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IZVLEČEK 
 

Delo opredeljuje temo varstvenega nadzorstva, torej pogojno obsodbo z varstvenim 

nadzorstvom in pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom. Ker pa je na tem področju nova 

zakonodaja, in sicer ustanovitev probacijske službe, ki je v veljavi od 17. 6. 2017 in v uporabi 

od 1. 4. 2018, se raziskovanje usmeri tudi k temu. Teoretični del predstavlja in opredeljuje 

pogojni odpust, varstveno nadzorstvo in probacijsko službo ter kako je v Sloveniji urejena 

zakonodaja na tem področju. Ker te službe temeljijo na resocializaciji, reintegraciji, inkluziji 

in celostni obravnavi obsojenega, lahko to področje označimo kot socialnopedagoško. V 

predlogu zakona o probacijski službi je med drugim zapisano, da je med ustreznimi profili za 

delo t. i. probatorja tudi socialni pedagog. Empirični del se osredotoča na raziskovanje 

varstvenega nadzorstva. S polstrukturiranimi intervjuji z obsojenimi osebami in njihovimi 

svetovalci (strokovnimi delavci na različnih centrih za socialno delo v podravski regiji) je 

raziskava preučevala doživljanje varstvenega nadzorstva. Rdeča nit raziskave je njihov pogled 

na oblike pomoči, ki jih prejemajo oziroma ponujajo, želje po spremembah, iskanje 

podobnosti in razlik med sedanjo ureditvijo – varstvenim nadzorstvom ter probacijsko službo. 

Namen raziskave je predstavitev varstvenega nadzorstva, predvsem pod okriljem centrov za 

socialno delo, s poudarkom na stališčih uporabnikov in strokovnih delavcev ter spoznavanje 

novih uvedb probacijske službe. Iz dobljenih rezultatov je v prihodnje možno izpeljati 

smernice, ki so lahko vodilo in pomoč v procesu varstvenega nadzorstva.  

 

Ključne besede: nadzor, varstveno nadzorstvo, pogojni odpust, celostna obravnava, 

probacija. 
  



 

ABSTRACT 
 

This research paper deals with the theme of custodial supervision as in probational sentence 

and probation with custodial supervision. But since we have new laws that have been 

established from 17th of June 2017 and in effect from 4th of January 2018 my dissertation 

touches on those topics as well. Theoretical part represents and defines probation, custodial 

supervision and probation services and how Slovenian legislation is take care of in this area. 

Since these services are based on resocialization, reintegration, inclusion and holistic 

approach of the convict we can label this field as socially pedagogical. The bill that was 

proposed about probation services included that social pedagogues can also work as so called 

probation officers. Empirical part deals with research of custodial supervision. With half-

structured interviews of convicts and their counsellors (professional workers at different 

centers of social justice in Podravska region) the research was studying the experience of 

custodial supervision. The main theme of the research is the professional workers’ view on 

the type of help they are offering, what they want to change, looking for similarities and 

differences between the current regulations of custodial supervision and probation services. 

The point of the research was to present custodial supervision, mainly under the patronage of 

centers for social justice with emphasis on the views of the users and professional workers 

and studying the new legislations of probation services. From these results we are able to 

deduce guidelines that can help us in the process of custodial supervision. 

 

Key words: control, custodial supervision, probation, holistic approach, probation. 
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1 TEORETIČNI UVOD  
 

1.1 KRIMINALITETA  

 

Najpomembnejši usmerjevalec človekovega vedenja je osebnost. Bistvo našega odločanja pa 

je predvidevanje posledic različnih dejanj (Brinc, 2000). Na nastanek kaznivega dejanja 

zraven omenjenega vplivajo še »predispozicijski, privlačevalni in pospeševalni dejavniki« 

(Quinn et al., 1991:61 v Brinc, 2000). Za kriminaliteto ne moremo poudariti posameznega 

vzroka, ampak so vzroki med seboj funkcionalno povezani tako, da en vzrok vpliva na 

drugega (Downes, Rock, 1990, v Brinc, 2000).  

 

Po teoriji družbenega nadzorstva je kriminaliteta posledica pretrganja vezi med 

posameznikom in družbo oziroma z njenimi vrednotami. Da človek čuti konformnost z 

družbenimi normami, je potrebna zadovoljitev njegove socialne integracije v socialne in 

psihološke mreže njegovega okolja. Na podlagi zadovoljitve človek loči med dobrim in 

slabim vedenjem (Brinc, 2000).  

 

Kriminaliteta velja za pojav, ki simbolizira nekaj škodljivega in posledično tudi nevarnega, 

saj ogroža oziroma prizadene človeku pomembne vrednote in dobrine (Kanduč, 1993). Brinc 

(2000) kasneje doda, da je kriminaliteta nevarna posamezniku in družbi, zato se le-ta bori 

proti njej. Odziv na kriminaliteto so kazenske sankcije, ki naj bi dosegle določene namene, in 

sicer prevencijo, retribucijo (povračilo), zastraševanje storilcev in drugih, varstvo družbe 

(onesposobitev, nevtralizacija) in rehabilitacijo obsojencev. V sodobnem času pa si 

pravosodje prizadeva tudi za povračilo škode žrtvi kaznivega dejanja (restitucija) (Brinc, 

2000).  

 

1.1.1 Kaznovanje  

 

1.1.1.1 Zgodovina kaznovanja 

 

Prejšnja stoletja je kaznovanje temeljilo na mučenju, sramotenju in navsezadnje tudi na smrti. 

Namen kaznovanja je bil skozi mučenje prikazati ljudem trpljenje in obžalovanje za svoj 

zločin, in sicer tako obsojenim kot tudi opazovalcem le-teh. V 18. stoletju se začnejo na 

področju kaznovanja premiki. Ekonomija kazni v Evropi in v Združenih državah Amerike je 

bila v tem času popolnoma preurejena. Bil je čas za nove reformne načrte, novo definiranje 

zločina in zakona, nove moralne in politične utemeljitve pravice do kaznovanja. Sledilo je 

veliko sprememb, a najpomembnejša je bila odprava mučenja. S tem preobratom v miselnosti 

tako telo ni bilo več glavna tarča kazenske represije, kot je to veljalo do takrat (Foucault, 

2004). V ospredje se je začelo postavljati vprašanje, kako kaznovati dušo. To je tudi eden 

izmed povodov, da se je prestajanje kazni zapora tako hitro uveljavilo v družbi. Pri 

kaznovanju so se pojavile tudi polemike glede odvzema prostosti, ki naj bi veljal kot zadnji 

ukrep – ultima ratio – sankcioniranja storilcev kaznivih dejanj (Vuksa, 2017). V 18. stoletju 

se je skupaj s kapitalistično usmerjeno oblastjo, katere vodilo je bilo hierarhično nadziranje , 

začelo pojavljati »normalizacijsko sankcioniranje«. Foucault (2004) pojasni, da se je pojem 

kaznovanja razširil v obliki t. i. mikro-kaznovalnosti, in sicer v delavnici, šoli in vojski v 

zvezi s časom (zamujanje, odsotnosti), dejavnostjo (nepozornost, pomanjkanje vneme), 

razpoloženjem (neubogljivost), diskurzi (klepetanje), telesom (»nepravilna« drža, gibi) ter 

spolnostjo (opolzkost). Metode kazni so segale od lahkih telesnih kazni do drobnih prikrajšanj 

in majhnih poniževanj (prav tam).  
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1.1.1.2 Pomen besede »kazen« – definicija 

 

Beseda kazen je dobila dopolnjeno definicijo: »Z besedo kazen moramo razumeti vse, kar 

lahko da osebi občutiti napako, ki so jo storili, vse kar jih lahko poniža, jih osramoti. 

Potrebno jim je vzbuditi določen hlad, ravnodušnost, ponižanje, odstavitev s položaja« (de La 

Salle, 1828, v Foucault, 2004). Disciplinski aparati tako dobijo kaznovalno funkcijo. Toda 

disciplina prinaša s seboj poseben način kaznovanja. Kar šteje kot disciplinska kazen, je 

neizpolnjevanje, vse, kar ne ustreza pravilom, vsi odmiki od konformnega. V kaznivo dejanje 

je torej mogoče spremeniti neskončno področje nekonformnega – vzpostavi se »umeten« red, 

ki ga eksplicitno ponazarjajo zakoni, programi in pravilniki. Funkcija disciplinske kazni je 

zatorej zmanjševanje odmikov. V glavnem mora biti korektivna (Foucault, 2004).  

 

1.1.1.3 Namen kaznovanja 

 

Čez leta se je ta miselnost še širila in dopolnjevala. Razvijale so se različne teorije o namenu 

kaznovanja. Namen kazni ima veliko različnih dimenzij. Uresničevanje le-teh pa je odvisno 

od časa, družbenega sistema vrednot, zakonodaje in tudi izvrševalcev kazni, ki lahko delajo 

nekoliko po svoje, bodisi v dobrem ali slabem smislu (Petrovec, 2018). Namen kazni lahko 

ima dva pola, na eni strani »maščevanje« za strjeno zlo in na drugi rehabilitacijski namen. 

Čemu dajemo večji pomen, je odvisno od družbenih razmer. V Sloveniji in tudi splošno 

trenutno prevladuje prvi, torej represivni/retributivni koncept pred rehabilitacijo, čeprav tudi 

drugega ne moremo popolnoma zanemariti (prav tam). 

 

1.1.1.4 Retribucija in rehabilitacija  

 

Retribucija ali povračilo velja za najstarejši namen kaznovanja (Brinc, 2000). Avtor opiše 

retribucijo kot maščevanje in povzročanje trpljenja in doda, da učinka tega namena kazni ni 

treba meriti, saj je določen že z izrekom kazni. Njen namen je, da je kazen sorazmerna teži 

kaznivega dejanja in je učinkovita samo, »če je zlo, ki ga povzroča, preseže ugodnost, ki jo je 

storilec pridobil s kaznivim dejanjem« (Foucault, 1984, v Brinc, 2000). Ambrož (2008) 

pojasnjuje, da se v sodobnih časih zmanjšujejo povračila kot namen kaznovanja v primerjavi s 

preteklostjo. Poudariti pa je pomembno, da pa to ne pomeni odpovedi načelu krivde, saj ima 

le-ta v preventivnih mešanih teorijah vlogo temelja in zgornje meje kazni (prav tam).  

 

Na drugi strani pa je rehabilitacijski namen, ki se je uveljavil na začetku 20. stoletja (Brinc, 

2000). V svojih začetkih je rehabilitacija veljala za prisilno (pre)vzgojo obsojencev. 

Rehabilitacijski model prestajanja kazni temelji na domnevi, da je kriminaliteta povzročena z 

dejavniki, ki jih je mogoče spoznati in odpraviti s tretmajem, ter da so na razpolago metode in 

postopki za spreminjanje obsojenčeve osebnosti. Namen rehabilitacije je pa lahko samo 

sprememba tistih lastnosti obsojenca, ki so povezane s storjenim kaznivim dejanjem in le ob 

pogoju, da obstaja velika verjetnost, da bo po prestani kazni ponavljal enaka kazniva dejanja. 

Uspešnost rehabilitacije pa je v primerjavi z retribucijo bolj merljiva in se pogosto meri s 

stopnjo povratništva obsojencev, vendar to ne more biti edini kriterij učinka (Brinc, 2000). 

Avtor pojasnjuje, da je rehabilitacijski sistem v svojem obstoju doživel vzpone in padce. 

Torej bil je deležen dobrih odzivov kot tudi kritike. Po letu 1960 so kritiki rehabilitaciji 

očitali, da ne zmanjšuje povratništva, hkrati pa poudarjali, da ne sme zmanjšati 

zastraševalnega učinka kazni na obsojene in druge. Izkazalo se je pretirano poudarjanje, da je 

na ta način možno rešiti vse probleme kriminalitete (Brinc, 2000). Sociološke kritike 

rehabilitacije pa so poudarile dilemo, čemu služi rehabilitacija, ko pa se storilec po prestani 

kazni vrne v družbeno okolje, ki »proizvaja« prestopnike in prestopništvo (Kanduč, 1993). 
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Kritike rehabilitacije pa niso odpravile zapora, temveč so še povečale njegov pomen. Vendar 

pa je rehabilitacija kljub vsemu odigrala pomembno pozitivno zgodovinsko vlogo. Pospešila 

je demokratizacijo zapora in olajšala življenje obsojencem, pospešila je razvoj številnih 

znanosti in dala delo številnim strokovnim delavcem. Opuščanje rehabilitacijske ideologije v 

Evropi pa ni pomenilo popolne usmeritve na represijo in čisto retribucijo, temveč je še vedno 

ohranjeno zdravo jedro rehabilitacije. Na tem področju še vedno prevladuje kompromisna 

rešitev med rehabilitacijsko in kaznovalno politiko (Brinc, 2000). Kanduč (1993) pojasni, da 

model rehabilitacije kot pravice obsojenega izhaja iz predpostavke, da so lahko pravice 

storilca kaznivega dejanja ogrožene tudi zaradi odsotnosti ukrepov, umerjenih zoper 

negativne učinke kazni, kakršni so recimo stigmatizacija, depersonalizacija, poslabšanje 

zdravja, desocializacija. Rehabilitacija je v tem smislu antiteza kaznovalnosti. O tem je bilo 

zapisano že v Evropskih zaporskih pravilih leta 1987 (Brinc 2000), kjer je navedeno, da 

resocializacija ohranja kot namen penitenciarnega tretmaja ter da je njegov namen ohraniti 

obsojenčevo zdravje, samospoštovanje, razvijati njegov občutek za odgovornost in 

spodbujanje tistih sposobnosti, ki mu bodo pomagale po prestani kazni, da bo spoštoval pravo 

in bo sposoben sam skrbeti za svoje življenjske potrebe. Ta filozofija temelji na normalizaciji, 

odprtosti in odgovornosti (prav tam). Avtor prav tako poudarja, da ima rehabilitacijska 

usmeritev največji dobiček v manjši psihološki, intelektualni, emocionalni in socialni 

oškodovanosti obsojencev, saj jih po prestani kazni čakajo življenjske socialne vloge 

družinskih članov, zakoncev, staršev, delavcev in državljanov. S tem cilj rehabilitacije ni več 

zmanjševanje kriminalitete, saj tega namena ne dosega niti kaznovalna in nadzorovalna ter 

povračilna strategija boja s kriminaliteto (Brinc, 2000).  

 

Ambrož (2008) pojasnjuje, da nobena izmed t. i. tradicionalnih teorij ne more sama zase 

prepričljivo utemeljiti vsebine in namena kazni. Neizogibne so torej »mešane teorije«, kot jih 

omenja (prav tam). Še vedno pa se postavlja na tem mestu polemika, kakšno naj bo znotraj 

njih razmerje različnih ciljev kaznovanja. Brinc (2000) dodaja, da je namene kazni težko 

uskladiti že pri odmeri kazni, še težje pa pri njenem izvrševanju. Ambrož (2008) zagovarja 

preventivne mešane teorije, ki jih pojasnjuje kot povezavo med različnimi vidiki specialne 

prevencije (te so usmerjene v resocializacijo) in generalne prevencije (namen kazni vidijo v 

vplivanju na vse ljudi, ne le na storilca kaznivega dejanja). Brinc (2000) generalno prevencijo 

opiše kot zastraševalni namen kaznovanja. Opiše, da naj bi kazen odvračala ljudi od 

kriminalitete. Po racionalni teoriji ter teoriji zastraševanja bi človek pred dejanjem moral 

razmisliti o posledicah svojega dejanja, zato lahko zastraševanje učinkuje samo pri naklepnih 

kaznivih dejanjih, večina pa jih je posledica omejenih možnosti racionalnega izbora (prav 

tam).  

 

1.1.1.5 Vpliv kazni na posameznika 

 

Petrovec (2018) pove, da naj bi bila učinkovita kazen tista, ki bi zalegla, da se kazniva dejanja 

ne bi ponavljala. Vendar doda, da ne moremo ostati pri takšni definiciji, saj je treba pogledati 

na učinkovitost kazni bolj celostno in široko. Nadaljuje, da ima vsaka kazen svoje 

specifičnosti, prav tako pa vsak kaznovani. Lotiti se je torej treba vsakega primera posebej ter 

ga individualizirano prilagoditi (prav tam). Včasih kazen celo ni potrebna, da nekdo ne bi 

počel več določenih dejanj, zato je treba o tem tudi razmišljati (Petrovec, 2018). Kompan 

Erzar (2018) doda, da kazen na posameznike vpliva zelo različno in je nekoliko pogojena tudi 

s tem, ali je nekdo že v preteklosti imel izkušnjo prestajanja določene kazni ali se s tem 

srečuje prvič. Avtorica (2018) pojasni, da kadar je nekdo že v otroštvu doživljal zanj 

neprijetne dogodke ali nasilje, posledično tudi veliko kaznovanja, potem se tudi organsko 

spremeni, saj njegovi možgani ne trznejo več ne na nagrado in ne na kazen. V takih primerih 
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kazen služi bolj kot dresura (»če ga ustaviš v trenutku, se bo ustavil, kasneje pa nadaljuje s 

svojim dejanjem«). Meni, da bi do takih ljudi bilo treba pristopiti drugače in se zavedati vseh 

dejavnikov, ki so prisostvovali k razvoju te osebe, jih aktivno in postopoma socialno 

vključevati.   

 

1.1.2 Nadzor skozi kaznovanje  

 

Nadzorovanje je širok družbeni pojem, ki se je razširil na različna področja človekovega 

življenja že pred mnogimi leti. Nadziranje je bilo ekonomski pripomoček, na drugi strani pa 

temelj znotraj disciplinske oblasti. Ta funkcija vodstva je postala funkcija kapitala (Marx v 

Foucault, 2004). Hierarhično, stalno in funkcionalno nadziranje si seveda ne moremo šteti kot 

eno izmed velikih inovacij 18. stoletja, vendar je njegova razširjenost pomembna za 

razumevanje takrat novih mehanizmov, ki jih je uporabljala oblast. Disciplinska oblast je tako 

postala integriran sistem. Organizirala se je tudi kot samodejna in anonimna oblast, ki se opira 

na posameznike, vendar pa s svojo anonimnostjo deluje kot mreža razmerij od zgoraj navzdol 

in bočno. Posledica tega so nenehno nadzirani nadzorniki (Foucault, 2004). Skozi hierarhično 

oblikovano oblast se tako ljudje v družbi počutijo nadzorovane (Foucault, 1984). Idejo, kako 

čim bolje nadzirati, je razvil James Bentham z idejo panoptikoma – tisti, ki nadzira, lahko 

skozi prozorno steno v nadzornem stolpu vidi slehernega zapornika v kateremkoli trenutku. 

Skušal je doseči popolno kontrolo in strah. V praksi se model panoptikoma ni uveljavil, kar 

pa ne velja za model popolnega nadzora – tak, kjer se ljudje počutijo nadzorovane, pa če so ali 

ne (prav tam).     

  

Nadzor je svojo globino pomena ohranil vse do danes. V Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika je definiran kot sistematično pregledovanje, spremljanje poteka ali razvoja česa, zlasti 

določene dejavnosti (Gliha Komac, 2016). Slovenska kazenska zakonodaja besedo »nadzor« 

uporabi v dveh segmentih kazenskih postopkov, in sicer v okviru alternativnih kazni kot 

strožje nadzorstvo organa socialnega varstva, ki je dodeljeno mladoletniku, ki potrebuje 

strokovno pomoč in nadzorstvo ter je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgojo 

in pravilen razvoj (Kazenski zakonik – UPB1, 2004) in na drugi strani varstveno nadzorstvo, 

ki se omejuje na polnoletne osebe in je izrečeno v okviru poskusne dobe, določene s pogojno 

obsodbo (Kazenski zakonik – 1- NPB4, 2012).  

 

1.2 ALTERNATIVNE KAZNI V SLOVENIJI  

 

Pojem alternativnega kaznovanja izhaja iz besede »alternacija« (iz lat.: drugi, naslednji). V 

družbi pojav povezujemo tudi z zamenjavo zaporne kazni. Angleško govoreča strokovna 

javnost poleg izraza alternativna kazen uporablja tudi besedne izraze, kot so »comumunity 

corrections« (zapor ali izobraževalna institucija v skupnosti ali skupnost kot izobraževalna 

institucija), »punishment in the community« (zapor v skupnosti), »community prosecutions« 

(kazenski pregon skupnosti) in »community justice« (pravosodje v skupnosti). Glavno vodilo 

alternativnih kazni je, da je kazen lažje prestajati izven državnih institucij, ki izvršujejo kazen. 

Kazen se tako prestaja v lokalnih skupnostih in za lokalno skupnost. Povod za tak način 

izvrševanja kazenskih sankcij je bil, da so obsojene osebe zaradi institucionalizacije, 

depersonalizacije, desocializacije in navsezadnje stigme izključene iz skupnosti in da se s 

takim načinom kaznovanja lahko ti procesi zmanjšajo, obsojeni pa se lažje ponovno vključijo 

v družbo (Vukša, 2017). Vsaka izključitev iz družbenega okolja, če ne gre za hujša dejanja, je 

tako škodljivejša v primerjavi s prednostmi, ki jih za storilca ponujajo alternativne sankcije. 

Storilec ostane povezan z družino in družina z njim, za okolje opravlja koristno delo, 

navsezadnje pa zmanjšuje tudi stroške izvrševanja klasične kazni, torej zapora (Petrovec, 
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2011 v Felc, 2011). Raziskave kažejo, da se je alternativni zapor v rehabilitacijski sferi 

izkazal za zelo uspešnega (Feguš, 2006). Do izključevanja pa prihaja pogosto prav pri tistih 

skupinah ljudi, ki so bile že prej izključene ali postavljene na obrobje (Landis, 2009 v Vukša, 

2017). 

 

1.2.1 Razvoj alternativnih sankcij  

 

Izvod ideje o alternativnih kaznih se je porodila že v času reformacije. V tistem času najdemo 

kot glavno idejo alternativnih kazni in hkrati po mišljenju reformatorjev eno izmed boljših 

možnih kazni t. i. javna dela (Foucault, 2004). Po drugi svetovni vojni se je začelo razvijanje 

tretmanske ideologije. Razvijati so se začela nova načela in želje po sodobnih pristopih. 

Začeli so preučevati kaznivo dejanje in storilčevo osebnost. S tem so pozornost pritegnile 

ocena okoliščin dejanja, storilčeve osebnosti, možnosti za njegovo moralno oporo ter 

resocializacijo. Precejšen vpliv je imel na tem mestu behaviorizem, saj je s svojim 

pojasnjevanjem zunanjih okoliščin razlagal notranje procese (Landis, 2009 v Vukša, 2017). 

Petrovec (1999) pojasnjuje, da se kljub razvoju tretmanske ideje in prakse kriminaliteta ni 

zmanjševala, ampak je le naraščala, vendar je oblast imela na razpolago že različne postopke 

ukrepanja. Kot odziv na število kaznivih dejanj se je pojavila vrsta alternativnih sankcij. Med 

njimi najdemo tudi postopke, ki niso bili do obsojenih oseb nič kaj prizanesljivi. Med njimi je 

na primer intenzivno nadzorovanje, ki ga opravljajo usposobljeni uslužbenci (probation 

officers), elektronski nadzor in posebna taborišča, imenovana »boot camps«, ki naj bi s 

strogim, v resnici krutim režimom življenja poskušala spreobrniti prestopnike in hkrati 

zastraševati storilce. Na drugi strani so obstajale milejše kazni. To so poravnava med žrtvijo 

in storilcem, povračilo škode ali družbeno koristno delo (prav tam).  

 

Trenutno imamo v Sloveniji različne institute, ki bi jih lahko poimenovali tudi alternativne 

kazni in katerih vodilo je resocializacija, rehabilitacija in podpora izven zavodov za 

prestajanje kazni zapora. Znotraj institutov pa se izvajajo zakonsko določene aktivnosti. 

