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ZADEVA: Uredba o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne 
enote in probacijskih enot – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o probaciji (Uradni list RS, št. 27/2017) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji… seji dne…. sprejela 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja 
ter sedežu centralne enote in probacijskih enot, EVA 2017-2030-0026, ki se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

                                                                   Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                        GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za pravosodje,
– Služba Vlade RS za zakonodajo,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Goran KLEMENČIČ, minister,
- Darko STARE, državni sekretar,
- Barbara Starič Strajnar, sekretarka.



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki. 
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/2017) je podlaga za ustanovitev Uprave Republike Slovenije 
za probacijo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Uprava bo imela centralno enoto in probacijske enote. 
Število probacijskih enot in območje njihovega delovanja ter sedež probacijskih enot in centralne 
enote vlada določi s to uredbo. Gradivo št. 1 je lektorirano.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjet ja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(2017)

Znesek za t + 1

(2018)



SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

/ / / / /

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani pri ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

Uredba določa le število probacijskih enot in njihovo krajevno pristojnost delovanja ter sedež 
probacijskih enot in centralne enote in kot taka nima finančnih posledic.



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 28. 6. 2017
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

Darko STARE

DRŽAVNI SEKRETAR

PRILOGE:
– predlog uredbe
– sklep
– obrazložitev 



PRILOGA 1

Številka
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o probaciji (Uradni list RS, št. 27/2017) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji… seji dne…. sprejela

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja 
ter sedežu centralne enote in probacijskih enot, EVA 2017-2030-0026, ki se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

                                                                   Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                        GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za pravosodje,
– Služba Vlade RS za zakonodajo,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.



PRILOGA 3

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O

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

1. člen

Ta uredba določba število probacijskih enot Uprave Republike Slovenije za probacijo (v nadaljnjem 
besedilu: uprava), območje njihovega delovanja ter sedež centralne enote in probacijskih enot.

2. člen

(1) Uprava ima centralno enoto in pet probacijskih enot. 

(2) Probacijske enote so:

1. probacijska enota Ljubljana s sedežem v Ljubljani;
2. probacijska enota Maribor s sedežem v Mariboru;
3. probacijska enota Celje s sedežem v Celju;
4. probacijska enota Koper  s sedežem v Kopru in 
5. probacijska enota Novo mesto s sedežem v Novem mestu.

(3) Sedež centralne enote je v Ljubljani.

3. člen

(1) Probacijska enota Ljubljana obsega območja naslednjih občin:

Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, 
Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Lukovica, 
Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Bloke, 
Cerknica, Loška dolina, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, 
Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, 
Žiri, Žirovnica, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, 
Sodražica.

(2) Probacijska enota Maribor obsega območja naslednjih občin:



Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, 
Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, 
Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v 
Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti 
Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, 
Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, 
Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

(3) Probacijska enota Celje obsega območja naslednjih občin:

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, 
Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, 
Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, 
Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, 
Vuzenica.

(4) Probacijska enota Koper obsega območja naslednjih občin:

Koper, Piran, Izola, Ankaran, Komen, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, 
Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče -
Vogrsko, Sežana,Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava.

(5) Probacijska enota Novo mesto obsega območja naslednjih občin:

Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Semič, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Mokronog - Trebelno, 
Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Šentrupert, Sevnica, Krško, Brežice, 
Mirna, Mirna Peč, Straža.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-231/2017

Ljubljana, 19. 7. 2017

EVA 2017-2030-0026



Obrazložitev

Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/2017) v drugem odstavku 29. člena določa, da število 
probacijskih enot, območje njihovega delovanja ter sedež centralne enote in probacijskih enot določi 
vlada z uredbo. Ta uredba določa, da ima Uprava Republike Slovenije za probacijo centralno enoto s 
sedežem v Ljubljani in pet probacijskih enot s sedeži v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem 
mestu, hkrati pa določa tudi območja njihovega delovanja po katastrskih občinah.
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