je zaposlenih na PE Koper ter PE Novo mesto. 

 

PREGLEDNICA 61: Število zaposlenih po vrsti delovnega razmerja na dan 31. 12. 2020 

NOE 
Skupaj vsi 
zaposleni 

NDČ 
DČ 

PROJEKT 
DČ 

PRIPRAVNIK 
FUNKCIONAR 

UPRO 1 1    

CENTRALNA ENOTA 10 7 3   

PROBACIJSKA ENOTA LJUBLJANA 15 12 3   

PROBACIJSKA ENOTA CELJE 10 9 1   

PROBACIJSKA ENOTA MARIBOR 13 11 2   

PROBACIJSKA ENOTA NOVO MESTO 6 5 1   

PROBACIJSKA ENOTA KOPER 6 6    

SKUPAJ UPRO 61 51 10   

 

S kadrovanjem, ki smo ga izvedli v letu 2019 in nato v letu 2020, smo dosegli, da se je 

povprečna aktivna obremenitev probacijskih uslužbencev znižala in približala željeni ciljni 

vrednosti, saj je ta dan 31. 12. 2020 znašala v povprečju 43,3 zadev na uslužbenca, skozi 

celotno leto pa je povprečje znašalo 48,5 zadev na uslužbenca. Obremenitev probacijskih 

uslužbencev glede na število vseh obravnavanih zadev je v letu 2020 v povprečju znašala 

66,9 zadev na probacijskega uslužbenca (obremenitve se računajo na število zaposlenih 

in ne upošteva absentizma zaposlenih). Glede na število probacijskih nalog ocenjujemo, 

da bi UPRO za normalno delovanje potreboval vsaj 65 zaposlenih, saj bi s tem dosegli 

primerno obremenitev probacijskih uslužbencev, ki se po tujih priporočilih giblje med 20 in 

40 primerov/svetovalca.  

 

V primerjavi s prvimi dvema letoma smo v letu 2020 zabeležili daljši absentizem 

zaposlenih, predvsem zaradi nastopov materinskega in starševskega dopusta ter 

dolgotrajnih bolniških odsotnostih. Na absentizem pa je vplivala tudi epidemija, predvsem 

zaradi koriščenja višje sile (varstva otrok) in odrejenih karanten/izolacije zaradi 

preprečevanja širjenja virusa SARS – CoV- 2. Med zaposlenimi smo v letu 2020 zabeležili 

8 okužb s koronavirusom. Reševanje kadrovske problematike še naprej ostaja prioriteta 

UPRO. Oktobra 2021 se iztečejo pogodbe o zaposlitvi za določen čas (projektne 

zaposlitve), kar bo imelo za posledico bistveno večje obremenitve svetovalcev, v kolikor 

se teh 10 zaposlitev ne bo nadomestilo. Analiza statističnih podatkov v 2020 in primerjava 

prvih treh let delovanja kažeta na konstanten trend naraščanja aktivnih zadev in je 

pričakovati, da se bo ta trend ohranil tudi v bodoče.   
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PREGLEDNICA 62: Struktura zaposlenih po kariernih razredih in nazivih - UPRO 31. 12. 2020 

 
 

 

  

sk
u

p
aj

 v
si

 J
U

S
T

D

S
T

D
 %

u
ra

d
n

ik
i

ur
ad

ni
ki

 %

b
re

z 
im

en
o

va
n

ja
 v

 n
az

iv

br
ez

 im
en

ov
an

ja
 v

 n
az

iv
 %

1.
 k

ar
ie

rn
i r

az
re

d

1.
 k

ar
ie

rn
i r

az
re

d
 %

P
od

se
kr

et
ar

P
od

se
kr

et
ar

 %

S
ek

re
ta

r

S
ek

re
ta

r 
%

2.
 k

ar
ie

rn
i r

az
re

d

2.
 k

ar
ie

rn
i r

az
re

d
 %

V
iš

ji 
sv

e
to

va
le

c 
I

V
iš

ji 
sv

e
to

va
le

c 
I %

V
iš

ji 
sv

e
to

va
le

c 
II

V
iš

ji 
sv

e
to

va
le

c 
II 

%

V
iš

ji 
sv

e
to

va
le

c 
III

V
iš

ji 
sv

e
to

va
le

c 
III

 %

3.
 k

ar
ie

rn
i r

ar
ed

3.
 k

ar
ie

rn
i r

az
re

d
 %

S
ve

to
va

le
c 

III

S
ve

to
va

le
c 

III
 %

2033 - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROBACIJO 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0 0,00

2033-1 - CENTRALNA ENOTA 10 2 20,00 6 60,00 2 20,00 4 40,00 2 20,00 2 20,00 2 20,00 1 10,00 1 10,00

2033-2 - PROBACIJSKA ENOTA LJUBLJANA 15 2 13,33 11 73,33 2 13,33 3 20,00 3 20,00 4 26,67 2 13,33 2 13,33 4 26,67 4 26,67

2033-3 - PROBACIJSKA ENOTA CELJE 10 1 10,00 8 80,00 1 10,00 2 20,00 2 20,00 5 50,00 1 10,00 1 10,00 3 30,00 1 10,00 1 10,00

2033-4 - PROBACIJSKA ENOTA MARIBOR 13 1 7,69 10 76,92 2 15,38 3 23,08 3 23,08 6 46,15 1 7,69 5 38,46 1 7,69 1 7,69

2033-5 - PROBACIJSKA ENOTA NOVO MESTO 6 2 33,33 4 66,67 1 16,67 1 16,67 2 33,33 1 16,67 1 16,67 1 16,67 1 16,67

2033-6 - PROBACIJSKA ENOTA KOPER 6 1 16,67 5 83,33 1 16,67 1 16,67 3 50,00 3 50,00 1 16,67 1 16,67

Skupaj 61 9 14,75 45 73,77 7 11,48 15 24,59 12 19,67 3 4,92 22 36,07 4 6,56 3 4,92 15 24,59 8 13,11 8 13,11
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