Instituti in aktivnosti so naslednje (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom 

potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb, 2006): 

 

Tabela 1: Instituti kazenskih sankcij izven zavoda za prestajanje kazni in zakonsko določene 

aktivnosti 

INSTITUT AKTIVNOSTI 

Postopek poravnavanja Delo v splošno korist 

Odloženi pregon Delo v splošno korist, odprava škode, 

zdravljenje v zdravstvenem zavodu, 

obiskovanje posvetovalnice, prepoved 

približevanja 

Nadomestitev zaporne kazni Hišni zapor, zapor ob koncu tedna, delo v 

splošno korist  

Pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom Izvajanje navodil 

Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom Izvajanje navodil 

Vir: Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in 

normativnih sprememb, 2006) 

 

V nadaljevanju magistrske naloge se bom osredotočila na zadnja dva instituta, torej na 

pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom in pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom.  
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1.3 POSTPENALNA POMOČ 

 

1.3.1 Zgodovinski razvoj postpenalne pomoči  

 

Zametki postpenalne pomoči segajo v leto 1951, ko je oblast v kazenskem zakoniku prvič 

predpisala norme postpenalne zaščite za obsojene osebe. Izvajali so jo tako imenovani 

»mestni svetovalci«, takrat so jim rekli socialni delavci, vendar so to delo opravljali 

prostovoljno. Za nadaljnji razvoj kazenskih sankcij pa je imel velik vpliv razvoj Inštituta za 

kriminologijo na pravni fakulteti leta 1954, ki je bil prvi kriminološki inštitut v nekdanji 

Jugoslaviji. Sledila je ustanovitev fakultete za socialno delo. To je bil pomemben korak, saj je 

leta 1961 zakonodaja določila, da odgovornost za postpenalno pomoč in kasneje tudi za 

pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom prevzamejo centri za socialno delo. Večja 

sprememba je bila tudi vključevanje drugih institucij in organizacij izven sistema za 

izvrševanje kazenskih sankcij in centrov za socialno delo. Vključene so bile z namenom, da 

obsojenim osebam nudijo podporo po zaključku prestajanja kazni in nadaljujejo z 

resocializacijo. Centrom za socialno delo se dodeli vloga koordinatorja v tej mreži 

sodelujočih. Naloga socialnih delavcev pa ni bila le vključitev drugih za uporabnika 

pomembnih institucij, ampak tudi njegovega družinskega in socialnega okolja (Novak, 2008).  

 

Iz te postpenalne obravnave posameznika sta se razvila in bila leta 1977 v kazenskem 

zakoniku tudi prvič omenjena instituta pogojne obsodbe in pogojne obsodbe z varstvenim 

nadzorstvom (Bavcon, 1944 v Novak, 2008). Po osamosvojitvi Slovenije se je leta 1994 

pojavil prvi slovenski kazenski zakonik, ki je v svojem naboru kazenskih sankcij ohranil 

pogojno obsodbo in pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom. V tem zakoniku so bila 

predstavljena tudi navodila in prepovedi v okviru pogojne kazni, ki je lahko s strani sodišča 

določena obsojeni osebi. Gre za širok razpon usmerjanj s področja zdravstva, socialnega 

varstva in izobraževanja (Novak, 2006). 

 

1.4 POGOJNA OBSODBA IN POGOJNI ODPUST  

 

1.4.1 Pogojna obsodba  

 

Med opozorilne sankcije v kazenskem zakoniku se uvršča pogojna kazen. Zakon jo 

opredeljuje kot sankcijo, s katero sodišče storilcu kaznivega dejanja določi kazen, ki pa ne bo 

izrečena, če obsojena oseba v času, ki ga določi sodišče (ne sme biti manj kot eno leto in ne 

več kot pet let – preizkusna doba), ne bo storil novega kaznivega dejanja. Kazen je lahko 

izrečena tudi, če obsojenec v določenem roku ne povrne škode, ki jo je povzročil s kaznivim 

dejanjem ali ne izpolni drugih predvidenih obveznosti, ki mu jih odredi sodišče. V primeru, 

da obsojena oseba v preizkusni dobi stori novo kaznivo dejanje v času preizkusne dobe, 

sodišče pogojno obsodbo prekliče in izreče predpisano kazen. Enako velja v primeru, da se ne 

izpolnijo naložene obveznosti, vendar v tem primeru obstaja tudi možnost podaljšanja 

preizkusne dobe (Kazenski zakonik (KZ-1), 2008). 

 

Pogojna kazen se sme izreči storilcem kaznivega dejanja, ki jim sodišče odredi kazen zapora 

do dveh let ali zaporno kazen. Izjema so primeri, kadar storilec prizna krivdo ali sklene 

sporazum s tožilstvom. V teh primerih sme sodišče izreči pogojno obsodbo tudi za kazniva 

dejanja, za katera je predpisana kazen zapora najmanj petih let, določiti kazen zapora do petih 

let, preizkusno dobo pa do desetih let (Kazenski zakonik (KZ-1), 2008). 
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1.4.1.1 Namen pogojne obsodbe  

 

Kako pogojna obsodba vpliva na posameznika, težko rečemo, saj temeljite raziskave ali 

analize na tem področju ni zaslediti. Predstavlja pa pomemben prispevek k zmanjševanju 

kazenske represije, hkrati pa predstavlja nov korak k humanejši kaznovalni politiki. S tem 

omogoča večjo realizacijo načela individualizacije sankcij (Merc, 1993 v Medved 2016). 

Kazenska sankcija mora biti individualizirana ravno tako, kot so kazniva dejanja (Felc, 2011). 

  

Felc (2011) pojasnjuje, da posplošene ocene o tem, ali je pogojna obsodba primeren ukrep ali 

ne, ne moremo postaviti. Spet pride v ospredje individualiziranost procesa, saj ima pogojna 

obsodba učinke le v primeru, da je obdolženec »popravljiv« (pokaže interes ter motivacijo) 

(Medved, 2016). Avtorica dodaja, da se samo takemu uporabniku lahko izkaže zaupanje ter se 

mu kazen že na začetku določi ob pogojih, ki lahko pripeljejo do preklica in nadaljnjih 

sankcij. Torej že sam izrek pogojne obsodbe nosi v sebi tveganje o morebitnem preklicu 

pogojne obsodbe (prav tam). Pogojna obsodba z izrečenimi pogoji lahko obsojenca motivira, 

dodaja Merc (1993, v Medved 2016). Pojasnjuje, da ta sankcija omogoča, da obdolženi kljub 

obsodbi ostane na prostosti, vendar je za določen čas (čas preizkusne dobe) na preizkušnji. 

Tako je samo od njega odvisno, ali bo do določene kazni tudi prišlo (prav tam).  

 

1.4.2 Pogojni odpust 

 

Plesničar (2012) pogojni odpust predstavi kot enega izmed osnovnih rehabilitacijskih 

instrumentov, hkrati pa kot sredstvo, s katerim je mogoče nekoliko omiliti vse hujše 

prenatrpanost zaporov. Avtorica dodaja, da je slovenska ureditev pogojnega odpusta že 

desetletja nespremenjena, pri čemer se pojavljajo težave (vsaj) na procesnem področju. S tem 

se strinjata tudi avtorja Ambrož in Šugman Stubbs (2011), ki še posebej kot problem 

poudarita pravila pri odpustu, ki jim očitata pomanjkljivost v primerjavi s pravili ob sprejemu 

prestajanja kazni zapora.  

 

1.4.2.1 Namen pogojnega odpusta  

 

Pogojni odpust je splošen institut kazenskega prava, ki služi več namenom. Na eni strani služi 

kot pregovorno vodilo k lepšemu vedenju in doslednejšemu spoštovanju pravil znotraj 

kazenske ustanove, na drugi strani pa z izvorno zasnovo služi za rehabilitacijo in lajšanje 

prehoda iz zaprtega okolja na prostost (Plesničar, 2012). V sodobnem evropskem okolju vse 

bolj služi tudi kot sredstvo za zmanjševanje prevelikega števila zapornikov, vendar je ta nova 

vloga vprašljiva in občutljiva (Ambrož in Šugman Stubbs, 2011). Feguš (2006) pojasnjuje, da 

se ob vseh alternativnih ukrepih pojavi vprašanje, ali bodo pripomogli k zmanjševanju 

kriminalitete in posledično k zmanjšanju števila uporabnikov zavodov za prestajanje 

kazenskih sankcij, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je ta korelacija nepravilna in preveč 

poenostavljena. Bolj umestno je iskanje sredstev, ki bodo obsojenim ponujala ustrezno 

obravnavo v okviru alternativnih sankcij (prav tam).  

 

1.4.2.2 Opredelitev pogojnega odpusta 

 

Gre za institut kazenskega prava, po katerem je mogoče obsojenca, ki zaporne kazni še ni 

prestal v celoti, predčasno odpustiti s prestajanja kazni pod pogojem, da v času, za katerega 

mu je bila izrečena kazen zapora, ne bo storil novega kaznivega dejanja. Kazen teče dalje z 

vsemi pravnimi posledicami obsodbe, vendar se ne izvršuje več v zaporu, temveč na prostosti. 

Pogojni odpust pomeni ukrep, ki naj bi pripravil obsojeno osebo na prevzemanje 
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odgovornosti za lastna dejanja, samostojnost in življenje po odpustu iz zapora. Vrnitev po 

dolgotrajni kazni v zaporu lahko za uporabnika predstavlja velik stres. Da bi se le-ta zmanjšal, 

omogoča pogojni odpust postopno vrnitev obsojenca v njegovo življenjsko okolico, hkrati pa 

omili posledice, ki jih prinaša zaporna kazen (Bavcon, Šelih et al., 2003 v Kljun, 2010). 

Plesničar (2012) dodaja, da morata biti za pogojni odpust izpolnjena dva pogoja, in sicer: 

 formalni (obsojeni je prestal določen del kazni v zaporu),  

 materialni (utemeljeno pričakovanje, da obsojeni na prostosti ne bo vnovič storil 
kaznivega dejanja).  

 

Več težav pri odločanju o pogojnem odpustu povzroča materialni pogoj, za katerega kriteriji 

ne morejo biti numerični in so tako težji za presojo. Pomembne so različne okoliščine 

obsojene osebe, ki jih je treba upoštevati in nanje pogledati dovolj široko ter celostno. 

Sprememba kazenskega zakonika (KZ v KZ-1) je materialni pogoj za odpust oblikovala 

določneje od starega. Namen odločanja je tako dobil nov vidik, in sicer temelji na oceni 

verjetnosti obsojenčeve rehabilitacije. Na podlagi tega se je v novem kazenskem zakoniku 

odprla možnost, da obsojeni osebi ob odobritvi pogojnega odpusta sodišče odredi varstveno 

nadzorstvo ali se ji naloži izvajanje nalog iz 88. člena KZ-1. Enako velja tudi za pogojno 

obsodbo z varstvenim nadzorstvom (Plesničar, 2012). Novak (2012) pa poudari, da v 

primerjavi z drugimi državami v Evropi Slovenija nima zakonsko določenih pogojev, ki bi 

omogočali nadzor nad osebami, ki so na pogojnem odpustu. Drugje po Evropi ta del izvajajo 

službe za probacijo (probation services) (prav tam).  

 

1.4.3 Razvoj instituta pogojne obsodbe in pogojnega odpusta 

 

Pogojni odpust se je razvil znotraj sistema common law v sredini 19. stoletja. Zametki takega 

načina kaznovanja so se kazali že prej, vendar je zgodovina pogojnega odpusta zaživela v eni 

izmed avstralskih kazenskih kolonij, imenovani »Norfolk Islands«, katere glavni nadzornik je 

bil Škot Alexander Maconochie. Vpeljal je številne reforme, s katerimi je postavljal temelje 

rehabilitativnega dela z obsojenimi. Ena izmed izstopajočih novosti, ki jih je vpeljal, pa je 

bilo zasnovanje prehodnega obdobja, v katerem so bili zaporniki pod pogojem, da bodo 

ravnali v skladu z zakonom, izpuščeni na prostost pred iztekom celotne kazni (Jones in 

Johnstone, 2012; Hibbert, 1965 v Plesničar 2012).  

 

Prav tako se je v deželah common lawa razvil model pogojne obsodbe. Angloameriški sistem 

pogojne obsodbe (probation) se je razvil v Angliji in nekaterih državah Združenih držav 

Amerike kot oblika alternative kratkotrajnim zapornim kaznim. Značilnost tega sistema je, da 

se kazen storilcu kaznivega dejanja ne izreče, temveč se kazen odloži. V tem primeru se 

storilec postavi za določen čas pod posebno nadzorstvo, ki ga izvaja posebna služba 

svetovalcev. Nadzorstvo preneha po poteku časa, ko je bil obsojeni na preizkušnji (Medved, 

2016).  

 

Na drugi strani tega sistema pa je t. i. evropski kontinentalni sistem pogojne obsodbe, ki se je 

razvil v Franciji in Belgiji (francosko-belgijski sistem pogojne obsodbe). Zanj je značilno, da 

se storilcu kaznivega dejanja izreče kazen. Prav tako se mu kazen odloči ob pogoju, da v času 

preizkusne dobe ne stori novega kaznivega dejanja. Glavna razlika je, da v tem času obsojeni 

ni pod nadzorom, temveč je prepuščen samemu sebi (Bavcon et al., 2014, v Medved, 2016). 

Vsak izmed teh sistemov ima svoje prednosti in slabosti. Zraven omenjenih konceptov 

pogojne obsodbe pa se je sčasoma izoblikoval tudi mešani sistem, ki prepleta značilnosti obeh 

sistemov (Merc, 1993, v Medved 2016). V veljavnem slovenskem materialnem 

kazenskopravnem zakoniku je pogojno obsodbo mogoče umestiti v mešani sistem pogojne 
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obsodbe. Naš sistem je sicer specifičen, vendar ima lastnosti tako angloameriškega sistema 

kot tudi evropskega kontinentalnega modela pogojne obsodbe (prav tam).  

 

V evropskem prostoru je bil institut pogojnega odpusta vpeljan v okviru splošnega gibanja za 

reformo kazenske zakonodaje. Namen uveljavitve tega instituta je bilo predvsem 

preprečevanje povratništva, velik poudarek pa je bil na individualizaciji kazni z namenom 

prevzgoje in resocializacije obsojenih oseb. Teorija je na to kazensko sankcijo gledala kot na 

neke vrste nagrado, ki so si jo uporabniki lahko prislužili z lepim vedenjem med prestajanjem 

kazni (Jakulin, 1989 v Plesničar, 2012).  

 

Zgodovina pogojnega odpusta na slovenskem prostoru sega v čase avstro-ogrske monarhije 

preko kraljevega odloka iz leta 1712 (Plesničar, 2012), sodobni razvoj pa se je začel v prvi 

polovici 20. stoletja (Feguš 2006, Plesničar 2012). Spremembe v sodobnem razvoju so bile 

pogojene z razvojem jugoslovanskega kazenskega prava, vendar je ostal sistem od sredine 20. 

stoletja praktično nespremenjen, z le občasnimi odmiki od vpeljanih form (Ambrož in 

Šugman Stubbs, 2011; Plesničar 2012). 

 

1.5 POGOJNA KAZEN Z VARSTVENIM NADZORSTVOM  

 

1.5.1 Opredelitev pojma     

 

Osebi, ki ji sodišče izreče pogojno prestajanje kazni, se lahko za določen čas prestajanja 

določi varstveno nadzorstvo. Pogojna kazen z varstvenim nadzorstvom se določi obsojeni 

osebi v primeru, kadar sodišče odloči, da vedenje obsojenega ni prepričljivo oziroma 

obstajajo možnosti za ponovitev kaznivega dejanja (Novak, 2012). Feguš (2006) pojasnjuje, 

da se pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom izreka v primerih, kadar so pozitivna 

predvidevanja prepričljiva le, če je obloženi v času preizkusne dobe nadzorovan. Namenjena 

je vsem obsojenim osebam, za katere je pogojna obsodba pogojna sankcija, vendar zaradi 

različnih dejavnikov tveganja potrebujejo še dodatno podporo, nadzorstvo in usmerjanje (prav 

tam). V primeru izreka te vrste obsodbe je naslednji korak sodišča, da obsojeni osebi določi 

svetovalca v varstvenem nadzorstvu na pristojnem centru za socialno delo (Novak, 2012). 

Ambrož in Šugman Stubbs pojasnjujeta, da je do leta 2012 odločanje o odobritvi varstvenega 

nadzorstva bilo v rokah sodišča, z dopolnjenim zakonikom (KZ1-1B), ki je stopil v veljavo 

maja 2012, je bila pristojnost prenesena na Komisijo za pogojni odpust. Avtorja omenita tudi 

dileme, ki so se pojavile na tem mestu. Vprašljiva se jima zdi primernost, da o teh stvareh 

odloča izvensodni organ, hkrati pa je z njunega vidika to korekcija sankcije, ki jo izreče 

sodišče, kar je tvegana rešitev (prav tam). 

 

1.5.2 Značilnosti varstvenega nadzorstva 

 

Za to obliko pogojne kazni je značilno, da izhaja iz obsodbe na preizkušnjo (probation) iz 

angloameriškega prava (Medved, 2016). Feguš (2006) dodaja, da ne gre le za nadomestitev 

ene vrste kazni z drugo, ampak sankcijo pojasni kot nadziranje obdolženca izven 

kazenskopravnega sistema. 

 

Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom se, čeprav ima drugačen obseg in potek izvedbe 

dela, obdolžencem izreka pod istimi formalnimi in materialnimi pogoji kot klasična pogojna 

obsodba. Glavna razlika med obsodbama je ta, da pri klasični pogojni obsodbi v času 

preizkusne dobe ne ponujajo pomoči, varstva in nadzorstva. Pri drugi razširjeni obliki, torej z 

varstvenim nadzorstvom, pa obnašanje in aktivno vključevanje na prostosti spremljajo 
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državni organi.
1
 Ti poskušajo z nerepresivnimi metodami vplivati nanj, in sicer z namenom 

resocializacije in preventive pred novimi kaznivimi dejanji (Selinšek, 2007 v Medved, 2016).  

Glede na vse pozitivne lastnosti, ki jih s seboj prinaša razširjena oblika pogojne obsodbe, pa 

se zagotovo ustavimo ob deležu izrečenih pogojnih obsodb z varstvenim nadzorstvom v 

Sloveniji. Opaziti je, da sodišča pri pogojnih obsodbah (pre)redko posegajo po možnosti 

varstvenega nadzorstva (Plesničar, 2012).  

 

1.5.3 Razvoj varstvenega nadzorstva   

 

Koncept pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom je v slovenski kazenskopravni sistem 

vpeljala jugoslovanska zakonodaja (KZ SFRJ iz leta 1976) (Pompe, 1978, v Medved, 2016). 

Uvedba pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom je bila posledica idej pomoči 

obsojenemu in nadzorstvu nad njim, ki so po drugi svetovni vojni vse bolj prodirale v Evropo. 

Ideja za to se je najverjetneje porodila ob spoznanju, da represija, grožnje in zastraševanje ne 

dosegajo želene učinkovitosti oziroma ne dosegajo produktivnosti. Sistem se je vedno bolj 

usmerjal k resocializaciji. S splošno in individualno preventivo, tudi v obliki pomoči in 

nadzorstva, so lahko obetali boljše rezultate. Obravnava na prostosti, ki jo je deležen 

uporabnik v procesu pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, je lahko v določenih 

primerih učinkovitejša (Bavcon, 1980, v Medved, 2016).  

 

1.5.4 Namen varstvenega nadzorstva     

 

Namen varstvenega nadzorstva je asistenca, podpora in pomoč, supervizija ter nadzor 

obsojene osebe. V času pogojne obsodbe pa so lahko obsojeni osebi zraven svetovalca 

dodeljene tudi naloge, ki jih mora v času prestajanja izpolniti. Namen svetovalca je, da 

obsojeni osebi nudi podporo in pomoč pri izpolnjevanju teh obveznosti (Ambrož, Šugman 

Stubbs, 2011). Dolžnosti, ki mu jih glede na potrebe lahko naloži sodišče, so psihiatrično 

zdravljenje v instituciji ali izven, zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in alkohola, 

poravnava škode, nastale med kaznivim dejanjem, ponovno pridobivanje vozniškega 

dovoljenja (Novak, 2012). Medved (2016) izpelje zaključek, da utegne biti pogojna obsodba z 

varstvenim nadzorstvom pri določenih uporabnikih ravno zaradi omenjene dodatne pomoči, 

podpore, nadzora ali varstva učinkovitejša kazenska sankcija v primerjavi z represivnejšimi 

ali s »klasično« pogojno obsodbo.   

 

1.5.5 Postopek izvajanja varstvenega nadzorstva    

 

Ko je sodba pravnomočna, sodišče posreduje podatke o sodbi in obtoženi osebi na center za 

socialno delo. V roku 30 dni se določi svetovalec v varstvenem nadzorstvu in obvesti o tem 

sodišče. Mesto svetovalca v varstvenem nadzorstvu prevzame oseba, ki je zaposlena na centru 

za socialno delo
2
 na področju za izvajanje alternativnih kazenskih sankcij, lahko pa je tudi 

katera druga oseba, ki je primerna in usposobljena za izvajanje tovrstnega dela. Skupaj z 

uporabnikom izdelata individualiziran načrt dela, ki jima je vodilo pri njunem sodelovanju 

(Novak, 2012). 

 

                                                             
1
 Do aprila 2018 so državni organ za izvrševanje varstvenega nadzorstva predstavljali centri za socialno delo, 

kasneje to delo prevzame Služba za probacijo (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom 

potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb (2016). 
2
 Od 1. 4. 2018 mesto svetovalca prevzame probacijski uslužbenec na pristojni enoti službe za probacijo.  
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1.5.6 Navodila in naloge, ki jih lahko določi sodišče med prestajanjem pogojne kazni   

 

Med prestajanjem pogojne kazni lahko sodišče določi obsojeni osebi eno ali več navodil in 

nalog, ki jih mora izpolniti v določenem časovnem obdobju. Izbor teh nalog naredi sodišče na 

podlagi starosti, psiholoških karakteristik, motivov, ki so privedli do povzročitve kaznivega 

dejanja, trenutnih okoliščin, preteklega vedenja obsojenega. Naloge in navodila v nobenem 

primeru ne smejo posegati v človekovo dostojanstvo in mu povzročati stisk (Novak, 2012).  

 

Naloge in navodila, ki so lahko določena obsojeni osebi, so: 

 vključitev v primerno zdravstveno oskrbo,  

 vključitev v programe za zdravljenje odvisnosti s soglasjem obsojenca,  

 vključitev v posvetovalnice (za krepitev komunikacijskih sposobnosti, psihološko 
svetovanje, družinske in partnerske svetovalnice), 

 usposabljanje za poklic ali aktivno iskanje zaposlitve,  

 prepoved druženja z osebami, ki predstavljajo dejavnik tveganja za obsojenega, 

 upoštevanje prepovedi približevanja do žrtev kaznivega dejanja ali drugim osebam, 

 upoštevanje prepovedi približevanja na določene kraje, 

 poraba dohodka v skladu s preživninskimi dolžnostmi (Ambrož, Šugman Stubbs, 

2011; Novak, 2012; Plesničar 2012).  

 

Na podlagi predloga s strani svetovalca v varstvenem nadzorstvu ali obsojene osebe lahko 

naloge, ki so določene, sodišče tudi prilagaja, odpravi ali prekliče. V primeru, da pa 

uporabnik navodilom ne sledi, mu lahko sodišče pogojno obsodbo prekliče in mu izreče kazen 

zapora. Podobno je tudi v primeru, če se izkaže, da varstveno nadzorstvo glede na napredek 

obsojene osebe ni več potrebno. Svetovanje tako zaključi, vseeno pa naprej ostane na 

prestajanju pogojne kazni, tako kot mu je bilo določeno (Novak, 2012).  

 

1.5.7 Pomanjkljivosti pri izvrševanju varstvenega nadzorstva    

 

V praksi se pri izvajanju varstvenega nadzorstva pojavljajo tudi težave, kaže poročilo 

inšpekcijskega nadzora, ki je bilo izvedeno v obdobju od junija 2012 do februarja 2013. 

Inšpekcijski nadzor se je izvajal na centrih za socialno delo, ugotovljeno pa je bilo največ 

nepravilnosti prav pri delu na področju varstvenega nadzorstva. Podatki so pokazali, da je bila 

večina nepravilnosti postopkovne narave, v nekaterih primerih pa bi te napake lahko 

posledično vplivale tudi na uspešnost izvedbe varstvenega nadzorstva. Nekatere ugotovljene 

napake so bile: center za socialno delo na sodišče ni predlagal imenovanja svetovalca, 

svetovalec z obdolženim ni izdelal individualnega načrta varstvenega nadzorstva, podpisali so 

le pisni dogovor, ki pa ni bil individualiziran in prilagojen, poročila centra za socialno delo 

niso bila oddana sodišču v roku šestih mesecev idr. (Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija, 2013 v Medved, 2016).  

 

Prav tako je tudi medresorska projektna skupina, ki je bila ustanovljena leta 2016 z namenom 

ureditve področja probacijskih dejavnosti, objavila analizo obstoječega stanja na področju 

izvrševanja varstvenega nadzorstva. Njihove ugotovitve so pokazale pomanjkanje terenskega 

dela, ustreznega kadra, težave pri izmenjavi informacij med pristojnimi centri za socialno delo 

in drugimi institucijami ter organizacijami, redko predlaganje spremembe ukrepa, ko 

obdolženec ne izpolnjuje navodil, in da v praksi ni izkoriščena možnost imenovanja 

svetovalca in pomočnika (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom 

potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb, 2016).   
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1.6 SOCIALNOPEDAGOŠKA POMOČ IN PODPORA KAZNOVANIM OSEBAM S 

POGOJNO OBSODBO Z VARSTVENIM NADZORSTVOM 

 

V zvezi s kazenskim pravom se je v Sloveniji izoblikovalo profesionalno socialnopedagoško 

delovno področje, ki pod pojmom »pomoč kaznovanim« zajema vse socialnopedagoške 

ukrepe in programe pomoči in svetovanja. V okviru tega sta tudi kontrola in nadzor, ki sta 

posledici kaznovanosti na izbiro glede na fazo kazenskega postopka (Lange, 1993). Skozi 

socialnopedagoške pristope pa je videti resocializacijski model, ki ga Brinc (2000) omenja kot 

temelj za postpenalno delo in s katerim se ohranja obsojenčevo samospoštovanje, hkrati pa se 

spodbujajo samoaktualizacija in sposobnosti, ki mu bodo pomagale tudi po prestani kazni.  

 

Lange (1993) pojasnjuje, da je socialno delo skozi revolucijo kazenskega prava in kazenskih 

načel prišlo do ugotovitve, da je socialno delo postalo trden sestavni del kazenskega prava. 

Brez tega se ne bi mogla uresničiti zahteva po humanem in socialnem kazenskem pravu, 

vendar pa ne moremo izhajati iz enakopravnosti v smislu partnerstva. Kazensko pravo 

potrebuje socialno delo po potrebi za svoje cilje, na drugi strani pa je socialno delo vedno 

odvisno od odločitev pravosodja (prav tam).  

 

Cilji, ki si jih stroka zastavlja pri delu v okviru kazenskega prava, so naravnani tudi 

socialnopedagoško, saj s tem poskušajo uresničiti cilj individualne preventive. Kazenski 

zakonik za pomoč obsojencem s pogojno kaznijo v 56.d členu navaja, da: »Sodišče dodeli 

obsojencu za celotno ali del obdobja pogojne kazni, če je priporočljivo, svetovalca, ki 

obsojenca nadzira in bodi in ga s tem odvrača od kaznivih dejanj.« Iz tega člena je razvidno, 

da se lahko po tej poti uresniči cilj pozitivne splošne preventive, v smislu, da se med 

svetovalnim procesom osvetljujejo norme, kajti socialna pedagogika tudi izobražuje (Lange, 

1993).  

 

1.6.1 Funkcija pomoči kaznovanim osebam v postopku pogojne obsodbe  

 

Pomoč kaznovanim ima tri funkcije, ki so si po učinku podobne, vendar jih lahko vseeno 

obravnavamo ločeno (Lange, 1993):  

 sankcija (napotitev na tečaj socialnega treninga, poravnava škode …), 

 informacijsko delo (poročila svetovalcev, sodna pomoč …), 

 omilitev in socialno-pogodbeno oblikovanje kazenskopravnih odločitev s sredstvi 
socialnega dela (alternativni programi k preklicu pogojne kazni, socialnopedagoško 

svetovanje obsojenim osebam …).  

 

Osebe, ki so obsojene in so v vlogi prejemanja pomoči, prvi dve funkciji sprva občutijo 

represivno. Pomoči skoraj ne prepoznajo, saj v osnovi doživijo sankcijo kot njim namenjeno 

zlo. Šele kasneje morda spoznajo in uvidijo v njih prednosti ter konkretno življenjsko pomoč. 

Le zadnjo funkcijo takoj doživijo kot socialno razbremenitveno pomoč (prav tam).  

 

1.6.2 Nosilci pomoči   

 

Lange (1993) pojasnjuje, da je treba razlikovati med pravosodno in neodvisno –nepravno 

pomočjo. Med pravosodno pomoč spada: socialno delo med prestajanjem kazni, socialne 

pravosodne službe – pomoč obsojencem na pogojno kazen, nadzor nad odpuščenimi. Na drugi 

strani pa je neodvisna pomoč, v katero se štejejo javni nosilci krajevne pomoči in socialna 

pomoč ter neodvisni nosilci socialnega skrbstva. To so društva, združenja, podporne 

organizacije, iniciative občanov (prav tam).  
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Med nepravosodno pomoč uvrščamo ukrepe za izboljšanje življenjskih razmer. Ti so na 

primer na področju (Lange, 1993):  

 eksistenčne oskrbe (zagotovitev stanovanja in oskrbe); 

 izobraževanja in dela (skrb za šolanje in poklic, integracijo, možnosti za delo in 
zaposlitev); 

 svetovanja in terapije (ambulantna in (delno) stacionarna pomoč za pridobitev in 
zagotovitev prihodka, pomoč pri zadolženosti, zasvojenosti, problemih s partnerjem in 

drugih psihosocialnih problemih).  

 

Pod pravosodno pomoč pa razumemo tisto socialnopedagoško intervencijo, ki neposredno 

vpliva na kazenski postopek. Pri tem gre zlasti za izogibanje pravosodnim postopkom in 

sankcijam z odvzemom prostosti oziroma njihovo skrajšanje. Ta pomoč je že po zakonu 

vključena v kazenski postopek, zato jo raje sprejemajo na sodiščih in tožilstvih (Lange, 1993). 

Pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom bi lahko kot primer pravosodne pomoči 

poudarili poročila, ki jih svetovalec posreduje sodišču in na podlagi katerih se lahko potem 

ukrep prestajanja kazni tudi spremeni (Novak, 2012).  

 

1.6.3 Dualizem med nosilci pomoči 

 

Pravosodna pomoč se praviloma odvija znotraj pravosodja. Glede na Langovo (1993) 

razdelitev na pravosodne socialne službe in neodvisno pomoč kaznovanim lahko vidimo, da 

je pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom nazoren primer, kako se naloge različnih služb 

med seboj prepletajo. Varstveno nadzorstvo so izvajali centri za socialno delo,
3
 ki sicer po 

Langovi (1993) kategorizaciji spadajo pod neodvisno pomoč kaznovanim, pri svojem delu pa 

so svetovalci zakonsko vezani tudi na področja, ki spadajo med pravosodne socialne službe 

(na primer: prisilno nadzorstvo, nameni kaznovanja – preventiva, pravosodni postopek – 

kontrola, poizvedovanje in obvezno poročanje). Na tej točki so se pojavile dileme, saj je do 

nedavnega veljalo za pomoč odraslim s pogojno kaznijo, ki se sicer uvršča med pravosodno 

pomoč, da v nekaterih vidikih pomoči prehaja v roke socialne pomoči (Lange, 1993). Avtor v 

nadaljevanju doda, da je ravno v tem težava, saj je problem v strukturi dela. Največji manko 

vidi v tem, da ne obstaja pravno enoten sistem pomoči kaznovanim oziroma da država 

potrebuje sistem dopolnjujoče se pomoči. Termin »pomoč kaznovanim« se je v 

socialnopedagoški strokovni terminologiji precej udomačil, s pravnega vidika pa ta koncept 

pravzaprav ni obstajal, saj je bil porazdeljen na več pojmov (prav tam).  

 

1.6.4 Vzpostavitev mreže in koordinacija pomoči in podpore kaznovanim   

 

Kot je že bilo omenjeno, se je pojavljala večplastna problematika, ki je v določenem primeru 

terjala tako nepravosodno kot tudi pravosodno pomoč. Pametno bi bilo, da bi si različni 

nosilci pomoči razdelili delo in predvsem določili težišče dela, saj je možno, da bo potrebna 

pravosodna kot tudi nepravosodna socialnopedagoška pomoč (Lange, 1993). Obe vrsti 

pomoči bi morali biti usklajeni tako, da nastane enotna mreža organizirane pomoči. Šlo naj bi 

za vzpostavitev mreže, ne pa za poenotenje. Pravosodna pomoč si je čez leta večkrat 

prizadevala, da bi ustanovila »enotno pravosodno socialno službo«. Takšna prizadevanja pa 

bi lahko bila prej škoda kot korist, saj se na tak način razvijejo ogromni aparati, ki jih je 

mogoče obvladovati le z močno birokracijo in hierarhijo (prav tam). Medved (2016) dodaja 

dejstvo, da imata pravosodni sistem in socialna služba različni družbeni vlogi, kar odpira 

                                                             
3
 Do 1. 4. 2018 se je varstveno nadzorstvo izvajalo na centrih za socialno delo, po tem datumu pa je pristojnosti 

prevzela služba za probacijo; razen za primere katerih se kazenska sankcija pogojne obsodbe ali odpusta z 

varstvenim nadzorstvom izteče do 1. 10. 2018. Ti ostanejo do izteka v domeni centrov za socialno delo.  
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različne pomisleke o združevanju socialne pomoči z nadzorovanjem. Pravosodna institucija 

ima v širšem pomenu nadzorovalno funkcijo, medtem ko socialna služba izhaja iz nudenja 

podpore in pomoči. Za vsako stroko veljajo posebna etična pravila. Videti pa je, da prihaja do 

protislovja takrat, »kadar poskušamo socialno pomoč povezovati z nadzorstvom in jo tako 

napraviti odvisno od uspešnosti nadzorovanja ljudi« (Vodopivec, 1980 v Medved, 2016). 

Lange (1993) meni, da so najuspešnejše majhne in samostojne organizacijske oblike, v katere 

se čim manj posega od zunaj. Pomembno vlogo pri tem imata koordinacija in komunikacija, 

saj so potrebni jasni dogovori in izvajanje sprejetega. S tem namenom Lange (1993) predlaga 

ustanovitev regionalnih koordinacijskih teles – neke vrste svetovalnice, ki bi posredovale 

uporabnikom različne informacije. V teh idejah, ki jih je spisal Lange (1993), lahko vidimo 

zametke organizacije in vzpostavitve probacijske službe, kot si jo je zamislila Republika 

Slovenija. Do spremembe je prišlo v letu 2017, ko je bila v Republiki Sloveniji imenovana 

medresorska projektna skupina, in sicer z namenom ustanovitve enovite nacionalne 

probacijske službe. Njena naloga bo povečanje učinkovitosti skupnostnih sankcij ter izvajanje 

specializiranih aktivnosti, ki jih je do zdaj opravljalo več nosilcev hkrati (Akcijski načrt 

ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih 

sprememb, 2016). 

 

1.7 DOLŽNOSTI IN METODE DELA SVETOVALCA V VARSTVENEM 

NADZORSTVU 

 

Dolžnosti, ki jih ima svetovalec v varstvenem nadzorstvu, določi sodišče. Njegova primarna 

naloga je, da omogoča obsojeni osebi pomoč in podporo ter nadzoruje izpolnjevanje 

obveznosti, ki so bile izrečene v kazenski sankciji. Svetovalca obvezuje, da zraven nadzora in 

pomoči ponudi uporabniku smernice in nasvete, kako upoštevati navodila sodišča. Pomembno 

je tudi ozaveščanje o kaznivem dejanju, ki je bilo storjeno, hkrati pa delati na preventivi, da 

do ponovitve le-tega ne bo prišlo. O sodelovanju med obsojenim in svetovalcem mora slednji 

občasno poročati sodišču. V poročilu mora biti tudi zajeto, kako izvaja obveznosti, lahko pa 

tudi preko poročila predlagata spremembe ali odpravo določene naloge, izdane s strani 

sodišča (Novak, 2012).  

 

Dolžnosti in odgovornosti svetovalca v varstvenem nadzorstvu so (Novak, 2012): 

 Skupaj z obtoženo osebo skleniti dogovor o sodelovanju. 

Dogovor (individualiziran načrt dela) vsebuje smernice, cilje in časovne omejitve za 
naloge, ki jih je postavilo sodišče. Prav tako naj bi dogovor vseboval opredelitev 

podpore, pomoči, nadzora in zaščite, ki jo je v procesu svetovanja deležen obsojeni.  

 Vzpostavitev delavnega odnosa med svetovalcem in uporabnikom.  

Gre za vzpostavljanje zaupanja in sproščenega odnosa, na podlagi katerega oba 

vpletena evalvirata zastavljene cilje in načrtujeta prihodnost.  

 Pomoč in podpora pri reševanju osebnih in družinskih težav obsojene osebe.  

Podpora je usmerjena predvsem na tista področja, ki se navezujejo na naloge s strani 

sodišča. Pomembno je predvsem celostno delovanje svetovalca, saj je pomembno, da 

vključi vse sisteme uporabnikovega življenja. To pomeni, da v proces svetovanja ni 

posredno vključen samo obsojeni, ampak tudi njegova družina, prijatelji in bližnji. 

Razpotnik Š.(2004) poudari, da je za razumevanje življenjskega položaja posameznika 

treba pridobiti sistematično vednost, ki omogoča načrtovanje, prognozo in celostno 

izboljšanje življenjskega položaja. S socialnopedagoško diagnostiko,
4
 torej stremimo k 

                                                             
4
 Diagnoza pomeni v socialnopedagoškem kontekstu »razlikovati, razločiti, prepoznati«. S tem namenom 

poimenujemo »pregled, razlago, primerjavo« različnih vidikov z namenom, da odgovorimo na vprašanje: »Kaj 

storiti?« (Uhlendorf, 1999 v Razpotnik, 2004). 
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sistematičnemu pristopu. Sistemski vidik pomeni zavedanje in upoštevanje dejstva, da 

so vidiki sodobne družbe med seboj tesno povezani, kar pomeni, da za reševanje ni 

dovolj spremeniti le enega dejavnika, ampak je treba vplivati na celotno socialno 

mrežo (Jeriček, Kordeš, 2003 v Razpotnik, 2004). Naloga svetovalca je, če je to 

potrebno, da nudi podporo na področju zaposlovanja, zdravniške nege, izobraževanja 

in pri krepitvi vsakodnevnih opravil. S koordinacijo komunikacije med različnimi 

društvi, institucijami in podjetji omogoča uporabniku informiranje, širjenje socialne 

mreže, opolnomočenje, posledično pa tudi izpolnjevanje nalog v njegovi obsodbi 

(Novak, 2012).  

 Nadzorovanje izvajanja navodil. 

Sodelovanje in komunikacija z društvi, institucijami in podjetji, vključenimi v proces 

varstvenega nadzorstva, je na tem mestu še posebej pomembna. Na ta način lahko 

svetovalec preveri, ali se obsojeni udeležuje dogovorjenih obveznosti, kako se nanje 

odziva in napreduje (Novak, 2012). Prav tako pa je pomembno stremljenje k čim širši 

perspektivi. Prispevek socialnega pedagoga je tako le sestavni del med-disciplinarne 

celote. Vsak strokovnjak namreč s svojim videnjem primera prispeva svoj delež k 

sestavljanki, vseeno pa je to le »ponaredek glede na original«, torej na to, kako svoje 

življenje doživlja konkretni posameznik, opisuje Koboltova (1999 v Razpotnik, 2004).  

 Sodelovanje in poročanje sodišču o postopku varstvenega nadzorstva z določeno 

osebo. 

Če se uporabnik vnaprej določenih dogovorov ne drži oziroma krši pravila, je 

svetovalec dolžan to sporočiti sodišču. Prav tako to stori, ko se obtoženi izogiba 

stikom s svetovalcem, ni odziven in se ne udeležuje njunih srečanj. V svetovalčevi 

domeni je tudi pisanje poročil sodišču vsaj vsakih 6 mesecev, z namenom, da so vsi 

sodelujoči seznanjeni s potekom. Na podlagi teh poročil lahko na podlagi napredka pri 

uporabniku skupaj predlagata spremembe ali umik katero izmed navodil.  

 Preventiva na področju ponovitve kaznivega dejanja obsojene osebe (Ambrož, 
Šugman Stubbs, 2011).  

 

Za opravljanje omenjenih dolžnosti svetovalec nima posebne izobrazbe ali standardiziranih 

postopkov, ki jih uporablja pri svojem delu. Njegovo delo temelji na načelih socialnega in 

pedagoškega področja, ki vključujejo svetovalno in terapevtsko delo, delo s skupino, trening 

asertivnosti, komunikacijske treninge, trening socialnih veščin, individualiziranega 

načrtovanja, znanja iz družbenega in uličnega dela, sposobnosti prepoznavanja dejavnikov 

tveganja in močnih točk uporabnika (Novak, 2012).  

 

1.8 SVETOVANJE KOT OSREDNJA POMOČ PRI PRESTAJANJU POGOJNE 

KAZNI Z VARSTVENIM NADZORSTVOM 

 

Definicij svetovanja je ogromno. Vsak avtor ga razlaga na svoj način, vsem pa je nekako 

skupno, da je glavni cilj svetovanja umerjanje h kakovostnejšemu in učinkovitejšemu 

spopadanju z življenjskimi izzivi. Wolman (1960 v Kobolt, 2015) navaja, da se svetovanje 

usmerja na vzgojno in poklicno področje ter na vedenjske in osebne probleme v posebnih 

življenjskih situacijah. Kristanič in Ostrman (1998, v Kobolt, 2015) dodata, da je svetovanje 

odnos, v katerem svetovalec pomaga uporabnikom, da živijo bolj kakovostno. Svetovanje pa 

je tudi aktivnost, ki je v kulturi modernih industrializiranih družb postala sestavni del 

opravljanja različnih poklicev, predvsem tistih, katerih ključna prvina je delo z ljudmi, kamor 

seveda spada socialno področje, torej socialni pedagogi in socialni delavci (McLeod, 1993 v 

Kobolt, 2015). Socialno in socialnopedagoško polje v svetovalnih pristopih zraven 

posameznika zajema predvsem socialne odnose. S svojim delom skuša vplivati na 
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razreševanje osebnih in odnosnih problemov. Svetovano delo na tem področju torej ni 

usmerjeno samo na posameznika, ampak deluje celostno – praviloma poteka z vsemi, ki so 

vpleteni v problem in odnose (Kobolt, 2015). 

 

Namen svetovanja lahko tako opredelimo kot pomoč uporabniku, da bolje razišče svojo 

situacijo in se odloči za takšne načine vedenja, ki bodo njegovo življenje okrepili in mu 

prinesli večje osebno zadovoljstvo ter boljšo socialno integracijo. Pomeni, da svetovalec nudi 

pomoč posameznikovemu razvoju in podporo pri prestajanju življenjskih kriz (Kobolt, 2015). 

 

Corsini in Wedding (1989, v Kobolt 2015) poudarita tri področja sprememb, na katera 

skušamo dosegati na ravni posameznika med svetovalnim procesom:  

1. Kognitivno: poglabljanje v poznavanje samega sebe, sodelovanje z drugimi, učenje 

drug od drugega, spoznavanje in sprejetje vsakdanjosti življenjskih problemov.  

2. Emocionalno: izkusiti, da so drugi pripravljeni pomagati, spodbujanje empatije, 

čustvena izmenjava v polnovrednih socialnih odnosih, čutiti sprejetost.  

3. Vedenjsko: sproščanje napetosti in učenje uspešnejših oblik reševanja konfliktov, 

preizkušanje novih vedenjskih vzorcev ob podpori, socialna interakcija in 

prevzemanje odgovornosti za posledice svojega dejanja.  

 

1.8.1 Cilji svetovalnega dela  

 

A. Kobolt (2015) navaja splošne cilje svetovalnega dela, ki so neodvisni od tega, na katerem 

področju svetovalni proces poteka. Avtorica poudari, da moramo ločiti splošne in specifične 

cilje, ki pa so odvisni od konkretnega primera in težav, ki jih ima uporabnik. Med splošne 

cilje prištevamo: 

 Izboljšanje uporabnikovega znanja in veščin za reševanje problemov. Gre za 

posredovanje informacij, znanj, metod, uvajanje novih vedenjskih vzorcev.  

 Povečanje spoznanja o lastni vrednosti in sposobnosti za reševanje nalog in 
problemov. Pomemben cilj svetovanja je uravnotežiti oziroma izboljšati klientovo 

samopodobo, saj težave, ki jih ne zmore reševati sam, vplivajo na njegovo 

samopodobo in občutke samovrednosti.  

 Zmanjševanje negotovosti, ki izhajajo iz zaskrbljenosti ob neuspešnem reševanju 
življenjskih situacij in problemov.  

 Povečanje gotovosti pri izbiranju rešitev, pri sprejemanju odločitev in načrtovanju 
svoje prihodnosti.  

 Izboljšanje uvida v svoje probleme in probleme okolja. Njegova naloga je, da nudi 

uporabniku podporo pri spoznavanju ozadja svojega ravnanja, mišljenja in 

čustvovanja.  

 Izboljšanje družbene prilagojenosti in socialne vključenosti v družbeno okolje. Cilj ni 
prilagajati posameznika trenutnim družbenim razmeram, temveč ga opolnomočiti in 

povečati njegovo samozaupanje.  

 

Avtorica (prav tam) pojasni, da so navedeni cilji lahko kompleksi in da v posameznem 

svetovalnem odnosu vseh ni mogoče uresničiti v celoti. Lahko pa s svetovanjem pomembno 

vlivamo na posameznikovo osebno integriteto in samoaktualizacijo. Z metodami, 

uporabljenimi v svetovanju, krepimo osebnostni razvoj svetovalca, omogočamo njegovo rast 

in dozorevanje, povečamo notranje soglasje ter prispevamo k boljši vpletenosti družbeno 

okolje.  
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1.8.2 Značilnosti svetovalnega odnosa  

 

V svetovalnem odnosu se srečata dve osebi ali več. Ključna predpostavka tega odnosa je 

zaupanje in empatično doživljanje, saj lahko tako uporabnik dobi občutek varnosti, ki je 

ključna pri raziskovanju sebe in svojih odnosov ob pomoči svetovalca. Zavedati se je treba, da 

je svetovanje proces in ne realizacija hitrih rešitev v enkratnem srečanju. Proces je pomemben 

za razvoj zaupanja in časovnega okvirja, ki je pomemben, da lahko uporabnik razišče svojo 

situacijo in se distancira od problema (Kobolt, 2015).  

 

Ker je svetovanje proces, pa pomeni, da je sestavljen iz več korakov. Širše gledano se proces 

razvije skozi tri faze. Na prvi stopnji je pomemben oris problema in lastno videnje 

življenjskega položaja (inicialna faza). Na tej stopnji je pomembno, da oblikujemo skupni 

dogovor o procesu in definiramo cilje sodelovanja. V naslednji fazi (osrednja faza) je odnos 

med uporabnikom in svetovalcem že izoblikovan. Skupaj iščeta rešitve in alternativna 

ravnanja. Delo je usmerjeno v prihodnost in odprt dialog. V zaključni fazi pa svetovanec nove 

rešitve preizkuša v realnem življenju in svojem socialnem okolju (Kobolt, 2015). 

 

Bistven element vsakega svetovalnega odnosa pa je komunikacija. Brez nje odnos zaupanja in 

varnosti ne more biti zagotovljen. Osebi se morata slišati in razumeti sporočila en drugega 

(prav tam). Razpotnik (2004) pojasnjuje, da je v okviru socialnopedagoškega diagnosticiranja, 

ki temelji na sistemskem pristopu, pomemben premik pri delu strokovnjaka – opazovanje se 

preusmeri iz uporabnika na konverzacijo oziroma interakcijo med uporabnikom in 

svetovalcem, ki jo v danem trenutku ustvarjata. To je edina realnost, do katere imata oba v 

danem trenutku neposreden dostop. 

 

1.8.3 Svetovalno delo na centru za socialno delo 

 

V obsegu centra za socialno delo se izvaja med drugim tudi svetovanje na različnih področjih. 

Eno izmed teh je svetovanje odraslim storilcem kaznivih dejanj, med katero uvrščamo 

svetovanje v okviru prestajanja pogojne kazni z varstvenim nadzorstvom. Pri tej vrsti 

svetovanja gre za posredovanje določenih pozitivnih izkušenj medčloveških odnosov, 

zmanjševanje čustvenih napetosti, čustveno oporo v kriznih situacijah in ustvarjanje ter 

krepitev porušene ali načete socialne mreže (Železnik, 2015).  

 

Pri svetovanju storilcem kaznivih dejanj bi lahko rekli, da gre za svetovanje z neprostovoljno 

udeležbo. Neprostovoljni uporabniki so tisti, ki sprejemajo psihosocialne storitve, čeprav jih 

aktivno ne iščejo in si ji ne želijo. V to skupino sodijo torej uporabniki, ki so opisani kot 

»težje dostopni«, »upirajoči se« in »nejevoljni« (Šugman Bohinc, 2006 v Železnik, 2015). To 

so osebe, ki jim je bila storitev socialne ustanove predpisana z zakonskim ukrepom, 

poimenujemo jih zakonsko odrejeni oziroma mandatni uporabniki. Lea Šugman Bohinc (prav 

tam) je poudarila pomembnost ujemanja med mandatnimi cilji, torej tistimi, ki so zakonsko 

opredeljeni (navodila uporabniku s strani sodišča v postopku varstvenega nadzorstva) in 

osebnimi cilji uporabnika na nadaljnji proces neprostovoljne interakcije podpore in pomoči. 

Navaja, da »usklajenost poveča motiviranost uporabnika za sodelovanje in prispeva k njegovi 

bolj zavzeti vključitvi v sistem socialnih storitev«.  

 

Ena od običajnejših predpostavk svetovalnih delavcev, ki se spopadajo s problematiko 

neprostovoljnih uporabnikov, je, da se bo z argumentiranjem, prepričljivostjo, dosledno držo 

zaupnosti, spoštljivosti ter z vzpostavljanjem kakovostnega stika posrečilo »transformirati« 

svetovanca iz neprostovoljnega v prostovoljnega. Pogosto se ta predpostavka uresniči in je 
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nadaljevanje dela lahko učinkovito. Zgodi pa se tudi, da se uporabniki na prizadevanje 

svetovalca odzovejo z odporom in se umaknejo iz delovnega odnosa (Šugman Bohinc, 2006 v 

Žnidarič, 2015). N. Žnidarič (2015) dodaja, da je bistvenega pomena, kakšen bo rezultat 

svetovanja z neprostovoljnim uporabnikom, prvo srečanje z njim.   

 

1.9 VZPOSTAVLJANJE DELOVNEGA ODNOSA – OSNOVA IN VODILO 

SVETOVALNEGA PROCESA   

 

1.9.1 Definicija delovnega odnosa  

 

Odnos med svetovalnim delavcem in uporabniki definiramo kot delovni odnos, ki je opora 

strokovnemu delavcu, da vzpostavi pogovor. Omogoča raziskovanje in predvsem 

sooblikovanje ciljev in rešitev. Delovni odnos uporabnike in svetovalce postavlja v vlogo 

»sodelavcev« v skupnem projektu. Vsak od njiju ima nalogo, da soustvari svoj delež k rešitvi. 

Namen delovnega odnosa je omogočanje ustvarjanja rešitev za kompleksne probleme, 

izhajajoč iz vsakokrat znova zastavljenega »izvirnega delovnega projekta« (Čačinovič 

Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2015).  

 

1.9.2 Elementi delovnega odnosa  

 

1.9.2.1 Dogovor o sodelovanju 

 

Gre za pomemben dejavnik v inicialnem delu svetovalnega procesa. Vsebuje dogovor o 

sodelovanju, ki zajema pristanek na sodelovanje in sporazum glede prihodnjih srečanj 

(Čačinovič Vogrinčič, 2006 v Železnik, 2015). Čačinovič Vogrinčič idr. (2015) dodajajo, da 

je zaželeno, da se dogovora udeležijo vsi udeleženi v začetku dela. Pomemben dogovor je, 

kako bomo delali. Vloga uporabnika naj bo predstavljena kot odgovornost za lastni delež pri 

soustvarjanju. Svetovalni delavec pojasni koncept delovnega odnosa tako, da opiše svojo 

vlogo in vlogo udeleženih v problemu. Avtorji dajejo velik poudarek tudi pomenu dela v 

sedanjosti, torej na raziskovanje tistega, kar je mogoče storiti zdaj (prav tam). Železnik (2015) 

dodaja, da koncept ravnanja s sedanjostjo usmerja svetovalko v sedanjost, v čas, ko je v 

delovnem odnosu z uporabniki. Poudariti pa je treba, da pristop s konceptom sedanjosti ne 

pomeni zanemarjanja preteklosti, še zlasti preteklih pozitivnih izkušenj.  

 

1.9.2.2 Instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev 

 

Lussi (1991 v Čačinovič Vogrinčič idr., 2015) postavi instrumentalno definicijo problema in 

soustvarjanje rešitev za temelj delovnega odnosa. Bistvo njegovega koncepta je naloga 

svetovalnega delavca, da soustvari proces pomoči, v katerem uporabniki raziskujejo svoj 

delež v rešitvi. V procesu vsak vključeni pove svojo definicijo problema, svetovalec doda 

svoje videnje in tako začnejo oblikovanje delovne definicije možnih rešitev. V središču 

procesa sta dialog in sodelovanje. Odgovornost svetovalca je, da vpeljuje in vzdržuje procese 

razumevanja (prav tam). Vriesov koncept osebnega vodenja daje svetovalki nalogo vodenja k 

dogovorjenim in uresničljivim rešitvam. Zgodbe uporabnikov skozi pogovor raziskuje skupaj 

z njimi. Ključnega pomena je torej komunikacija, ki naj temelji na spoštovanju in 

samospoštovanju ter odkrivanju virov moči (Vries, 1995 v Železnik 2015). 
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1.9.2.3 Osebno vodenje  

 

Vries imenuje nalogo svetovalca osebno vodenje, saj njegovo delo pomeni vodenje k 

dogovorjenim in uresničljivim rešitvam oziroma k zaželenim izidom (Vries, 1995 v Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2015). S pomočjo angažirane komunikacije raziskuje zgodbe uporabnikov 

skupaj z njimi. Vries (prav tam) pojasnjuje, da zavzeta komunikacija omogoča nove izkušnje 

o ravnanju z besedami, samospoštovanje ter odkrivanje lastnih virov moči. Skozi pogovor 

poskuša voditi k »postopnemu oblikovanju zaželenih izidov«. Delovni odnos pa je tudi oseben 

odnos. Svetovalec se odziva osebno – podeli svoje izkušnje, ki ponudijo alternativne možne 

rešitve. Po načelu interpozicije (Lussi, 1991 v Čačinovič Vogrinčič idr. 2015) ravna 

empatično, na dogajanje v odnosu se odzove osebno.  

 

Elementi delovnega odnosa so pomembni za vzpostavitev samega odnosa. Vendar tako 

opredeljen delovni odnos težko vzdržujemo, če se v svetovalnem delu ne opremo še na štiri 

pomembne sodobne koncepte pomoči v delovnem odnosu (Čačinovič Vogrinčič idr. 2015): 

 Perspektiva moči (Saleebey, 1997). 

Pomeni iskati moč in vire v uporabnikih samih. Svetovalec nudi podporo in pomoč pri 

odkrivanju, raziskovanju uporabnikovih močnih točk, ki mu lahko pomagajo pri 

doseganju ciljev (Čačinovič Vogrinčič, 2006 v Železnik 2015; Čačinovič Vogrinčič 

idr. 2015). Videmšek (2008) dodaja, da je pomembno dojemanje svetovancev kot 

tistih, ki zmorejo sami in sami ponudijo odgovore o možnih rešitvah (Železnik, 2015).   

 Etika udeleženosti (Hoffman, 1994). 
Svetovalca postavi v sodelovalno vlogo in jo oddaljuje od pozicije moči (Železnik, 

2015). Čačinovič Vogrinčič idr. (2015) dodajajo, da je glavno vodilo sodelovanje, kjer 

noben od udeleženih nima zadnje besede. Iskanje vzroka ali resnice nadomesti etika 

udeleženosti (prav tam). 

 Znanje za ravnanje (Rosenfeld, 1993). 
Gre za ključen koncept v socialnem in socialnopedagoškem delu. Svetovalni delavec 

mora znati vzpostaviti in vzdrževati delovni odnos, na drugi strani pa podeliti 

strokovno znanje z uporabniki na način, da jim omogoči »prevajanje« v osebni ali 

lokalni jezik ter nazaj v jezik stroke za ustvarjanje novih možnih rešitev (Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2015). 

 Ravnanje s sedanjostjo ali koncept so-navzočnosti (Andersen 1994).  

Delovanje svetovalnega delavca naj bo usmerjeno v pogovor tako, da se pogovor 

zgodi, razvije in konča tako, da ga je možno nadaljevati. Zagotoviti je treba čas, v 

katerem se lahko razvije zaupanje, občutek varnosti, razumevanje in sporazumevanje. 

K temu pa sovpada tudi koncept so-navzočnosti, ki ga Andersen (1994) pojasnjuje kot 

»prisotnost v poslušanju, ki pomeni hkrati tudi biti na voljo za sočutje in za razgovor« 

(Čačinovič Vogrinčič idr.).  
 

1.9.3 Izviren delovni načrt pomoči – dopolnilo konceptu delovnega odnosa   

 

Soustvarjene rešitve, zaželeni razpleti, cilji, ki se oblikujejo v delovnem odnosu, se prevajajo 

v akcijo in konkretne korake, ki uresničijo dogovore. Projekti so »izvirni«, ker se oblikujejo 

vedno znova in na novo, so individualizirani za vsakega uporabnika posebej ter so 

soustvarjeni skupaj z njimi in zanje. Pojem »delovni« pa jim pripisujemo zato, ker v 

vsakdanjem življenju in jeziku ljudi konkretizirajo dogovorjene spremembe in roke skupaj z 

dogovorom za naslednje srečanje. Poudarek je na konkretnem delu, aktivnostih. Govorimo o 

»projektih«, ker tečejo v času in so usmerjeni k zaželenim razpletom. V projektu ne zapišemo 

le konkretnih nalog, temveč tudi vedno znova ugotovljene razlike, lahko tudi minimalne 
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ugotovljene spremembe. Pomembno je formuliranje ciljev, sploh vmesno – kratkoročno ter 

kako dosežemo posamezne korake (Čačinovič Vogrinčič idr., 2015).  

 

Pri svetovanju v procesu prestajanja pogojne kazni z varstvenim nadzorstvom je prav tako 

pomemben delovni načrt pomoči, imenujemo ga tudi individualni načrt ali načrt varstvenega 

nadzorstva. Zraven zastavljenih ciljev je zaželeno, da vsebuje tudi izvajalce ter roke za 

realizacijo načrta. Načrt se vedno lahko dopolni. Na srečanjih, ki jih imata svetovalec in 

obsojena oseba, je pomembno, da se na uvodnih srečanjih usmerita v spoznavanje en drugega, 

potek procesa varstvenega nadzorstva, v obveznosti obeh vpletenih. Obsojeni se spodbuja k 

zastavljanju vprašanj, da je čim bolj informiran in dobi vpogled v možnosti, ki so mu 

ponujene. Delovni posveti so namenjeni oblikovanju in ohranjanju delovnega odnosa ter 

izvirnega delovnega načrta pomoči, hkrati pa svetovalec ponuja celostno obravnavo 

obsojenemu. Pri skupnem zastavljanju in realizaciji ciljev je pomemben dejavnik motivacija. 

Svetovanje vključuje tudi motivacijo obsojenega, da aktivno sodeluje pri podajanju predlogov 

vsebin za razgovore, samostojno rešuje svoje težave, prepozna težave in pristopi k reševanju 

(Kranjc, 2015). 

 

1.10 PROBACIJA IN PROBACIJSKA SLUŽBA  

 

1.10.1 Opredelitev pojma 

 

Pojem probacije na evropskem prostoru ni nov, res pa je, da je novost v slovenski zakonodaji 

kot tudi v besedišču. Odbor ministrov držav članic Sveta Evrope o probaciji definira pojem 

probacije kot »kazni in ukrepe, ki se izvajajo v skupnosti, so zakonsko predpisani in izrečeni 

storilcu kaznivega dejanja. Vključuje vrsto dejavnosti in ukrepov, kamor spadajo varstveno 

nadzorstvo, usmerjanje in pomoč z namenom vključevanja storilca v družbo in tudi povečanja 

splošne varnosti v skupnosti«. Pojasnjujejo, da je probacijska služba katerikoli organ, ki je 

zakonsko določen za izvrševanje nalog na področju izvrševanja kazenskih sankcij v 

skupnosti. Gre za organizacijo, ki skrbi in razvija skupnostne sankcije, torej te, kjer 

obsojenemu ni treba kazni prestajati v zaporu, vendar ima vseeno nekatere omejitve svobode 

z naložitvijo pogojev ali obveznosti. Glavni elementi probacije so torej obravnava storilca 

kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi, izven institucionalna obravnava, naložitev določenih 

obveznosti oziroma nalog, odvračanje od ponavljanja kaznivih dejanj ter nudenje pomoči in 

podpore (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih 

institucionalnih in normativnih sprememb, 2016). 

 

1.10.2 Namen in cilji probacijske službe v sloveniji   

 

Osrednji namen probacijske službe je organiziranje, priprava, izvrševanje ter supervizija 

skupnostnih ukrepov in sankcij. Naloga probacijske službe se opredeljuje kot izvrševanje 

kazni in ukrepov v skupnosti, pri čemer se storilec kaznivega dejanja vključuje v družbo ter se 

mu nalaga izpolnitev določenih obveznosti, s ciljem zmanjševanja ponovitev kaznivih dejanj 

ter zagotavljanja varnosti v skupnosti in poštenega pravosodja. V akcijskem načrtu je 

medresorska skupina pri načrtovanju postavila fokus probacijske službe, in sicer aktivno 

vključenost uslužbencev v okolje, v katerem je storilec kaznivega dejanja, torej delo na 

terenu, vzpostavljanje stikov z uporabnikom in njegovimi bližnjimi ter širšim okoljem – 

izvajalske organizacije in delodajalec. Na drugi strani pa bo predstavljala pomembno vez s 

pravosodjem. Stremijo k temu, da bi s temi ukrepi olajšali in omogočili neposredno in 
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konstantno komunikacijo med vsemi vpletenimi v proces varstvenega nadzorstva
5
 (storilec 

kaznivega dejanja, probacijski uslužbenec, sodnik in tožilec, druge odgovorne organizacije 

oziroma zavodi), ki bo omogočala sprotno reševanje morebitnih težav, hkrati pa nudila 

uporabniku celostno podporo (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom 

potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb, 2016).  

 

Cilji probacijske službe v Sloveniji so naslednji (prav tam):  

 enoten razvoj dela na področju skupnostnih sankcij,  

 enotna praksa pri izvrševanju skupnostnih sankcij in ukrepov,  

 večja povezanost služb in pravosodnih organov,  

 večja usposobljenost kadra,  

 specializiranost nalog,  

 poglobljena obravnava storilcev kaznivih dejanj,  

 vodenje analitike in statistike na enem mestu,  

 prenos dobrih praks iz tujine in umeščenost službe v mednarodni prostor,  

 pogostejše odločanje tožilcev oziroma sodnikov za sankcije, ki se izvajajo v skupnosti, 
s ciljem nadomeščanja krajših zapornih kazni z eno od alternativnih oblik,  

 strokovni prispevek pri zmanjševanju povratništva,  

 višja raven humanosti pri obravnavi storilcev kaznivih dejanj,  

 varstvo človekovih pravic.  
 

1.10.3 Načela probacijske službe  

 

Temeljna načela probacije so (Predlog zakona o probaciji – prva obravnava, 2016): 

 načelo zakonitosti (probacijska služba pri izvajanju sankcij storilcu kaznivih dejanj ne 
sme naložiti dodatnih obveznosti, razen tistih, ki so že določena z izrečeno odločbo),  

 spoštovanje človekovih pravic storilca,  

 spoštovanje človekovih pravic žrtev kaznivih dejanj,  

 nediskriminacija glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, invalidnost, spolno 
usmerjenost, politično ali drugo prepričanje, narodnost ali socialni izvor, pripadnost 

narodni manjšini, premoženje, rojstvo ali kakšno drugo okoliščino,  

 delovanje, ki je predpisano z zakonom,  

 sodelovanje z drugimi javnimi ali zasebnimi organizacijami ali skupnostmi,  

 dostopni, nepristranski in učinkoviti pritožbeni postopki,  

 redno spremljanje in nadzorstvo nad delom probacijskih služb.  
 

1.10.4 Razvoj probacijske službe v tujini in sloveniji  

 

Probacijske službe, ki so organizirane v vseh državah članicah Evropske unije, so 

organizacije, ki pravosodnim organom pomagajo pri izvrševanju postopkov zoper storilce 

kaznivih dejanj (van Kalmthout, Dernescu, 2008). Prve probacijske aktivnosti so imele močne 

religiozne in moralne značilnosti. Izvajali so jih prostovoljci, ki so pomagali storilcem 

kaznivih dejanj med prestajanjem kazni in po njej. Po 20. stoletju se je stanje spremenilo, saj 

so se začele dogajati revolucionarne novosti. Kazensko pravo je tako postalo bolj 

individualizirano in je posledično več pozornosti namenjalo rehabilitaciji uporabnikov, tudi s 

preventivnimi ukrepi. To gibanje, ki se je razširilo po celotni Evropi, je postavilo temelje za 

                                                             
5
 Enako velja tudi za druge oblike skupnostnih sankcij, ki so vključene v sistem probacijske službe v Sloveniji 

(prav tam).  
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sodoben kaznovalni sistem, v katerem so se razvijali novi ukrepi: pogojne in odložena kazen, 

pogojni odpust, hišni zapor, omejitev ali odvzem določenih pravic. Te spremembe so vodile k 

razvoju probacije, ki je v mnogih državah povezan z reformo kaznovalnega sistema. Položaj 

organizacij in prostovoljcev, ki so bili vključeni v proces podpore in pomoči storilcem 

kaznivih dejanj, se je takrat bistveno spremenil. Podpora se je iz prostovoljne sfere razširila v 

področje socialnega dela, prostovoljci pa so postajali poklicni delavci. V zadnjih desetih letih 

se je na področju probacije zgodilo veliko sprememb. V zahodni Evropi se je delo 

probacijskih služb razširilo od tradicionalne skrbi za odpuščene obsojence v vključevanje 

vseh skupnostnih sankcij in ukrepov. V vzhodni in srednji Evropi, kjer pa države nimajo 

tradicije v probaciji, pa so se razvijale skupnostne sankcije in ustanavljale nacionalne 

probacijske službe. V to skupino sodi tudi Slovenija, ki pa se od drugič članic Evropske unije 

razlikuje v tem, da je skoraj edina, ki do leta 2018 ni imela organizirane enovite probacijske 

službe, kot jo poznajo drugje po Evropi. Poudariti je pomembno, da je vloga probacijske 

službe v posamezni državi odvisna predvsem od strukture kazenskega postopka ter narave in 

raznolikosti sankcij, ki jih imajo na razpolago. Vsebina strokovnega dela lahko obsega zelo 

širok nabor dejavnosti; od priprave ocene tveganja in potreb v predkazenskem in kazenskem 

postopku, vpliv na odločanje o vrsti sankcije, izvrševanje skupnostnih sankcij, socialno delo v 

zaporu, priprave na odpust, izvrševanje supervizije nad pogojno odpuščenimi in skrbi po 

odpustu, hkrati pa tudi programe pomoči žrtvam kaznivih dejanj (Predlog zakona o probaciji 

– prva obravnava, 2016).  

 

1.10.4.1 Ureditev probacijske službe v tujini 

 

Probacijske službe, kot so opisane v prejšnjih točkah, so organizirane povsod po Evropi. Vse 

sodijo pod okrilje ministrstva za pravosodje. Ponekod delujejo kot enovite organizacije, 

obstajajo pa tudi primeri, ko imajo zasebne organizacije koncesijo s strani ministrstva za 

pravosodje. Delujejo na podlagi zakonov o probaciji ali pa so njihove naloge opredeljene v 

kazenskem zakoniku oziroma v zakoniku za izvrševanje kazenskih sankcij. Slovensko 

probacijsko službo lahko umestimo v sklop neodvisnih služb za probacijo, ki delujejo kot 

oddelek ali nacionalna agencija v pristojnosti ministrstva za pravosodje. V Evropi imajo na 

tak način urejen sistem še Irska, Romunija, Portugalska in sosednja Hrvaška. Slovenske 

probacijske službe ne moremo ravno enačiti s sistemi iz naštetih držav, saj ima vsaka država 

drugačen pravni sistem in kazenski zakonik, lahko pa vidimo podobnosti in enakosti v 

nekaterih izhodiščih in temeljih delovanja (van Kalmthout, Dernescu, 2008, Akcijski načrt 

ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih 

sprememb, 2016). V nadaljevanju bom opisala nekatere sisteme v prej omenjenih državah, da 

bo primerjava bolj nazorna.  

 

1.10.4.1.1 Irska  

 

Probacija ima na Irskem že dolg staž. Ob koncu šestdesetih let se je izvajala kot izvajanje 

probacijskih aktivnosti po nalogah sodišč in kot nadzor nad osebami s pogojnim odpustom. 

Vsa organizacija dela je pripeljala do potrebe po usklajevanju programov, ki bi ljudem na 

pogojnem odpustu omogočili vključevanje v družbo brez ponovitve kaznivih dejanj. Iz te 

potrebe so se razvili tudi različni programi za pomoč brezdomnim, odvisnim od alkohola in 

drog, ljudem s pomanjkanjem socialnih veščin in drugo. Celotna organizacija probacijske 

službe se je kasneje organizirala po regijah in se preoblikovala v »Probacijsko in socialno 

službo«. Ustanovili so eno nacionalno agencijo za probacijo, ki jo sami imenujejo »Probation 

Service«. Gre za sicer neprofitno organizacijo, ki je v celoti financirana s strani države in 

deluje pod vodstvom Ministrstva za pravosodje, enake možnosti in zakonodajne reforme. 
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Probacijska služba je med drugim zadolžena tudi za izvrševanje skupnostnih sankcij, torej za 

pogojni odpust, pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom in odloženi pregon (van 

Kalmthout, Dernescu, 2008, Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom 

potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb, 2016).  

 

1.10.4.1.2 Hrvaška 

 

Še več podobnosti med slovenskim in irskim sistemom pa lahko vidimo v primerjavi s 

hrvaško ureditvijo probacijske službe. Prve aktivnosti so začeli leta 2004, saj so se v okviru 

izrekanja kazenskih sankcij srečevali z različnimi težavami. Pojavljala se je prezasedenost 

zaporov, velik delež pripornikov, redko izrekanje alternativnih kazenskih sankcij, počasni 

sodni postopki, neustrezna postpenalna pomoč, pomanjkanje kadra, ki bi imel ustrezno znanje 

za pomoč in podporo osebam, ki so pogojno obsojene ali odpuščene z varstvenim 

nadzorstvom. Na Hrvaškem danes probacija deluje na dvanajstih lokacijah pod okriljem 

ministrstva za pravosodje. Prav tako so ustanovili Sektor za probacijo s centralno službo, 

razdeljeno na štiri oddelke. Iz Akcijskega načrta medresorske skupine za ustanovitev 

probacijske službe v Sloveniji je razvidno, da so nekatere glavne značilnosti probacijske 

službe na Hrvaškem enake ali podobne slovenski službi za probacijo. Te značilnosti so na 

primer, da se probacijske aktivnosti izvajajo samo pri polnoletnih storilcih kaznivih dejanj, da 

prvi kadri izhajajo iz obstoječih sistemov, torej zaporskega in socialnega, terenskega dela, 

priprave poročil za sodnika in tožilca, nadzora centralne službe nad delom uradov in drugo 

(van Kalmthout, Dernescu, 2008, Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom 

potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb, 2016).  

 

1.10.4.2 Ureditev probacijske službe v Sloveniji 

 

Kot je že bilo omenjeno, je Slovenija ena izmed zadnjih držav v Evropi, ki se je odločila za 

enovito probacijsko službo. Do aprila 2018 so bile pristojnosti in odgovornosti, ki jih sedaj 

opravlja služba za probacijo in ki se nanašajo na izvrševanje alternativnih kazenskih sankcij, 

razpršene me različne akterje. Večino nalog so izvajali centri za socialno delo, del nalog pa 

tožilci, sodišče, zapori ter policija. Pri analizi obstoječega stanja je medresorska skupina 

ugotovila, da se veliko težav pojavlja prav zaradi razpršenosti nalog, kar posledično vodi v 

težave v izmenjavi informacij in komunikaciji, težave na področju kadrovske ureditve (v 

Sloveniji je nizek delež strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s strokovnim delom na področju 

izvrševanja kazenskih sankcij in postpenale). Oviro je predstavljalo področje dela strokovnih 

delavcev na centrih za socialno delo in zaporih, saj v večini zraven svojih nalog, ki se 

navezujejo na storilca kaznivih dejanj, izvajajo tudi druge naloge, ki niso vezane na storilce. 

Posledično to pomeni, da je njihov obseg dela zelo širok in morda tudi znanje ter delo ni tako 

specializirano in celostno, kot bi lahko bilo. Ugotovili so, da se ne izvaja evalvacija 

učinkovitosti ukrepov, ki se nanašajo na izvrševanje alternativnih kazenskih sankcij, kar je 

pomembno predvsem za nadaljnji razvoj. Pomanjkljivost pa medresorska skupina vidi tudi v 

centraliziranem zbiranju statističnih podatkov, ki se nanašajo na skupnostne sankcije in do 

letošnjega leta ni bilo vodeno oziroma urejeno (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe 

s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb, 2016).    

   

Da bi te pomanjkljivosti odpravili, so ustanovili Probacijsko službo v pristojnosti ministrstva 

za pravosodje, in sicer kot organ v sestavi. To pomeni, da izvajajo naloge v skladu z zakonom 

in predpisi, ki jih sprejme minister. Minister torej daje organu v sestavi usmeritve za delo in 

navodila. Predstojnik organa pa v svoji pristojnosti opravlja naloge, sprejema določene ukrepe 

in poroča ministru. Znotraj probacijske službe je organiziranih pet decentraliziranih uradov in 
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generalni urad, s čimer so poskušali zagotoviti pokritost celotnega ozemlja Republike 

Slovenije. Pri določitvi števila enot probacijske službe so upoštevali predvsem velikost in 

razpršenost obsojenih oseb. Skladno z načeli, pomembnimi za izvajanje kazenskih sankcij in 

posledično za izvajanje probacijske službe, je pomembno lokalno delovanje, torej tam, kjer 

obsojenci živijo in izvršujejo kazen. To je bilo upoštevno sedaj, saj so podporo nudili lokalni 

centri za socialno delo. Medresorska skupina pojasni, da probacijska služba ne more delovati 

učinkovito, če je preveč razdrobljena in deluje v premajhnih enotah. Iz uradnih statistik 

obsojenih oseb (SURS) je tako razvidno, da je največje žarišče obsojenih na območju Višjega 

sodišča v Ljubljani (43 %), podravska regija pa je na drugem mestu s 25 % (Akcijski načrt 

ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih 

sprememb, 2016).   

  

Slika 1: Pet probacijskih enot v Sloveniji (Koper, Ljubljana, Celje, Novo mesto in Maribor) 

 
Vir: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/upro_organ_v_sestavi/kontaktni_podatki/  

 

Predlog zakona (2016) je opredelil, da se v probacijski službi zaposlijo kandidati, ki imajo 

znanja iz družboslovnih ved, in sicer iz prava, socialnega dela, socialne pedagogike, 

psihologije ter pedagogike. Zraven matične izobrazbe pa je pomembno, da se probacijski 

uslužbenci dodatno usposobijo za delo s storilci kaznivih dejanj, saj se predvideva več 

terenskega dela, kot ga je bilo do zdaj, hkrati pa bo novost tudi izdelava poglobljenih 

diagnostičnih ocen s pomočjo modela RNR (model ocene kriminogenih dejavnikov in ocene 

ponovitvene dejavnosti) (Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih 

institucionalnih in normativnih sprememb, 2016). Varstveno nadzorstvo samo po sebi z novo 

zakonodajo ne prinaša večjih sprememb pri načinu izvajanja. Ključna sprememba je prenos 

pristojnosti z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na ministrstvo 

za pravosodje, kraj izvajanja (iz centra na socialno delo na enoto probacijske službe) ter kdo 

bo izvajal vlogo svetovalca.  

 

1.10.5 Prispevek probacije k psihosocialni pomoči osebam s pogojno obsodbo/odpustom 

z varstvenim nadzorstvom 

 

Splošno gledano imajo alternativne oblike kaznovanja prednosti, ki lahko v primerjavi z 

institucionalnim kaznovanjem posamezniku omogočajo manjšo stigmatizacijo, 

opolnomočenje, večje sodelovanje okolja in pravosodnega sistema, povečanje kompetenc, 

vzgojno in reintegracijsko funkcijo ter resocializacijo (Meško et al., 2016).   

 

http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/upro_organ_v_sestavi/kontaktni_podatki/
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Novost v probacijski službi v sklopu varstvenega nadzorstva je model, s pomočjo katerega se 

izdela poročilo o oceni dejavnikov tveganja in potreb po strokovni obravnavi za uspešnejšo 

vključitev osebe v družbo. Model je v pomoč kot pripomoček k izdelavi osebnega načrta, ki je 

v primerjavi s prejšnjim bolj strukturiran in obsežen (Predlog zakona, 2016). Zavedati pa se je 

treba, da take poenostavitve strokovnjaku prihranijo čas, mu nudijo določeno gotovost ter 

oporo, vselej pa tudi omejijo njegov pogled in s tem postavljajo določen primer v okvire 

raznolikosti, kar posledično izključuje vse ostale možnosti (Razpotnik, 2004). Različni modeli 

poročil, računalniško zbiranje in obdelava podatkov pa lahko vodijo tudi k avtomatizaciji in 

objektivizaciji subjekta kaznivega dejanja, s tem pa posledično vplivajo na pravo in 

vrednostno odločanje (Tabaković. 2017). Osebni načrt pripravi svetovalec s pomočjo ocene 

dejavnikov tveganja za ponovitev kaznivega dejanja, razgovora z osebo, njenih individualnih 

potreb, okoliščin osebe ter na podlagi osebnih podatkov. V individualnem načrtu se določi 

način opravljanja stikov (osebno ali po elektronski pošti), pogostost stikov, način izvrševanja 

določenih obveznosti s strani sodišča, način izvajanja varstvenega nadzorstva (na probacijski 

enoti ali tudi terensko delo). Ker je človek po teorijah simboličnega interakcionizma 

načrtujoče bitje, ki neprestano misli in shematizira, mu ravno to identificiranje in postavljanje 

ciljev pomaga pri pripisovanju pomenov za njegova (prihajajoča) dejanja. Posledično to 

vpliva na občutek varnosti in odmik od negotovosti posameznika (Ule, 1992 v Hristovski, 

2003). Predlog zakona (2016) prav tako poudari, da se bodo stiki z osebo lahko izvajali 

individualno ali v obliki skupinskih srečanj, ki bodo lahko potekali v prostorih probacijske 

službe ali pri zunanjih izvajalcih, tudi na domu osebe, če bo tako določeno v 

individualiziranem načrtu (prav tam). Na tej točki se lahko navežemo na Bronfenbrennerjev 

model, ki poudarja, da so značilnosti posameznika v določenem času njegovega življenja 

odvisne od njegovih lastnosti in interakcij z okoljem, ki jih je pridobil v različnih obdobjih 

življenja (Hristovski, 2003). Pri osebah, ki so v procesu varstvenega nadzorstva, je tako 

pomembno, da se upoštevajo posameznikove interakcije z okoljem iz preteklosti, v času 

prestajanja kazni kot tudi v prihodnje. V pristojnosti probacijskega uslužbenca, seveda 

potrditvi uporabnika, je, da lahko v proces svetovanja vključi uporabnikov mikrosistem,
6
 če je 

za to potreba. S skupnim delom lahko nato prehajata in nadgradita delo v mezosistemu, 

uporabnik pa neposredno oblikuje in nadgrajuje tudi svoj ekosistem in navsezadnje 

makrosistem (prav tam). Na ta način svetovalni proces deluje celostno. Z vključevanjem v 

različne organizacije in institucije, skozi skupinsko delo ali individualno, se posamezniku z 

varstvenim nadzorstvom omogoča, da se preizkusi v različnih vlogah, saj le-te vplivajo na to, 

kako bo obravnavan, kako se bo obnašal, kaj bo delal, mislil in čutil. Na tak način na 

preizkušnjo postavi tudi lastno percepcijo, saj obstaja možnost, da skozi interakcije stopi iz 

svojih okvirjev (Bronfenbrenner, 1979 v Hristovski, 2003).     

    

Da pa proces svetovalna lahko deluje v svoji celostni podobi in zajema čim več sistemov 

uporabnikovega življenja, pa zakon o probaciji dopušča možnost sodelovanja s prostovoljci 

(Predlog zakona, 2016). V primerjavi s prejšnjo zakonodajo o varstvenem nadzorstvu je v 

sedanji bolj jasno in specifično definirano, kako in na kakšen način so lahko prostovoljci 

oziroma prostovoljske organizacije probacijskim delavcem v oporo in pomoč.  

                                                             
6
  Bronfenbrennerjev ekološki model (1979, v Hristovski, 2003) definira ekologijo človekovega razvoja kot 

znanstveno poučevanje vzajemne akomodacije med aktivnim, razvijajočim se posameznikom, ki je različno 

umeščen v določena, spreminjajoča se okolja. Ta proces posledično vpliva tudi na odnos med vsemi okolji in 

kontekstom, znotraj katerega ti so. Poudari tri sisteme, ki se med seboj povezujejo in v katere je vpet posameznik 

(mikrosistem = aktivnosti, vloge in medosebni odnosi, ki jih doživlja posameznik v določenem okolju in kjer je 

v interakciji – dom, šola, služba; mezosistem = povezave in procesi med dvema ali več mikrosistemi; ekosistem 

= povezave in procesi med veči sistemi, v katere posameznik ni neposredno vključen kot aktivni član, vendar pa 

nanj vplivajo neposredno; makrosistem = ne zadeva neposredno življenja posameznika, zajema pa celoten 

vzorec, mikro-, mezo- in ekosistemov dane kulture (prav tam).  
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1.10.6 Dileme in kritike probaciji  

 

Petrovec (2015) videnje probacije imenuje kot socialni multipraktik, hkrati pa pojasnjuje, da 

je v slovenskem prostoru tak način dela prisoten že od začetka osemdesetih let prejšnjega 

stoletja. Takratna penološka doktrina, zbirka temeljnih načel obravnave obsojenih oseb, je 

dobila verifikacijo v parlamentu. Bistvo teh načel pa je prav tako bilo v postpenalni obravnavi 

od začetka prestajanja zaporne kazni. Temelji na tem, da čez celoten proces resocializacije 

poteka delo v multidisciplinarnem timu, in če se le da, tudi zunaj zapora. Vse te funkcije avtor 

vidi kot glavne naloge zapora, kot resocializacijske ustanove in ne zunanjega organa, v tem 

primeru probacijske službe (Petrovec, 2015). Kasneje je ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti podalo odgovor na pripombe na predlog zakona o probaciji. 

Sporočili so, da bodo pod okriljem probacijske službe izvajali samo kazenske sankcije, ki se 

izvajajo v skupnosti, ostale, torej pokazenska in medkazenska pomoč pa ostajata v pristojnosti 

centrov za socialno delo ter zaporov (Odgovor na pripombe na predlog zakona o probaciji, 

2017). Na to opozarja tudi Tabakovičeva (2014), ki pojasnjuje, da so se probacijske 

pristojnosti omejile le na zunajzaporske naloge, torej na alternativne kazanske sankcije in v 

korist skupnosti. Petrovec (2015) opozarja tudi, da ne smemo enačiti in primerjati ameriške in 

evropske probacije, saj imata popolnoma drugačne temelje, izvor, organizacijo in okolje. 

Čeprav ima probacija v različnih državah različne definicije in strukturo, pa lahko ima, 

splošno gledano na osebe, ki so obsojene, določene slabosti. Ene izmed teh so lahko 

deprivacija avtonomije, časa, čustvena obremenjenost ob negativnem poročilu probacijske 

službe in stigma (Durnescu, 2011). Ob negativnem poročilu probacijske službe pa se prav 

tako odpira vprašanje odgovornosti za izdelana mnenja v primeru posledic neuspešne 

rehabilitacije, resocializacije in integracije oseb, ki so bile vključene v probacijo (Tabaković, 

2017). Avtorica dodaja, da bosta samo čas in duh družbe lahko pokazala, ali lahko ugodnosti 

skupnostnih sankcij probacijske službe zares pozitivno vplivajo na osebe in jih odvračajo od 

ponovitve kaznivih dejanj (prav tam).  
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2 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 

Tema me je začela zanimati med pogovorom z enim izmed zaposlenih na Centru za socialno 

delo na Ptuju, ki je zadolžen za področje storitev kaznivih dejanj in socialne preventive. 

Pogovor je pripeljal do področja postpenale in nove zakonodaje, ki se je takrat omenjala, torej 

ustanovitev probacijske službe. To področje mi je bilo popolnoma novo in tudi raziskav na 

tem področju še ni bilo prav veliko. To mi je dalo povod in motivacijo, da sem se lotila 

raziskovanja. V magistrski nalogi sem želela raziskati, kako je deloval sistem varstvenega 

nadzorstva v praksi, kakšne so izkušnje strokovnih delavcev, ki so prevzeli vlogo svetovalca 

ter oseb, ki so bile obsojene. Skozi njihove izkušnje sem želela prikazati čim bolj celostno 

sliko, jo povezati s teorijo. Na podlagi zbranega bom poskušala prikazati nabor metod, ki so 

(bile) najpogostejše pri svetovanju v varstvenem nadzorstvu ter primerjati prejšnji sistem z 

novo zakonodajo o probacijski službi, hkrati pa tudi poudariti morebitne predloge za 

izboljšavo.   

 

Z raziskavo želim v empiričnem delu analizirati stanje na področju varstvenega nadzorstva ter 

dobiti vpogled v oblike dela s strani centrov za socialno delo, pod katere spada delovanje 

varstvenega nadzorstva. V nadaljevanju raziskave me je podrobneje zanimal pojem probacije. 

Raziskala sem pomen termina, funkcije in vlogo probacijske službe v kazenskem postopku v 

primerjavi z varstvenim nadzorstvom. Zanimalo me je, kakšna so pričakovanja o probaciji 

glede na prejšnji sistem s strani obsojencev in strokovnih delavcev na centru za socialno delo.  

 

2.1 RAZISKOVALNI CILJI 

 

1. Analizirati doživljanje prakse dela varstvenega nadzorstva s strani obsojenih na 

pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom ter strokovnih delavcev na centru za 

socialno delo in sodiščih s poudarkom na delu strokovnih delavcev na centrih za 

socialno delo. 

2. Definirati pojem probacija in opredeliti naloge probacijske službe (varstveno 

nadzorstvo), ki je v postopku organizacije na okrožnem državnem tožilstvu. 

3. Moje videnje glede organizacije probacijske službe. 

4. Ugotoviti, ali se pojavljajo podobnosti/razlike med načinom dela v okviru varstvenega 

nadzorstva (bodoča probacija) in akcijskim načrtom ustanovitve probacijske službe. 

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1: Kako je opredeljeno delo varstvenega nadzorstva? Kako doživljajo varstveno 

nadzorstvo obsojenci in strokovni delavci? Kakšne so njihove izkušnje, kaj bi želeli v 

prihodnje spremeniti in kaj poudariti? 

RV2: Kaj je probacija (varstveno nadzorstvo) in kakšne so prilagoditve institucij za novo 

nastale spremembe? 

RV3: Kakšna so pričakovanja obsojenih oseb in strokovnih delavcev na centru za socialno 

delo ter na drugih institucijah?  

RV4: Ali glede na strokovno delo v praksi in obstoječo literaturo obstajajo pomembne razlike 

ali podobnosti med varstvenim nadzorstvom ter probacijsko službo? 
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3 METODOLOGIJA 
 

3.1 VRSTA RAZISKAVE, MODEL RAZISKAVE IN SPREMENLJIVKE  

 

Raziskava je kvalitativna, saj sem raziskovala osnovno izkustveno gradivo z besednimi opisi. 

Med raziskovanjem sem upoštevala strateška načela, in sicer med drugim, da raziskujem 

stvarne probleme ljudi in pri tem upoštevam njihov pogled na problem, hkrati pa me je 

zanimal pogled ljudi na problematičen položaj in njihovo razumevanje položaja (Mesec, 

1997). Namen raziskave je bil spoznati pojem varstvenega nadzorstva, njegovo delovanje in 

doživljanje neposredno vpletenih v ta proces. Hkrati me je zanimal tudi na novo uveljavljen 

pojem probacije oziroma probacijske službe ter predlogi, s katerimi so poskušali predstaviti, 

kako bo le-ta delovala v praksi. Moj namen je bil tudi poiskati vlogo socialnopedagoške 

stroke znotraj pristojnih institucij, torej centra za socialno delo v okviru varstvenega 

nadzorstva in kasneje v službi za probacijo. Poskušala sem pridobiti čim več praktičnih 

ugotovitev, ki bi lahko pomagale pri končni razpravi. Raziskavi daje težo tudi to, da sem se 

trudila upoštevati različna mnenja sodelujočih pri raziskavi, torej ne samo tista, ki so bila v 

skladu z mojimi pričakovanji in raziskovalnimi vprašanji. Raziskava je eksplorativna ali 

poizvedovalna, saj je bil moj namen odkriti probleme, jih formulirati in oblikovati uvod v 

spoznanje nekega področja oziroma problematike. S področja varstvenega nadzorstva v 

Sloveniji in tudi splošno ni bilo opravljenih veliko raziskav. Prav tako velja za sfero 

probacije, saj je Zakon o probaciji v tem letu šele stopil v veljavo. Ena izmed značilnosti 

eksplorativne raziskave je tudi ta, da se med raziskovanjem uporablja več različnih 

postopkov, kot so na primer razgovori s sodelujočimi, analiza dokumentov … Druga 

karakteristika tovrstnih raziskav pa je, da ne poskuša preučiti celotne populacije ali 

reprezentativnega vzorca, ampak se omejijo na manjše število sogovornikov (Mesec, 2009). 

Tudi sama sem se v svoji raziskavi omejila na svoje sogovornike, tako da rezultatov raziskave 

ne morem posploševati in širiti na celotno populacijo. Raziskava je bila sekvenčna (Mesec, 

1997).  

 

Tematiko varstvenega nadzorstva sem spoznala pri obisku centra za socialno delo. Tam sem 

dobila okvirne začetne informacije. Več teoretične podlage sem poiskala v literaturi, na 

podlagi katere sem formulirala raziskovalna vprašanja in cilje. Z bolj poglobljenim branjem 

literature in kasneje skozi intervjuje so se mi pojavljala različna raziskovalna vprašanja. Iz 

tega razloga sem vprašanja vmes tudi preoblikovala, pri nekaterih sogovornikih tudi dodajala 

ali prilagajala. Med raziskovanjem sem tako imela občutek, da sem sočasno preverjala več 

različnih tem, ki so pa se vseeno povezovale v neko celoto, v eno večjo raziskavo.  

 

Upoštevala sem tudi načelo različnih zornih perspektiv (Mesec, 1997), saj sem izbrala 

sogovornike z različnimi vidiki, torej uporabnike in strokovne delavce. Bila sem pozorna, da 

zraven podatkov iz intervjuja iščem iztočnice in povezujem tudi s teoretično podlago iz 

literature in uradnih dokumentov. Med raziskovanjem sem se srečala z različnimi mnenji in 

pristopi dela. To mnogostranskost in raznolikost sem poskušala prikazati v korist raziskave.  

 

3.2 MERSKI INSTRUMENT IN VIRI PODATKOV 

 

Kot merski instrument mi je služil vprašalnik, s pomočjo katerega sem oblikovala in izvedla 

polstrukturirane intervjuje. Za te vrste intervjujev sem se odločila, ker sem želela pustiti 

prostor za podvprašanja, široke odgovore, odkrivanje novih tem in čustev. Razlog je bil tudi 

to, da sem raziskovala doživljanje, ki pa je pri vsakem posamezniku individualizirano in 

univerzalno. Čeprav gresta dve osebi skozi načeloma enak proces z istim svetovalcem, bo 
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njuno doživljanje svojevrstno. Vprašalnik sem zastavila tako, da sem vprašanja lahko 

prilagajala glede na posameznika. Seveda z enakimi osnovnimi vprašanji in še vedno 

osredotočena na isto tematiko.  

 

V obdobju od 5. 2. 2018 do 8. 7. 2018 sem na območju podravske regije opravila osem 

intervjujev, štiri z obsojenimi osebami ter štiri s svetovalnimi delavci. Na intervju so se 

odzvali vsi, ki sem jih k temu povabila, razen enega centra za socialno delo. Vsi intervjuji so 

temeljili na izkušnjah sogovornika, njegovih stališčih, mnenju in pogledu na varstveno 

nadzorstvo ter razvoj probacije v Sloveniji.  

 

3.3 POPULACIJA, VZORČENJE 

 

S svojo raziskavo sem poskušala čim več izvedeti o tematiki in dati možnost osebam, ki so 

neposredno vpletene v proces varstvenega nadzorstva, da so slišane in izrazijo svoje mnenje 

in čustva. Vzorec raziskave je namenski, neslučajnostni. Izbrala sem 4 strokovne delavce 

oziroma svetovalce v varstvenem nadzorstvu
7
 in pa 4 odrasle osebe, ki so bile obsojene na 

pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom. Te osebe so bile slučajno vse moškega spola. 

Razlog za to je lahko tudi, da je glede na statistične podatke večina populacije, ki prestaja 

pogojno kazen, moškega spola. Za tak vzorec sem se odločila, da bi pridobila mnenja iz obeh 

strani in se ne bi osredotočila zgolj na strokovno mnenje ali mnenje uporabnikov. To mi je 

omogočilo bolj celostno perspektivo. Pri intervjujih sem se želela osredotočiti na njihova 

strokovna mnenja in osebne izkušnje, saj so mi predstavljala dopolnilo k teoretičnemu delu in 

pa tudi zato, ker so pomenljive za socialnopedagoško raziskovanje in delo.  

 

Med raziskovanjem se sama nisem opredelila do področja, želela sem le pridobiti mnenja, 

izkušnje in stališča ter jih skleniti v celoto. Poskušala sem ostati objektivna, hkrati pa 

poudariti tista področja, ki so skozi celotno raziskovanje najbolj izstopala.  

 

3.4 ZBIRANJE PODATKOV  

 

Vsi intervjuji so potekali individualno v pisarnah na centrih za socialno delo. Le en intervju z 

obsojeno osebo je potekal v mirnem lokalu. Odzivi na povabilo k intervjujem so bili zelo 

različni. Prvi stik sem poskušala navezani preko elektronske pošte, ker pa je bila odzivnost 

zelo nizka, sem s svetovalnimi delavci stopila v stik preko telefona. Ko sem dobila vse stike 

strokovnih delavcev, sem pri redkih posameznikih dobila tudi neprijeten odziv. Ne tej točki so 

se stiki tudi končali. Na drugi strani pa so bili strokovnjaki, ki so mi z veseljem odgovorili na 

vprašanja in pri katerih je tudi intervju potekal v zelo sproščenem vzdušju, tako da je preraslo 

v širši pogovor. Na enem izmed centrov je delo svetovalca v varstvenem nadzorstvu 

opravljalo več zaposlenih. Socialne delavke so mi ponudile, da se sestanemo vse skupaj in da 

bi intervjuji potekali hkrati, saj bi jim tako bilo lažje, ker bi se lahko dopolnjevale. Strinjala 

sem se z njimi, kasneje pa sem za analizo podatkov intervjujev s temi svetovalkami združila v 

enega, saj je bilo lažje za obdelavo, pa tudi odgovori so bili na nekatera vprašanja precej 

podobni. Pri opravljanju tega intervjuja nisem uporabila snemalnika, saj so izrazile takšno 

željo. Ostali intervjuji so bili posneti z diktafonom. Vsem svetovalcem sem vprašanja poslala 

vnaprej po elektronski pošti, tako da so se lahko pripravili na intervju. Ko sem opravila svoj 

del na centrih za socialno delo, pa sem po metodi snežne kepe prišla tudi do oseb, ki 

prestajajo oziroma so prestajale pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom. Moj namen je 

bil, da bi na vsakem centru za socialno delo intervjuvala svetovalca in vsaj enega njegovega 

                                                             
7
 Nekateri izmed teh od aprila 2018 ne opravljajo več te vloge, saj se je pristojnost preselila na Službo za 

probacijo v okviru ministrstva za pravosodje.  
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uporabnika. Kasneje se je to izkazalo za težko izvedljivo, saj je bilo na centrih za socialno 

delo, ki delujejo v manjših občinah, v primerjavi z večjimi mesti in posledično večjo 

populacijo izvedenih manj kazenskih sankcij te vrste. Lahko rečem, da je bila zelo redka 

(dobila sem podatek o osmih primerih v desetih letih) in v tem primeru, tudi v času mojega 

obiska, ni nobena oseba imela izrečene pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom. Tako 

sem na ostalih centrih za socialno delo intervjuvala več kot eno osebo, ki je bila obsojena.  

 

Večina vprašanj je bilo jasno zastavljenih, nekaterim sem pomagala s podvprašanji, saj so bili 

njihovi odgovori nekoliko skromni. Za lažjo predstavo sem jih spodbujala, da opisujejo na 

konkretnih primerih. Intervjuji so trajali od trideset minut do ene ure, potekali so sproščeno. 

Večina je bila pripravljena na pogovor. Intervjuje z uporabniki sem izvedla brez prisotnosti 

strokovnih delavcev, saj sem tako zmanjšala morebitni vpliv na subjektivnost intervjuvanih. 

 

3.5 OBDELAVA PODATKOV 

 

Po končanih pogovorih sem intervjuje dobesedno prepisala v obliki dvogovora. Pazila sem le 

na to, da je bilo razumljivo za vse. Ko sem vse intervjuje pretipkala, sem podčrtovala 

pomembne dele in tako začela s kodiranjem. Vsak intervju posebej sem odprto kodirala. Za 

vsako prej podčrtano izjavo sem določila pojem, kategorijo in nadkategorijo. Sledilo je osno 

kodiranje, kjer sem poiskala skupne kategorije vseh intervjujev in jih združila. S tem sem 

dobila boljši vpogled v svojo raziskavo. Vpogled v odgovore je bil tako širši, saj se je vsak 

intervju odvijal drugače. S tem sem se izognila temu, da bi izpustila podatke, ki bi lahko bili 

pomembni za razumevanje raziskave. Med odnosnim kodiranjem sem si podatke, ki so mi bili 

v pomoč pri rezultatih in končni razpravi,  še dodatno zapisovala. Obdelava podatkov je 

potekala s pomočjo programa Microsoft Word Office.  

 

3.6 REZULTATI  

 

Skozi vse intervjuje so mi bila vodilo raziskovalna vprašanja, da se ne bi od teme preveč 

oddaljila. Med kodiranjem so se pojavljale podobne kategorije in nadkategorije, ki jih bom 

predstavila spodaj. V prvem delu bom prikazala rezultate, do katerih sem prišla v intervjujih s 

svetovalci, kasneje pa rezultate intervjujev oseb, obsojenih na pogojno kazen z varstvenim 

nadzorstvom. V zaključnem delu bom poskušala prikazati podobnosti oziroma odstopanja 

kategorij/nadkategorij, ki so se pojavljale med obema ciljnima populacijama. Vseh kategorij, 

ki so se mi pojavile, ne bom prikazala, saj se želim izogniti prenasičenosti rezultatov in 

odmiku od raziskovalnih vprašanj. Zaradi preglednosti in anonimnosti sem vsakega 

sogovornika označila s kraticami. Predstavljene so glavne ugotovitve in citirani deli 

intervjujev z obrazložitvijo teme, ki se navezuje na raziskovalna vprašanja. 

 

3.6.1 Svetovalci v varstvenem nadzorstvu  

 

Dobljene podatke iz intervjujev s svetovalci v varstvenem nadzorstvu sem razdelila v 

kategorije: 

 delo svetovalca, 

 delovni odnos, 

 celostna obravnava, 

 doživljanje uporabnikov iz vidika svetovalca, 

 varstveno nadzorstvo. 
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3.6.1.1 Delo svetovalca  

 

Večina sogovornikov svoje delo svetovalca gradi na izkušnjah, ki so si jih nabrali, preden so 

sprejeli to delovno mesto. Vsi poudarijo, da je pomembna izobrazba, vendar prevladujejo 

izkušnje iz prakse. A. S. pove, da: »… so me poimenovali tudi, ker sem vseskozi delal tudi s 

sodiščem,« in da že dolga leta dela na centru za socialno delo: »… sem že celo vrsto let na 

CSD.« U. J. doda: »… mam jaz za sabo 10 let delovne poti.« Vsi sogovorniki so na podoben 

način predstavili, kaj zajema njihovo delo in kako poteka. U. J. pove, da vsebino dela 

prilagaja svetovalec, saj je v ospredju le to, da sodišče dobi potrdilo o opravljenih 

obveznostih: »… more sodišče met stvar pokrito, ne vem, če ima vsebina tako vrednost.« M. 

G. opiše svojo vlogo svetovalke bolj v vlogi nadzornice: »… sem kot nadzornik za poročila in 

obveznosti sodišča.« Doda, da je njeno primarno delo bilo preverjanje uporabnikov: »… smo 

sproti preverjali, kako potekajo srečanja.« Tudi izkušnja U. J. je podobna, saj pojasnjuje: 

»Moja naloga v grobem bi bila bolj nadziranje.« Doda, da je bilo delo hkrati tudi svetovalno 

naravnano: »… malo svetovalno, malo nadzorno.« Svetovalci so pri svojem svetovalnem delu 

uporabljali različne metode, skupne pa so jim bile obveznosti, ki so jih morali opraviti. Vsi 

svetovalci poudarijo pisanje poročil in oblikovanje individualiziranega načrta. Kako pa se 

lotijo oblikovanja načrta, je odvisno od posameznika. A. S. pove: »… tematsko sem v 

individualnih načrtih tako razširil, da sva se dotaknila tako zgodb iz njegovega otroštva, 

pubertete …« na drugi strani M. G. poudari, da »Za individualni načrt sploh ni blo nekih 

možnosti«. Vidimo lahko, da sta način in izvedba svetovanja odvisna od samoiniciativnosti, 

kreativnosti in izkušenosti svetovalcev. Na izkušenost svetovalcev pa vpliva tudi število 

primerov, s katerimi se svetovalec srečuje. A. S. je v primerjavi z drugima svetovalkama 

povedal, da je v njegovi svetovalni karieri v varstvenem nadzorstvu šlo »… že krepko čez 40 

oseb skozi«. V primerjavi z obsegom dela na drugem centru je to veliko, saj M. G. pove, da je 

pa bil obseg njenega svetovalnega dela v varstvenem nadzorstvu bistveno manjši: »To je bil 

manjši del, kakih 10 primerov, malo več.« U. J. doda: »Varstveno nadzorstvo je bilo samo del 

mojega dela, recimo, 10 primerov približno v tem celem letu.« Ob tem pa je treba upoštevati 

velikost centra za socialno delo, velikost občine, posledično tudi število prebivalstva in obseg 

dela. Morda celo vpliv ruralnega oziroma urbanega okolja. Pri delu, ki ga opravljajo, se 

svetovalci srečujejo z različnimi čustvi in občutki v interakciji z uporabniki. A. S. dojema 

delo svetovalca kot zahtevno, predvsem pa odgovorno delovno mesto. Pove, da svoje delo 

vidi kot »… med najzahtevnejšimi deli v sociali«. Doda, da v primerjavi s prejšnjim delovnim 

mestom svetovanje zahteva velike odgovornosti: »Sam primerjam to s svojim delom iz zapora 

in vidim, da so res velike odgovornosti.« M. G. opiše doživljanje varstvenega nadzorstva kot 

dodatno obremenitev pri vsem svojem delu na centru za socialno delo in doda »Malo smo se 

počutle zgubljeno v enih primerih«. S tem nakaže na stisko in občutke nemoči in 

izgubljenosti, sploh v primerih, pri katerih uporabnik ni imel uvida: »… ko ni blo uvida v 

kaznivo dejanje in smo se počutile nemočno«. »Malo smo se počutle zgubljeno v enih 

primerih.« 

 

3.6.1.2 Delovni odnos  

 

A. S. in U. J. med intervjujem večkrat poudarita pomembnost delovnega odnosa v svetovalni 

službi. Oba največji pomen pripisujeta soustvarjanju delovnega odnosa. A. S. pojasni, da 

njegovo delo poteka na način, da »sva prediskutirala, potem sva najdla njegova dobra in 

slaba področja«. V nadaljevanju soustvarjanje delovnega odnosa pojasni: »Svetovalec je 

režiser in scenarist, oseba pa glavni igralec, ki potem skupaj nekako uravnotežita samo 

vedenje, ravnanje in pa funkcioniranje.« U. J. se strinja, da je temelj za uspešno delo dober 

delovni odnos »… najprej poskušam vzpostaviti delovni odnos«. Na vprašanja, kaj njej 
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predstavlja dober delovni odnos, odgovori: »Dam jim prostor, tudi razumem,« hkrati pa 

poudari, da to vpliva tudi postavljanje mej: »Tudi lažje postavim mejo.« Doda, da so glavna 

načela, ki jim sledi pri svetovalnem delu, razumevanje, toleranca »… ne opravičujem 

nobenega kaznivega dejanja, ampak pač vsak je človek«, spodbujanje »sem jih poskušala 

vzpodbujat, tudi če ni najbolj šlo«, predvsem pa upoštevanje potreb posameznika: »Pač 

moremo iz ljudi izhajat, tu ni za razmišljat.« A. S. doda, da so zraven načel pomembne »… 

izdelaš potem tak program, ga predstaviš osebi, ga spodbujaš in usmerjaš v smeri nekih 

koncentričnih krogov« komunikacijske spretnosti svetovalca »pomembna spretnost, verbalni 

pristop do osebe«. Oba svetovalca med drugim poudarita možnost vpogleda v spise in 

poročila, ki sta jih dolžna pisati in kasneje predati sodišču. Kot delo delovnega odnosa jima je 

pomembna etika udeleženosti. A. S. pove »vsako poročilo je bilo prebrano, prediskutirano«, 

U. G. pritrdi: »Vpogled v spis stranke imajo.«  

 

M. G. delovnega odnosa ni posebej poudarila pri nobenem odgovoru. 

 

3.6.1.3 Celostna obravnava 

 

Rezultati so pokazali, da je v svetovanju v varstvenem nadzorstvu pomembno timsko delo in 

sodelovanje z različnimi institucijami. Vsi svetovalci to pri svojem delu uporabljajo, eni bolj, 

drugi manj. A. S. razloži, da so opravili skupne razgovore z uporabniki, po potrebi tudi z 

njegovimi bližnjimi: »Opravili smo skupne razgovore.« Poudari, da je pomembno tudi 

medresorsko sodelovanje: »Povezal sem se z drugo občino, šolo …« ter da je uporabnika treba 

»obravnavat multidisiplinarno, iz vseh koncev, od povezave z zdravniki, s psihiatri, osebnimi 

zdravniki, kadrovske službe, sodelovanje s sodniki, kazensko pisarno«. Ob tem pa pojasni, da 

dobro timsko delo in sodelovanje posledično vpliva na manipulativni prostor posameznika: 

»… če so vključeni vsi strokovnjaki in med seboj sodelujejo, je hkrati tudi ožji manipulativni 

prostor.« Na tem mestu se strinja U. J.: »… tudi z zdravniki dosti sodeluje.« Doda, da je pri 

pogojnem odpustu potrebno timsko delo že prej, torej še v času prestajanja zaporne kazni : 

»Če je bil pa odpust, pa smo načrtovali pol skupaj z zavodom za prestajanje kazni.« Timsko 

delo pa je povezano tudi z obveznostmi sodišča, ki napotijo uporabnika do različnih institucij 

in društev: »… sem jih napotila al na psihiatrijo, na ambulanto za zdravljenje alkoholizma al 

na združenje za razvijanje nenasilnih odnosov Zrno ali pa Društvo za nenasilno 

komunikacijo.« Glede na rezultate je največ sodelovanja z zdravstvenimi ustanovami in z 

Društvom za nenasilno komunikacijo. M. G. pove: »Dosti sodelujemo s psihiatrično 

bolnišnico in zdravstvenim domom; … pa z DNK v Mariboru dosti sodelujemo.« Vloga 

svetovalca je omogočanje prvega stika med institucijo/društvom in uporabnikom ter 

informiranje sodišča o opravljenih obveznostih: »… smo svetovalci bli tisti, ki smo se 

dogovorili za stike,« pove M. G. U. J. doda: »Moja naloga pač je, da sporočam.« A. S. na 

svoj prispevek k celostni obravnavi gleda širše. Pojasni, da njegov celostni pristop izhaja iz 

hermenevtičnega pristopa dela: »… ko sem ga spoznal, sem nekako naredil celotno sliko, 

recimo neke vrste socialno anamnezo, oceno, združeno z intervjujem.«  

 

Celostna obravnava zajema med drugim tudi delo v mikro okolju posameznika. Odgovori 

kažejo, da so svetovalci del svetovalnega dela v varstvenem nadzorstvu namenili delu z 

družino, partnerji ali starši. Poudarijo pa, da je delo z družinskimi člani odvisno od primera, 

zastavljenih ciljev in potreb uporabnika. A. S. pove, da je pri svetovalnem delu sodeloval s 

starši in partnerji uporabnikov: »… sodeloval sem s starši, v kolikor so dovolili, s partnerji,« 

U. J. pa je zraven omenjenega sodelovala tudi s hčerko ene izmed uporabnic: »Delala sem 

tudi s hčerko.« M. G. pojasni, da svetovalke v varstvenem nadzorstvu na njihovem centru za 

socialno delo pogovorov z družino niso opravljale: »… da bi kot svetovalke imele pogovore še 
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s člani družine, to pa ni blo,« ampak so ta del prevzele druge socialne delavke na centru: »… 

to so prevzele druge zaposlene.« Prav tako svetovanje pogosto zajame več življenjskih 

področjih uporabnika. U. J. pojasni, da svetovanje v njenem primeru velikokrat zajema tudi 

pogovore o vsakodnevnih problemih: »Svetovanje o tekočih problemih, o stanovanjski 

problematiki, iskanju službe.« 

 

Čeprav lahko vidimo, da je tudi celostna obravnava odvisna v veliki meri od načina 

svetovanja, izvirnosti, zaznavanja in organizacije svetovalca, pa ima velik pomen timsko delo 

strokovnega tima. A. S. poudari, da bi si včasih želel več medsebojnega povezovanja in 

komunikacije s timom: »V strokovnem timu, čeprav bi bilo zaželjeno, se ne vključujejo tožilci 

ne sodniki ne njegov klinični psiholog …« Na tem mestu poda tudi nekaj predlogov, ki se mu 

zdijo smiselni za izvajanje varstvenega nadzorstva. Predlaga na primer, da: »… lahko bi 

sodelovali s kadrovsko službo; da bi se probator moral povezat s centrom za socialno delo.« 

S tem bi se po njegovem mnenju celostna obravnava posameznika lahko le še okrepila. 

  

3.6.1.4 Varstveno nadzorstvo  

 

Vsi svetovalci omenijo, da je varstveno nadzorstvo na centrih za socialno delo imelo status 

neke dodatne obveznosti za zaposlene, ki je bila v nekih trenutnih morda celo v breme. U. J.: 

»Na CSD je blo to že nekaj, kar ni tak važno.« A. S. pojasni, da pred njegovim sprejetjem 

delovnega mesta nihče ni hotel zavzeti tega področja: »Dela nihče ni želel opravljat …« 

Podobna situacija je bila tudi na tretjem centru za socialno delo, kjer svetovalke razložijo, da 

»na centru je melo to področje taki status no, bolj slab …« Izvor tega odnosa do varstvenega 

nadzorstva pripisujejo občutkom nemoči in stiske, ki sem jih opisala v prvi točki »Delo 

svetovalca«. Stisko in težave pri svetovalcih pa je včasih povzročalo pomanjkanje smernic, 

saj navodil in modelov dobre prakse niso imeli. A. S.: »Navodil al pa modelov dobre prakse, 

ki bi govorili o sami vsebini dela, pa ni.« »Kar se je vključevalo ministrstvo, je bilo eno 

izobraževanje.« Ob tem pa U. J. doda: »… problem, ki sem ga jaz strašno čutla, je blo 

povezano kadrovsko.« Pojasni, da se je to pojavilo pri oblikovanju probacijske službe, kar je 

zanjo pomenilo, da bi lahko bila tudi premeščena na drugo delovno mesto, če bi bila za to 

določena. Na drugem centru za socialno delo so mi pojasnile, da je pri njih imenovanje 

svetovalca potekalo glede na obseg in način dela (»glede na obseg in način dela«), kar je 

pomenilo, da je vlogo svetovalke v varstvenem nadzorstvu prevzelo več zaposlenih: 

»Svetovalec splošno pri nas ni bil določen.« Tudi to bi lahko svetovalkam predstavljalo povod 

za stisko, saj jim je zraven področja, za katero so bile določene, bila dodeljena še vloga 

svetovalke v varstvenem nadzorstvu. Center je v primerih, ko so bile svetovalke 

preobremenjene ali se za določen primer niso čutile dovolj kompetentne, uporabil možnost 

zunanjega svetovalca (»se je tudi poskušalo, da bi bil zunanji svetovalec«), vendar je tudi ta 

ponudbo zavrnil, saj mu opravljanje storitev ne bi plačali: »… je zavrnil, ker bi to bilo tudi za 

njega samo en neplačan dodatek.«     

   

Med varstveno nadzorstvo spada tudi terensko delo, ki pa je ponovno odvisno od 

posameznega svetovalca, ali ga uporablja ali ne. Rezultati so pokazali, da terensko delo 

svetovalcem v varstvenem nadzorstvu na centru za socialno delo ni bilo tuje. A. S. pove, da 

ga je uporabljal, ko je bilo to potrebno: »… vse to počel že do zdaj.« Podobno je bilo pri 

svetovalki U. J., ki potrdi, da je možnost za izvajanje terenskega dela izvedljivo le, če si 

uporabnik to želi in se mu zdi koristno: »Če je potreba ali želja s strani posameznika, ni 

problema it na teren.« Ob tem pove, da je imela primer, ko so družinski člani uporabnika 

sami prosili za obisk na njihovem domu: »Sin me je klical, da je z atejom slabo.« 
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Varstveno nadzorstvo spada v sklop alternativnih kazenskih sankcij, ki so v zadnjem letu 

doživele veliko sprememb. Svetovalci so poudarili, da bi alternativnih kazni lahko bilo več: 

»Lahko bi bilo več, zaradi prezasedenosti.« Tak način prestajanja kazni pa je v nekaterih 

primerih tudi bolj učinkovit in smiseln: »… tudi pri krajših kaznih ni smiselna zaporna kazen, 

ker je več škode.«  

 

3.6.1.5 Probacija 

 

Glede na odgovore lahko zaključim, da se vsi svetovalci v varstvenem nadzorstvu, ki sem jih 

intervjuvala, strinjajo z uvedbo probacije oziroma probacijske službe. Poudarijo svoje 

zadovoljstvo in veselje ob uvedbi: »Fantastično, da se je začelo …« »… jaz podpiram 

probacijo, se mi zdi fajn.« »Me smo vesele, da se je to ustanovilo in končno zaživelo.« 

Probacija oziroma probacijska služba pa ni nadomestek za varstveno nadzorstvo (M. G.: »… 

bistvenih sprememb v delu ne bo«), temveč se je kot storitev preselila pod drugo okrilje, v 

svojem bistvu pa ostane enako. U. J. pojasni: »Probacija je forma nekih različnih nalog …« 

Nadaljuje: »… probacija je zgolj ime za institucijo, ki obravnava alternativne kazni,« ob tem 

pa se sprašuje, »če nebi bilo smiselno, da postpenala gre tja.« A. S. na tem mestu razloži, 

kako vidi vlogo svetovalca v probacijski službi. Spremenil se je naziv, torej iz svetovalca v 

varstvenem nadzorstvu v probatorja, hkrati pa je njegova vloga naravnana bolj 

koordinacijsko: »… bo probator tisti koordinator.« Med delom pa so si vsi svetovalci na tem 

področju nabrali veliko izkušenj, zato so vsi podali tudi predloge, kako bi lahko probacijska 

služba v prihodnosti organizirala delo, da bi izpopolnili manko iz varstvenega nadzorstva pod 

okriljem ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. A. S. izpostavi, da bi si želel več 

konkretnih smernic pri svojem delu in delu v prihodnje: »… manjka direktno opis del in nalog 

tega multidisciplinarnega pristopa probatorja.« »… si res želim, da bi probacija zajela katere 

metode za usposobit ljudi, kako socioterapevtsko ravnat, kako svetovalno ravnat.« S to 

problematiko se strinja M. G., ki je že zdaj pri svojem delu pogrešala specifičnost vsebine 

dela: »… manjka vsebina. Isto, kot mi je manjkala zdaj.« Pomanjkljivosti, ki so jih zaznale pri 

akcijskem načrtu probacijske službe in bi se z njihovega vidika v praksi znale pokazati kot 

težavne, je manj celostnega poznavanja primerov (»… mogoče tudi manjko ne, ker primerov 

ne bodo tolko poznali, tak celostno«), težave zaradi oddaljenosti enote od ruralnih območij 

(»Težave, ki jih vidimo, so oddaljenost službe …«) ter število zaposlenih na enoti za 

severovzhodno območje (»… se sprašujemo, da bodo 3 zaposlene za celo štajersko in 

prekmursko območje«). Ob tem pa M. G. dodaja predlog, da bi uvedli listo svetovalcev in s 

tem povečali število probacijskih delavcev: »… da bi obstajala lista svetovalcev in bi pol na 

podlagi poznavanja primerov in območja delovali.« A. S. ob tem doda, da bi si želel v 

prihodnje več podpore svetovalcem oz. probacijskim delavcem s pomočjo supervizije: »… bi 

priporočal, da se najmanj mesečno določi določen čas, ko bi bili supervizorji.«   

  
3.6.2 Osebe s pogojno kaznijo z varstvenim nadzorstvom  

 

Podatke iz intervjujev oseb obsojenih na pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom sem 

razdelila v naslednje kategorije: 

 sprejemanje kazenske sankcije, 

 uvid uporabnika, 

 celostna obravnava, 

 delo s svetovalcem,  

 doživljanje uporabnika. 
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3.6.2.1 Sprejemanje kazenske sankcije 

 

Rezultati so pokazali, da večina obsojenih ne vidi smisla v taki obliki kazenske sankcije, ki 

jim je bila dodeljena. D. N. pove, da mu varstveno nadzorstvo ne predstavlja kazni (»To za 

mene sploh ni neka kazen …«) in pojasni, da ko pomisli na kazen, ima v mislih prestajanje 

zaporne kazni: »Kazen bi bla recimo, če bi res mogo v zapor.« M. K. svoj pogled na 

nesmiselnost kazni izrazi z odmikom od vprašanja, kaj njemu predstavlja varstveno 

nadzorstvo: »… kaj te jaz vem, kaj je to varstveno nadzorstvo.« Podobno nerazumevanje se 

pojavi pri M. J., ki si varstveno nadzorstvo predstavlja popolnoma dobesedno: »… jaz bi 

mogo koga ogrožat, te bi potreboval varstvo.« Sklepam, da (ne)sprejemanje kazenske 

sankcije izhaja iz nerazumevanja oziroma pomanjkanja informacij o izrečeni kazni, hkrati pa 

je povezano tudi z uvidom v svoje kaznivo dejanje in sprejemanjem odgovornosti zanj. Iz 

tega razloga se pri uporabnikih pojavljajo občutki razočaranja in nezadovoljstva. M. P. 

poudari svoje razočaranje nad razsodbo: »… obsodli pol tak, kot so me, to še mi je danes 

krivo.« »… me je čist razočaralo, ne.« Tudi M. K. pritrdi, da z odločitvijo sodišča ni bil 

zadovoljen (»… nisem zadovoljen, sploh ne.«), doda (»… ne vem, če je sploh to potrebno, toti 

varstveni«) in opraviči svoje dejanje z besedami: »… oni tahujši, taki rabijo nadzorstvo, ne pa 

jaz.« V pogovoru z M. J. pa je zraven nezadovoljstva viden tudi odmik od odgovornosti za 

dejanje, ki ga je pripeljalo do obtožbe: »Jaz bi reko, da je to blo po krivem, ker je on izzival.« 

Posledično lahko sklepam, da ima na (ne)sprejemanje kazenske sankcije največji vpliv 

prevzemanje odgovornosti ter uvid v samo dejanje in posledice, ki sledijo.  

 

3.6.2.2 Uvid uporabnika 

 

Iz prejšnje točke je razvidno, da je uvid uporabnika glavni povod za sprejemanje kazenske 

sankcije, posledično pa tudi celotnega procesa pomoči in podpore. Iz odgovorov razberem, da 

je v okviru uvida uporabnika najpomembnejši korak zanj prevzemanje odgovornosti za svoja 

dejanja. D. N. pojasni, da je med procesom svetovanja spoznal, da »se vsak sam odloči za 

stvari, ki jih dela,« in da prepoznava pri sebi vzroke za svoja pretekla dejanja: »… neki vzroki 

so že mogli bit v meni, da sem se za to odločil.« »… in jaz sem vse te vzorce videl in pol kar 

nekak prišel sam na isto zgodbo.« Ti vzroki so del njegovega vedenja, posledično pa tudi 

vzorci vedenja njegovih bližnjih, ki jih je v življenju absorbiral in se naučil (pre)živeti z njimi.  

Tudi M. P. pripoveduje v tej smeri: »… sam prideš do nekega spoznanja kaj si naredo in 

kakšne so posledice.« Ko so s svetovalci dosegli to stopnjo samorefleksivnosti, je bila njihova 

doslednost in odprtost za pomoč posledično večja. D. N. pove: »… meni je dejansko prav 

prišlo to, kar mi je blo izrečeno,« in nadaljuje, da v svetovanju vidi pomen in smisel: »…mi je 

dosti pomagalo.« »Če že sodelujem, gledam na to, da čim več pridobim iz tega.« Sam opazi 

napredek, ki ga je dosegel med procesom svetovanja: (»Jaz sem zaj že nekaj na sebi naredo.«  

 

Večina intervjuvanih pa je odgovornost razložilo tudi v smislu, da je vsak zase odgovoren za 

to, koliko bo sam vložil v proces svetovanja in na neki način tudi, kakšen bo rezultat. M. P. 

razloži: »Sam se moreš odločit, ker če ne sodeluješ po svoji volji, pol je to vse zanič.«. 

Podobno mnenje ima D. N., ki uspešnost pripisuje svoji angažiranosti in pripravljenosti za 

sodelovanje: »… kolko je vsak človek sam pripravljen sodelovat, pa nekaj naredit.« M. K. 

doda, da je odločitev, ali bo proces svetovanja stekel ali ne, odvisna od samega uporabnika: 

»… če ga ti upoštevaš, ga, če ne, pa ne.«). 
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3.6.2.3 Doživljanje uporabnika 

 

Rezultati so pokazali, da večina sogovornikov dojema varstveno nadzorstvo kot obveznost, v 

nekaterih primerih ga dojemajo tudi kot breme. Izrazito je pri uporabniku, ki je zaposlen v 

večizmenskem delovnem obratu – M. P. razloži, da mu je varstveno nadzorstvo predstavljalo 

obveznost (»… je neka obveznost, na kero si vezan«) in v povezavi z zaposlitvijo včasih tudi v 

breme (»… varstveno nadzorstvo lahko tudi malo v breme«), saj se je termina varstvenega 

nadzorstva moral udeležiti, ne glede na urnik dela. V tem primeru pride v ospredje spet 

angažiranost svetovalca, ki ima možnost dogovora z uporabnikom o poteku srečanj. V odnosu 

do svetovalca pa na drugi strani D. N. poudari občutek dolžnosti kot povezanost s 

svetovalcem za dosego ciljev: »… čutil tisto neko dolžnost, da sem se trudil to opravit.« 

Doživljanje uporabnika pa je precej premo sorazmerno z njegovim odnosom s svetovalcem. 

Uporabniki, ki so odnos s svetovalcem opisali kot sproščen, varen in zaupljiv, so posledično 

tudi proces varstvenega nadzorstva opisali kot smiseln in koristen. M. P. na tem mestu pove: 

»… res je, da je dosti odvisno od svetovalca,« in doda »… je nekdo (op. svetovalca), ki te 

posluša, pa ti pomaga.« Svojo svetovalko opiše kot toplo in sproščeno osebo: »… ma eno 

toplino in je taka človeška, sproščena.« D. N. meni podobno. Doda še, da je najpomembnejši 

odnos s svetovalcem. Sam opiše odnos svojega svetovalca kot strokovnega, ampak še vedno 

sproščenega: »… je na strokovnem nivoju, ampak še vedno je sproščen.« M. K. pri odnosu s 

svetovalcem poudari kot najpomembnejše vezivo v njunem odnosu to, da je imel občutek, da 

je vključen v sam proces svetovanja in da je slišan (»… me je vključil, absolutno pa 

poslušal«), hkrati pa se skozi pripovedovanje čuti avtoriteta in spoštovanje v odnosu do 

svetovalca – M. K. ga naziva z »gospod«.  

 

Kot najpogostejši dejavnik doživljanja uporabnika se izkaže »sprejemanje«. M. P. poudari 

občutek sprejetosti, ki je eden ključnih v soustvarjanju odnosa. Intervjuvani pove: »… nimam 

občutka, da me obsoja.« Nadaljuje, da ga svetovalec sprejme takega, kot je: »Sprejme me 

takega, kot sem.« Tudi M. K. poudari občutek sprejetosti. Prav tako je v procesu svetovanja 

občutil, da je sprejet in da ga svetovalec spoštuje in ga ne obsoja: »… te ne obsoja.« Naslednji 

gradnik odnosa uporabnikom predstavlja zaupanje. Intervjuvani so bili enotni, da je zaupanje 

v njihovem odnosu pogoj, da so začeli reševati težave. D. N. zaupanje vidi v dobrem odnosu: 

»S terapevtko sem se tak razumel, da sem njej več zaupal kot doma.« M. P. dopolni, da »ko je 

enkrat taki odnos, pol lahko res probleme rešuješ«. Svoji svetovalki je lahko povedal, karkoli 

ga je težilo: »Karkoli ji lahko povem.« M. J. je imel do svetovalca zaupanje celo do te mere, 

da bi pomoč pri njem poiskal tudi po končanem procesu varstvenega nadzorstva: »… če bi 

zaglavo, bi proso za spremstvo al pa pomoč tu.« 

 

Zraven prijetnih čustev in situacij pa so med svetovanjem uporabniki doživljali tudi 

neprijetna. Najpogosteje so poudarili težavo stigme, ki so jo doživljali med prestajanjem 

varstvenega nadzorstva. D. N. je stigmo občutil pri vključevanju v družbo (»težko pol najdeš 

nekaj novega, nove ljudi, novo družbo«), medtem ko je M. P. občutke sramu in stigme 

doživljal v krogu družine (»ker sem naredil tako sramoto svoji družini, sploh sinu«). M. K. 

nelagodje in sram doživlja vsakodnevno. Svoje dejanje skriva pred javnostjo, tudi za 

prestajanje varstvenega nadzorstva ve le ožja družina. Opiše, da bi doživljal veliko stisko, če 

bi ga kdo od znancev videl v spremstvu svetovalca: »… da me kdo na ulici sreča, ni šans.« 

Rezultati so pokazali, da je stigma pri obsojeni osebi z varstvenim nadzorstvom lahko 

prisotna na različnih področjih njegovega življenja. Zaznamuje njegovo doživljanje sebe, 

odnose z njegovo družino in prijatelji ter vključevanje v širšo okolico oz. lokalno okolje. V 

tem vrtincu različnih čustev pa je zagotovo motivacija pomemben dejavnik posameznikovega 

delovanja v procesu svetovanja. Analiza podatkov je pri vseh intervjuvanih pokazala 
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prisotnost motivacije, razlikujejo pa se motivatorji. Rezultati nakazujejo večjo vplivnost 

zunanje motivacije, pri enem izmed intervjuvanih – D. N. –se prepletata vplivnost zunanje in 

notranje: »Motivacija mi je že prvo blo to, da ne bom šel v zapor.« Hkrati pa lahko vidimo, da 

ima velik pomen tudi samopotrditev: »… ko eno stvar dosežeš, ti tisti občutek, da vedet, da si 

naredil prav.« Pri M. J. lahko vidimo, da so mu največjo motivacijo predstavljali družina in 

prijatelji: »Družina in prijatli, sigurno to.« Pomembna mu je njihova podpora in sprejemanje: 

»… če ne bi mel njih, ne vem, kak bi to speljal.« »To te pol vleče naprej, pa še pol sploh, ko 

prideš ven, da ne ostaneš sam,« pove, ko opisuje motivacijo med prestajanjem zaporne kazni 

in kasneje pogojne kazni z varstvenim nadzorstvom. V primeru M. K., kjer je bila socialna 

mreža šibka, pa je glavno vlogo pri motivaciji imel svetovalec. Uporabnik ga označi kot 

steber njegove motivacije, predvsem s svojim načinom dela, podporo in jasnim zastavljanjem 

ciljev: »Je bil kar svetovalec tisti.«  

 

3.6.2.4 Delo s svetovalcem 

 

Prvo srečanje je pri intervjuvancih potekalo različno. Odvisno je bilo od načina dela in metod, 

ki jih uporablja svetovalec ter od tega, ali sta se morebiti že spoznala pred prestajanjem 

varstvenega nadzorstva. Vsem pa je skupno, da je prvo srečanje temeljilo na spoznavanju, 

pridobivanju osnovnih informacij ter oblikovanju individualnih ciljev. D. N., M. J. in M. P. so 

imeli izkušnjo, da snidenje s svetovalcem na uradnem prvem terminu prestajanja varstvenega 

nadzorstva zanje ni bilo prvič. D. N. je svojega svetovalca poznal že iz časa njegovega 

osnovnošolskega izobraževanja, kasneje pa ga je srečal tudi pri delu z njegovo celotno 

družino. D. N. pove, da je to na njegov proces zagotovo vplivalo, saj se je počutil bolj 

varnega, posledično pa je hitreje navezal zaupanje: »… mogoče res to vplivalo, da njega 

poznam že od prej.« Podobno situacijo je imel M. J., ki prav tako potrdi poznanstvo s 

svetovalcem: »Midva se dobro poznama že.« M. P. pa razloži, da je v procesu pogojnega 

odpusta z varstvenim nadzorstvom protokol takšen, da prva srečanja potekajo že v času 

prestajanja zaporne kazni: »… ko je to potekalo s tem pogojnim odpustom, pa je na Dob prišla 

tudi ta svetovalka, ko sem jo mel prej na CSD.« »Je blo že pol tam par srečanj, da smo se 

spoznali.« Oba povesta, da je nanju ta dejavnik imel pozitiven vpliv. M. P. med drugim pove, 

da je prvo srečanje temeljilo na predstavitvi, načrtovanju in oblikovanju individualiziranega 

načrta: »… tak predstavitveno, pa načrt tisti sma naredla.« »… kdaj in na kak način bodo 

srečanja potekala.« Na prvem srečanju se torej postavijo temelji svetovanja – oblikovanje in 

načrtovanje ciljev, medsebojno spoznavanje in usklajevanje. Sam koncept svetovanja pa ima 

v procesu varstvenega nadzorstva več vej in metod dela, ki se med seboj dopolnjujejo in 

prepletajo. Rezultati so pokazali, da med uporabniki v procesu svetovanja v varstvenem 

nadzorstvu najbolj izstopata preverjanje ciljev in evalvacija. Izkazalo se je, da je to področje 

vodilno pri delu z osebami, obsojenimi na pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom. D. N. 

oriše ta del svetovanja kot pregled mesečnega dogajanja (»Pogledama, kaj sem v totem 

mesecu dni dosegel«) in doda področja svetovanja, ki sta jih s svetovalcem obdelala med 

prestajanjem pogojne kazni z varstvenim nadzorstvom (»Kaj se dogaja z mano, kaj sem 

naredil v povezavi s službo, terapijo in to«). Tudi M. P. vidi svetovanje na podoben način: 

»Sma se pogovarjala o tekočih problemih, preverla sma, kak so moje obveznosti.« »… za 

nazaj do prejšnjega srečanja, kaj je novega, če rabim kje pomoč.« Na drugi strani M. K. 

zraven že omenjenega doda, da sta s svetovalcem na srečanjih preverjala in analizirala tudi 

posledice njegovih dejanj: »… kake so posledice, če pride do česa.« Kot glavno metodo dela 

intervjuvanci poudarijo pogovor. Pogovor pa ni samoumeven, pomembno je, da je 

strukturiran, usmerjen k ciljem in vključuje oba sogovornika. D. N. v opisovanju pojma 

svetovanje v njegovem primeru opiše primer dobre prakse pogovora v svetovanju: »… je bolj 

prosto, ampak vseeno v nekih mejah.« Opazimo lahko širino in omogočanje prostora za prosto 
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govorjenje oz. pripovedovanje uporabnika, hkrati pa je pomembno, da je razgovor s strani 

svetovalca voden in usmerjen k akciji.  

 

3.6.2.5 Celostna obravnava  

 

Celostna obravnava predstavlja delo na različnih področjih posameznikovega življenja. 

Vključuje delo z njegovo socialno mrežo; mikro, mezo in makro sistemi, ki vplivajo na 

njegovo delovanje. Pomoč temelji predvsem na področjih, kjer je uporabnikova ranljivost 

največja. Ker gre za različna področja, posledično pomoč in podporo ponujajo različne 

institucije in društva. Pomembno je, da se strokovni delavci med seboj povezujejo in 

sodelujejo, saj lahko le na ta način dosežejo celostnost v svojem pomenu besede. V 

raziskovalnem delu sem ugotovila, da je celostna obravnava prisotna v vseh primerih, s 

katerimi sem se soočila, vendar se razlikuje glede na obseg in način dela.    

       

Pomembno področje celostne obravnave je delo z družino. Seveda je odvisno od želje in 

potrebe uporabnika, saj gre za polnoletne storilce kaznivih dejanj. Hkrati pa so rezultati 

pokazali, da je tudi družina tista, ki sodelovanje lahko zavrne.     

 

V primeru D. N. se je izkazala velika želja po vključitvi njegove družine v proces varstvenega 

nadzorstva: »… sem že večkrat izrazil željo.« Skupaj s svetovalcem sta načrtovala razgovor s 

starši in ga delno tudi uresničila: »… enkrat sem te tudi očeta pripeljal, mamo bi še mogo.« 

Na drugi strani se pri M. K., ki je bil v procesu varstvenega nadzorstva pri istem svetovalcu, 

pokaže odklon družine za celostno pomoč, in to kljub želji uporabnika: »… ja, probalo se je, 

pa ni šlo.« M. K. jasno opiše, da »bi si to želel«, vendar »niso hotli, povabo pa jih je«. 

Pojasni, da razumevanja v družini že prej ni bilo in da iz tega izhaja tudi njegovo kaznivo 

dejanje: »… v familiji je drugače, ker ni razumevanja.« Ni pričakoval, da bodo pripravljeni na 

sodelovanje, bila pa je želja: »… bi si to želel.« Tudi na drugem centru za socialno delo je bilo 

delo z družino, natančneje v partnerskem odnosu, uspešno. M. P. pove: »Svetovalka je delala 

tudi z mojo ženo,« in doda, »meni je to blo super.« Sklepamo lahko, da uporabniku delo z 

družino predstavlja podporo, občutek varnosti ter morebitno dodatno motivacijo za izpolnitev 

ciljev. Sploh v primerih, kjer kazniva dejanja niso povezana z družino. Eden izmed 

intervjuvancev pa si dela z družino sploh ni želel: »… sploh si ne želim, ni šans.«  

     

Naslednje področje, ki se je skozi raziskavo izkazalo kot pomemben element celostnosti na 

področju varstvenega nadzorstva, so bila navodila, izdana uporabnikom s strani sodišča. 

Vsem intervjuvancem so bila izrečena specifična navodila, ki so izhajala iz težav in potreb 

uporabnika. V treh primerih je šlo za zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih 

drog, v tretjem pa za vključitev v Društvo za nenasilno komunikacijo. Navodila s strani 

sodišča hkrati predstavljajo pogoj za prestajanje pogojne kazni z varstvenim nadzorstvom. D. 

N.: »… dobil pogoj, da se morem it zdravit od alkohola in prepovedanih drog.« Glede na težo 

in predvidene vzroke kaznivega dejanja pa lahko sodišče določi tudi več pogojev. V primeru 

M. K. je bilo to najbolj očitno, saj je po zaključenem ambulantnem zdravljenju odvisnosti od 

alkohola moral obiskovati še klub anonimnih alkoholikov: »… prek sodišča na zdravljenje …; 

še v AA hodim.« Rezultati pa so pokazali tudi pomembno dilemo, ki se je pojavila pri 

nekaterih uporabnikih, in sicer usklajevanje navodil sodišča s službenimi obveznostmi. Na to 

opozori M. P. v prejšnji točki (Doživljanje uporabnika), ko navede, da je »varstveno 

nadzorstvo lahko tudi malo v breme«. Ta svoj vidik oziroma doživljanje pojasni ravno z 

usklajevanjem večizmenskega dela v tujini in navodili s sodišča. D. N. potrdi domnevo o 

težavah pri usklajevanju službe in navodil: »Tako je.« Gre za dve pomembni področji v 

življenju posameznika. Izkaže se, da je ponovno veliko odvisno od dobrega delovnega 
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odnosa, komunikacije in koordinacije celostne obravnave. M. P.: »… res je, da je dosti 

odvisno od svetovalca.«  

 

Med raziskavo celostne obravnave na področju varstvenega nadzorstva pa je izstopalo 

področje terenskega dela. Svetovalci so ga lahko uporabljali že v okviru stare zakonodaje, ki 

je bila v veljavi pred letom 2018, vendar je kasnejša to še podrobneje opredelila.
8
 Pojem 

»terensko delo« je zelo širok, kar se je izkazalo tudi med raziskavo. Pri intervjuvancih sem 

preverila, kakšne so njihove predstave ob tej besedni zvezi in ali bi bili odprti za tak način 

dela. Večina si je terensko delo predstavljala kot delo na domu, z njihovo družbo. Nekaterim 

pa je bil pojem poznan tudi že v praksi, saj so njihovi svetovalci takšen način dela že 

uporabljali (delo z družino, spremstvo k osebnim zdravnikom). D. N. pojasni, da si želi, da bi 

svetovanje potekalo pri njih doma in meni, da bi bila za sodelovanje pripravljena tudi njegova 

starša: »Če bi na tak način delali, bi znalo bit boljše.« »Bi bila oba dva (starša) pripravljena 

sodelovat, jaz pa tudi.« Ima pa pomisleke glede sodelovanja njegovih prijateljev v procesu 

svetovanja: »… izvedljivo bi bilo, ampak bi bilo malo čudno.« Prav tako se razdvojenost med 

željo in dilemami, povezanimi z delom na terenu, pokaže pri M. J., čeprav mu spremstvo 

svetovalca ne bi predstavljalo težav: »Jaz to nebi mel problema, če bi šel z mano kam k 

zdravniku kot spremstvo.« V naslednjem stavku pa doda, da bi mu pa tak način dela vseeno 

vzbudil občutke stresa: »V nekem stresu bi bil.« Iz odgovorov je razbrati, da bi morda 

podpora svetovalca pri obravnavah izven pisarne bila pri uporabnikih dobrodošla, vendar je 

notranji boj z občutki stigme, strahov, sramu močno prisoten. Z odmikom in zanikanjem svoje 

občutke do možnosti terenskega dela svetovalca pojasni tudi M. K., ki jasno pove: »… ne 

vidim te potrebe, pa si je nebi želel.« Skozi opisovanje doživljanja svojega kaznivega dejanja 

je zaznati močne občutke krivde in stigme (»… ker sem naredil tako sramoto svoji družini, 

sploh sinu«), kar lahko posledično vpliva tudi na sprejemanje različnih načinov pomoči in 

podpore.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
8
 Akcijski načrt ustanovitve probacijske službe s predlogom potrebnih institucionalnih in normativnih sprememb. 

(2016). Ljubljana: Vlada Republike Slovenije. 
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4 REZULTATI 
 

4.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

RV1: Kako je opredeljeno delo varstvenega nadzorstva?  

Delo varstvenega nadzorstva svetovalci opišejo kot svetovalni proces, pri katerem vsebino 

kreirajo v sodelovanju z uporabniki (osebami s pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom). 

Kot pomembno vodilo pri delu poudarijo naloge oziroma obveznosti, ki jih sodišče izreče 

obsojeni osebi. Rezultati so pokazali, da je varstveno nadzorstvo razdvojeno med svetovalnim 

in nadzornim konceptom dela. Čeprav je svetovanje primarna strategija dela, se nadzorstvu 

samemu po sebi svetovalci težko izognejo. Del njihovih obveznosti je tudi preverjanje ali 

»nadzorovanje« uporabnika v doslednosti izpolnjevanja navodil sodišča. Pomembno pa je 

poudariti, da je od posameznega svetovalca odvisno, ali svojo vlogo vidi bolj v »nadzorniku« 

ali »svetovalcu«. Vsem svetovalcem je v glavnem skupno to, kaj naj bi delali (zakonska 

podlaga, navodila sodišča), kako se bodo svetovalnega procesa lotili, pa je v njihovi 

individualni domeni. Način in izvedba svetovanja sta torej odvisna od samoiniciativnosti, 

izkušenosti, kreativnosti in dovzetnosti svetovalca. Naloga svetovalca je med drugim tudi, da 

omogoči uporabniku prvi stik z institucijo/društvom, pri katerem mora opraviti predpisane 

obveznosti. Navodila iz sodišča pa so hkrati pomemben element celostne obravnave 

posameznika. Uporabnik je dolžan izpolniti obveznosti, ki mu jih naloži sodišče. V primerih, 

ki sem jih spoznala, je bilo to obiskovanje društva za nenasilno komunikacijo, vključitev v 

skupino anonimnih alkoholikov in zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih drog. S 

tem se širi mreža pomoči in podpore in zajema večji del uporabnikove ranljivosti.  

  

Rezultati so pokazali, da je koncept delovnega odnosa tisti, ki v varstvenem nadzorstvu 

predstavlja glavno izhodišče za načrtovanje in potek dela. Kot naj učinkovitejši pristop se je 

izkazalo soustvarjanje delovnega odnosa, torej da uporabnik skupaj s svetovalcem oblikuje 

proces svetovanja, išče ravnotežje za funkcioniranje in vedenje. Da lahko delovni proces 

uspešno poteka, pa so pomembna tudi načela svetovalca in njegove dobre komunikacijske 

sposobnosti. Temeljna načela, ki so lahko vodilo uspešnega svetovanja, so razumevanje, 

toleranca, spodbujanje, upoštevanje potreb posameznika in etika udeleženosti.  

  

Kako doživljajo varstveno nadzorstvo obsojenci in strokovni delavci?   

Strokovni delavci doživljajo svoje delovno mesto predvsem kot odgovorno, 

večdimenzionalno in zahtevno. Nekaterim je prva asociacija ob varstvenem nadzorstvu 

obremenitev, saj so na centrih za socialno delo imeli zraven dodeljenega področja dela 

varstveno nadzorstvo kot dodatno dejavnost, za katero pa se morda niso čutili dovolj 

kompetentne. Ob tem so se pojavljali občutki nemoči in stiske, predvsem v primerih, kjer 

uporabnik ni imel uvida v svoje kaznivo dejanje. Na manjših centrih za socialno delo na tem 

področju ni bilo vključenih veliko uporabnikov. Iz tega razloga se je dogajalo tudi, da so si 

področje varstvenega nadzorstva zaposleni »podajali« med seboj, in sicer glede na količino 

ostalega dela in zadolžitev. Stisko pa je nekaterim občasno povzročalo tudi pomanjkanje 

smernic. Spet drugim pa je to dajalo širino in svobodo za prilagajanje svetovanja in širši 

spekter možnosti uporabe različnih metod dela.       

 

Pri obsojenih osebah se izkaže, da si izraz »varstveno nadzorstvo« razlagajo precej 

dobesedno. Njihove prve asociacije so »varstvo, nadzorovanje, zaščita okolice pred njimi, 

izključitev iz družbe za zagotavljanje varnosti«. Torej ravno nasprotno, kar varstveno 

nadzorstvo v svojem bistvu je. Iz rezultatov je razvidno, da je razumevanje kazenske sankcije 

povezano z uvidom uporabnika in prevzemanjem odgovornosti za kaznivo dejanje, ki so ga 
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storili. Pri uporabnikih, ki se zavedajo, da je bilo dejanje, ki so ga storili v določenih 

okoliščinah, družbeno nesprejemljivo in zanj prevzemajo odgovornost, posledično varstveno 

nadzorstvo dojemajo kot pomoč, podporo in pogovor s strokovno osebo. Pri drugih se 

pojavljajo občutki nezadovoljstva in razočaranja v odnosu do obsodbe, v nobenem primeru do 

sebe. Uporabnikovo razumevanje in doživljanje kazenske sankcije varstvenega nadzorstva pa 

je zagotovo odvisno tudi od razlage, načina dela in delovnega odnosa s svetovalcem. 

Zaključimo lahko, da je doživljanje uporabnika premo sorazmerno z njegovim odnosom s 

svetovalcem. Sproščen, varen, zaupen odnos je povod za dojemanje varstvenega nadzorstva 

kot smiselnega in koristnega. Občutka sprejetosti in zaupanja sta tista, ki uporabnikom 

predstavljata temelj v svetovanju. Gre predvsem za obojestransko spoštovanje in toleranco. S 

tem ko se vzpostavi dober odnos, lahko pripelje do tega, da uporabnik čuti dolžnost do 

svetovalca, da doseže cilje. Pojavi se strah pred (ponovnim) razočaranjem ljudi okrog sebe. 

    

Prav tako kot svetovalcem pa tudi obsojenim osebam varstveno nadzorstvo predstavlja 

obveznost ali celo breme. To izstopa sploh v primeru, ko je vmes zaposlitev uporabnika, saj je 

posledično potrebna časovna prilagoditev. Prav tako lahko uporabniku povzroča dodatno 

stigmo pred delodajalcem. Stigma pa je v največji meri pri uporabnikih prisotna med 

družinskimi člani in pri resocializaciji, torej po prestajanju pogojne kazni z varstvenim 

nadzorstvom oziroma pri pogojnem odpustu, ko se oseba ponovno vključuje v družbo po 

prestajanju kazni zapora. Kadar se uporabniki spopadajo z občutki sramu in stigme, je 

motivacija tista, ki jih lahko usmerja v prihodnost in postopoma zmanjšuje ta neprijetna 

doživljanja.  

 

Kakšne so njihove izkušnje, kaj bi želeli v prihodnje spremeniti in kaj poudariti? 

Izkušnje svetovalcev in obsojenih oseb so zelo raznolike. Pri svetovalcih na izkušnje vplivata 

sama struktura in organizacija dela na centrih za socialno delo, hkrati pa tudi njihova delovna 

etika, samoiniciativnost, motiviranost, pretekle izkušnje, izobrazba in navsezadnje njihova 

osebnost. Doživljanje delovnih izkušenj pa povezujejo tudi z motiviranostjo uporabnikov, ki 

pa je odvisna predvsem od uvida in odgovornosti do svojih dejanj. Svetovalci bi si v 

prihodnosti želeli sprememb na področju: 

 Timskega dela (več medresorskega sodelovanja – z zdravstvenim osebjem, med centri 

za socialno delo in pravosodnimi organi, s kadrovsko službo), kar bi posledično 

poudarilo intenzivnejšo celostno obravnavo.  

 Izobraževanja svetovalcev (pridobivanje smernic za delo – neposreden opis del in 
nalog multidisciplinarnega pristopa probatorja, opis vsebine dela, učenje na podlagi 

modelov dobre prakse, supervizijska srečanja s svetovalci iz področja varstvenega 

nadzorstva, zahteva in omogočanje socioterapevtske obravnave).  

 Kadrovske organizacije svetovalcev v varstvenem nadzorstvu (jasnejša opredelitev 
možnosti zunanjega svetovalca, varstveno nadzorstvo kot samostojno področje in ne 

kot »dopolnilna« dejavnost zaposlenih na centru za socialno delo).  

 Izvrševanja alternativnih kazenskih sankcij (v razmerju s prestajanjem zapornih kazni 
bi si svetovalci želeli več izrečenih alternativnih kazenskih sankcij. Poudarijo, da je v 

nekaterih primerih bolj smiselno in učinkovito, sploh pri prestajanju krajših zapornih 

kazni. V teh primerih bi se lahko izognili morebitni škodi in stigmi uporabnika 

(prekinitev zaposlitve, odmik od socialne mreže, omejena celostna obravnava, izpad 

dohodka, resocializacija …). Povečanje števila ukrepov alternativnih kazenskih 

sankcij pa je lahko tudi ena izmed rešitev prezasedenosti slovenskih zaporov.  

 

Izkušnje uporabnikov v varstvenem nadzorstvu pa niso bile v primerjavi s svetovalci toliko 

vezane na sistem, ampak večina izhajajo iz njihovega odnosa s svetovalcem, celotno izkušnjo 
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prestajanja pogojne kazni z varstvenim nadzorstvom. Več kot polovica intervjuvancev je 

svojega svetovalca poznalo že od prej iz drugih področij dela, kar je imelo pomemben vpliv 

na samo izkušnjo prestajanja pogojne kazni. V primerjavi s tistimi, ki so se s svetovalcem 

srečali prvič, so lažje spregovorili o svojih težavah, delo je potekalo bolj celostno, saj je 

svetovalec bil seznanjen z uporabnikovo življenjsko zgodbo in okoliščinami.    

 

Terensko delo je tisto, ki je izstopalo skozi raziskovanje metod dela. Izkazalo se je, da so ga 

intervjuvani na neki način že doživeli ali pa bi si ga želeli (več). V nekaterih primerih je šlo za 

delo z družino, torej obisk na domu, pri drugih pa za spremstvo v zdravstvene ustanove, na 

društva … Tisti, ki so imeli možnost te izkušnje, bi si ga želeli več, pri uporabnikih, pri 

katerih pa je delo potekalo izrecno v prostorih centra za socialno delo, pa so bila mnenja 

deljena. Nekateri so zaradi občutkov sramu in stigme že ovrgli samo misel na pomoč v 

njihovem življenjskem okolju, drugi bi bili pripravljeni sprejeti izven institucionalno pomoč. 

Ponovno pa se je izkazalo pri svetovalcih, da je način dela, ki ga uberejo, odvisen od celotne 

naravnanosti tima, organizacije časa in dela, količine področij, za katera so zadolženi, 

samoangažiranosti in ustvarjalnosti. Zakonodaja je že do zdaj tak način dela omogočala in ga 

spodbuja tudi vnaprej. Pomembno pa je poudariti, da ima na delovanje in posredovanje 

svetovalca vpliv tudi odziv uporabnika, njegova motiviranost, pripravljenost za sodelovanje, 

čustvena inteligenca, zmožnost prevzemanja odgovornosti in uvid v svoja dejanja.  

 

RV2: Kaj je probacija (varstveno nadzorstvo) in kakšne so prilagoditve institucij za novo 

nastale spremembe? 

Probacija oziroma probacijska služba je ime za institucijo pod okriljem ministrstva za 

pravosodje, ki obravnava alternativne kazni (pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom, 

pogoni odpust z varstvenim nadzorstvom, delo v splošno korist, hišni zapor). Naloga te službe 

je izvrševanje kazenskih ukrepov v skupnosti. Glavni namen je normalizacija, torej 

vključevanje storilca kaznivega dejanja v družbo s ciljem uporabnikovega uvida v svoje 

dejanje in zmanjševanje tveganja ponovne storitve kaznivega dejanja. Svetovalec v 

probacijski službi se imenuje probator. Prilagoditev novo nastale institucije (službe za 

probacijo) se kaže v kadrovski organizaciji omenjene službe. Za lažji prehod med obema 

ustanovama so na delovna mesta probatorjev zaposlili strokovne delavce, ki so bili na centrih 

za socialno delo zadolženi za področje varstvenega nadzorstva. Tega podatka ne moremo 

posploševati za vse enote probacijske službe, saj sem informacijo pridobila le za podravsko 

regijo.   

  

RV3: Kakšna so pričakovanja obsojenih oseb in strokovnih delavcev na centru za socialno 

delo ter na drugih institucijah?  

Pričakovanja strokovnih delavcev so velika. Njihovi odzivi na probacijsko službo so 

pozitivni. Kažejo jasno podporo, saj je uvedba nove institucije za alternativne kazni prinesla 

razbremenitev na centrih za socialno delo. Ker je ustanovljena služba, ki se bo specifično 

ukvarjala s tem področjem, lahko predvidevamo, da bo delo bolj intenzivno in s krajšimi 

birokratskimi postopki. Svetovalci v varstvenem nadzorstvu pa še vedno pričakujejo, da bo 

med centrom za socialno delo in službo za probacijo potekalo sodelovanje, saj so sami 

pomemben člen pri celostni obravnavi posameznika. Na tak način bodo ostali povezani z 

varstvenim nadzorstvom.  

 

Pričakovanja obsojenih oseb niso bila jasno izražena. Njihova informiranost o novo nastali 

službi za probacijo in spremembah, ki so sledile, je bila šibka. Nekateri s svojimi svetovalci o 

tem niso govorili, drugi so slišali za pojem »probacija«, vendar so imeli težave pri definiciji 

pojma. Nekaj informacij so pridobili iz medijev. Večina udeležencev, s katerimi sem 
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sodelovala, je sicer bila v izteku prestajanja pogojne kazni, zato so te informacije morda zanje 

bile zanemarljive.  

 

RV4: Ali glede na strokovno delo v praksi in obstoječo literaturo obstajajo pomembne razlike 

ali podobnosti med varstvenim nadzorstvom ter probacijsko službo? 

Probacijska služba ne predstavlja nadomestka varstvenemu nadzorstvu, kot bi to morda lahko 

posplošili tudi zaradi prevoda same besede »probation«. Varstveno nadzorstvo je le ena izmed 

vej probacijske službe. Gre za institucijo z različnimi panogami, del katerih je tudi pogojna 

obsodba/izpust z varstvenim nadzorstvom. Torej se je storitev varstvenega nadzorstva samo 

preselila pod drugo okrilje – iz centrov za socialno delo v probacijsko službo oziroma z 

ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na ministrstvo za pravosodje. To so glavne 

razlike, ki jih lahko izpostavimo med pojmoma »probacijska služba« in »varstveno 

nadzorstvo«. Ena izmed razlik je tudi poimenovanje samega strokovnega delavca, ki se iz 

svetovalca v varstvenem nadzorstvu preimenuje v probatorja. Njegova vloga je v primerjavi s 

svetovalcem nekoliko bolj koordinacijsko naravnana. Več kot razlik pa je podobnosti. Način 

in vsebina dela se bistveno ne razlikujeta glede na podane smernice in zakonodajo. Morda 

probacijska služba v svojih smernicah poudarja več terenskega dela. Še vedno pa ne gre trditi, 

da tudi do zdaj dela na terenu niso uporabljali v praksi. V obeh primerih ima strokovni 

delavec precej svobode pri organizaciji in načinu izvajanja svojega dela.  
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5 SKLEPI 
 

 V svetovalnem procesu varstvenega nadzorstva je ključnega pomena delovni odnos 
med svetovalcem in uporabnikom.  

 Delovni odnos uporabnike in svetovalce postavlja v vlogo »sodelavcev« v skupnem 

projektu (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2015). 

 Vodilo za vzpostavljanje delovnega odnosa in uspešnega sodelovanja je zaupen odnos.  

 Vsebina svetovanja v varstvenem nadzorstvu je individualizirana in je rezultat 
soustvarjanja svetovalca in uporabnika.  

 Navodila sodišča pripomorejo k celostni obravnavi posameznika, vendar jih nikakor 
ne gre jemati kot edini korak celostne obravnave v procesu varstvenega nadzorstva. 

 Način in obseg dela vplivata na doživljanje svetovalcev v varstvenem nadzorstvu, 

hkrati pa tudi na doživljanje uporabnikov.  

 Način in obseg svetovanja v varstvenem nadzorstvu sta odvisna od motiviranosti, 
razporeditve časa, delovnih razmer, domiselnosti, socialnih spretnosti, kreativnosti, 

izkušenosti, samoiniciativnosti in osebnosti.  

 Celostna obravnava, redno sestajanje, timsko delo, medresorsko sodelovanje in 
opolnomočenje uporabnika pripomorejo k dolgotrajnejšim rešitvam.  

 Vodilo svetovalca ni osebnostno spreminjanje uporabnika, ampak nižanje stresnih 

situacij, ki so nekoč vodile v storitve kaznivih dejanj – pomembno je spodbujanje 

prepoznavanja stiske, iskanje in osmišljanje konstruktivnejšega vedenja ter delo na 

socialnih odnosih. 

 Delo na terenu lahko pri uporabniku in tudi pri svetovalcih povzroča občutke strahu, 
sramu in stigmo. 

 Koncept varstvenega nadzorstva je z novo zakonodajo v svojem bistvu in namenu 
ostal enak. Izpopolnile so se nekatere zakonske vrzeli. Glavna razlika je sprememba 

pristojnega organa za izvajanje varstvenega nadzorstva, torej z ministrstva za delo, 

družino in socialne zadeve na ministrstvo za pravosodje. V praksi to pomeni, da se je 

prej svetovanje izvajalo na centrih za socialno delo, sedaj pa je varstveno nadzorstvo, 

skupaj z drugimi oblikami alternativnih kazni, pod okriljem službe za probacijo. 

 

Sistem varstvenega nadzorstva lahko ima na posameznika veliko pozitivnih vidikov, prav 

tako za družbo. Empirična dognanja kažejo, da ima uporabnik v omenjenem sistemu možnost 

celostne obravnave, pozitiven vpliv na socialno mrežo, še posebej pa je v ospredju ohranitev 

redne zaposlitve in s tem občutkov psihološke vrednosti in koristnosti. Na tak način si 

posameznik lahko ohranja možnosti preživetja in samostojno vzdržuje osnovne eksistencialne 

potrebe. Gre za resocializacijski model dela, ki ga Bric (2000) opredeljuje kot temelj v delu z 

obsojenimi osebami. Z aktivno vključenostjo uporabnika na zaposlitveni trg se ohranja tudi 

njegovo samospoštovanje in spodbuja samoaktualizacija (prav tam). S tem ko ima oseba 

možnost obdržati svoje delovno mesto, vpliva tudi na prispevanje k državnemu proračunu. 

Torej z večanjem izrekov alternativnih kazni (v tem primeru varstvenim nadzorstvom) se ne 

zmanjšuje samo prezasedenost slovenskih zaporov, ki jo poudarja Petrovec (2015), ampak 

pozitivno vpliva tudi na finančni vidik države, saj razbremeni zaporniški sistem, ki ga 

financira družba.  

 

O tem, na kakšen način bo potekalo varstveno nadzorstvo in kakšna bo vsebina procesa, pa je 

v veliki meri odvisno od svetovalca. Namen svetovanja je sicer raziskovanje uporabnikove 

osebne situacije, krepitev močnih področij, iskanje dejavnikov tveganja ter spodbujanje boljše 

socialne integracije (Kobolt, 2015). Glede na raziskano pa se je izkazalo, da so načini in 
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metode dela odvisni od kreativnosti, samoiniciativnosti, predanosti in izkušenosti svetovalca. 

Vendar je pri tem pomembno poudariti, da delo svetovalca ni edini faktor, ki vpliva na proces 

svetovanja. Rezultati so pokazali, da večji, kot je uvid uporabnika in prevzemanje 

odgovornosti za svoja dejanja, bolj je le-ta pripravljen sprejeti pomoč in podporo s strani 

strokovnih služb. Posledično ima svetovalec širši prostor za kreativnost in celostnost pri 

obravnavi. Njegova odločitev pa je, ali se bo pri svojem delu postavil zgolj v vlogo 

»nadzornika«, »svetovalca« ali bo vloge združil. Nekateri avtorji so izrazili dvom v to, da bi 

lahko strokovni delavec ti dve vlogi združil, saj pravosodni sistem in socialno službo vidijo 

kot kontradiktorni v svojih funkcijah – na eni strani nadzorovalna funkcija, na drugi izhajanje 

iz nudenja pomoči in podpore (Medved, 2016). Prav zato bi lahko bila probacijska služba tisto 

jedro celostne pomoči in podpore, tako iz pravosodnega kot socialnega vidika. Je pa 

bistvenega pomena v takšni organizaciji dela komunikacija in koordinacija med sodelujočimi 

(Lange, 1993). Cel proces svetovanja in soustvarjanja vpliva na doživljanje varstvenega 

nadzorstva tako uporabnika kot strokovnega delavca. Izkazalo se je, da je doživljanje 

uporabnika premo sorazmerno s sprejemanjem kazenske sankcije in posledično z odnosom do 

svetovalca. Torej, če ima uporabnik uvid v svoje kaznivo dejanje in družbene norme, bo 

njegovo doživljanje kazenske sankcije pozitivno oziroma usmerjeno k sprejemanju pomoči. S 

tem ko je odprt za iskanje rešitev in krepitev svoje ranljivosti, bo tudi delovni odnos izhajal iz 

zaupanja in varnosti. N. Žnidarič (2015) izpostavi kot pomemben korak k rezultatom 

svetovanja prvo srečanje. Gre za transfer med sprejemanjem kazenske sankcije in 

sprejemanjem sistema pomoči. Ob tem pa lahko v nasprotnem primeru (ničelnem uvidu 

uporabnika in zavračanju pomoči) svetovalec doživlja stisko in občutke nemoči. Šugman 

Bohinc (2006) uporabi za neprostovoljne uporabnike (torej tako rekoč vse, ki so obravnavani 

v postopku prestajanja kazni varstvenega nadzorstva) izraz zakonsko odrejeni oziroma 

mandatni uporabniki. Avtorica navaja, da je za motiviranost in uspešnost teh uporabnikov 

potrebna usklajenost zakonsko predpisanih ciljev (navodila iz sodišča) in osebnih ciljev. 

Izkazalo pa se je, da se tudi pri uporabnikih, ki sprejmejo pomoč, pojavijo v začetni fazi 

neprijetna čustva, predvsem sram, razočaranje in jeza, tudi občutki stigme. Nekatere znajo ti 

občutki spremljati skozi ves proces prestajanja kazenske sankcije varstvenega nadzorstva. 

Največ teh občutkov se je pojavilo predvsem pri omembi dela na terenu. Ker je prejšnja 

zakonodaja tak način dela že dopuščala, so ga v preteklosti nekateri svetovalci uporabljali. 

Delo z bližnjimi večina uporabnikov sprejema kot dobrodošlo in zaželeno, večjo stisko jim 

predstavlja možnost spremstva svetovalca na javnih mestih. Terensko delo se v novi 

zakonodaji omenja kot področje, ki naj bi v svojem bistvu še toliko bolj zaživelo. Čeprav se je 

koncept varstvenega nadzorstva srečal bolj z resorskimi spremembami, je v svoji 

namembnosti in vsebini ostal enak. Tak sistem je na slovenskem prostoru vpeljan že od 

osemdesetih let prejšnjega stoletja (Petrovec, 2015). Kljub napovedanim spremembam, ki so 

se že uresničile ali se še bodo v prihodnje, pa ostajajo med strokovnimi delavci želje in 

pričakovanja. Izstopa predvsem želja po večjem medresorskem sodelovanju, izobraževanju, 

večji izmenjavi znanja in izkušenj ter boljši kadrovski organizaciji svetovalcev, saj se je že v 

preteklosti na centrih za socialno delo izkazala preobremenjenost zaposlenih na področju 

postpenalne obravnave. Iz poročila, ki ga je izdala Slovenska tiskovna agencija (3. 4. 2019), 

je razbrati, da so se po poročanju ministrice za pravosodje Andreje Katič v prvem letu 

delovanja službe za probacijo potrdile težave s kadrovanjem. V aprilu 2019 je bilo namreč na 

službi za probacijo zaposlenih 22 oseb za nedoločen čas in 9 projektno. Avgusta 2018 so 

preučili, da je povprečna obremenitev na enega strokovnega delavca 61 primerov, v začetku 

leta 2019 pa se je število dvignilo na povprečno 97. Pri tem je treba upoštevati, da se v te 

številke štejejo vse oblike alternativnih kazni, ki jih imamo v slovenski kazenski zakonodaji. 

Kadrovsko preobremenjenost so poskušali reševati z razpisanimi dodatnimi devetintridesetimi 
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delovnimi mesti, kar bi povprečje znižalo na 50–60 primerov na posameznika (IUS-INFO – 

Prvo leto delovanja uprave za probacijo po oceni Katičeve uspešno, 2019). 
 

Pojavljajo se pričakovanja po doslednem in kontinuiranem sodelovanju med centri za 

socialno delo ter službo za probacijo. Socialno delo in kazensko pravo na področju 

kaznovanja že leta delata vzajemno, saj lahko le-tako dosegamo humano socialno kazensko 

pravo. Ne moremo ju sicer enačiti, lahko pa govorimo o odvisnosti drug od drugega za 

uresničevanje ciljev (Lange, 1993). Čeprav je v izvajanju varstvenega nadzorstva glavna 

sprememba prav izvajalec, kot vidimo, medresorskega sodelovanja ne bo možno kar tako 

prekiniti ali zgolj predati drugi službi.  
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6 RAZPRAVA 
 

V začetku raziskovanja mi pojma varstvenega nadzorstva in pa tudi probacije nista bila 

poznana. Moj namen je bil raziskati, kaj pravzaprav je njuna definicija, kako potekata v praksi 

in predvsem, kako se počutijo tisti, ki so v ta proces posredno vpleteni, torej svetovalci v 

varstvenem nadzorstvu in osebe, ki prestajajo ali so prestajale pogojno kazen z varstvenim 

nadzorstvom. Ker se je v času mojega raziskovanja na tem področju spremenila tudi 

zakonodaja, sem vključila primerjavo sedaj že prejšnjega sistema (varstvenega nadzorstva pod 

okriljem centrov za socialno delo) in novega oziroma obstoječega – varstveno nadzorstvo, ki 

ga izvaja služba za probacijo. Vodilo za vpogled v to področje dela so mi bila 

socialnopedagoška načela. Menim, da je področje alternativnih kazenskih sankcij in pa tudi 

resocializacije eno izmed tistih, ki ostaja na obrobju raziskovanja in izobraževanja. V procesu 

raziskovanja svoje magistrske teme sem dobila občutek, da ima socialna pedagogika lahko 

pomembno vlogo na tem področju.       

 

Med pridobivanjem informacij so se mi porodile številne dileme, nekatere tudi izven 

raziskovalnih vprašanj, ki bi bile v prihodnje vredne raziskovanja. Največ vprašanj se mi je 

porodilo na področju »navodil uporabniku s strani sodišča«. Sprašujem se, na kakšen način 

sodnik določi obveznosti uporabniku. Razbrati je bilo, da se sodnik opredeli glede na študijo 

primera oziroma glede na kaznivo dejanje in določi navodila, ki jih je treba izpolniti. V tem 

primeru vidim priložnost za timsko delo in izhajanje iz celostne obravnave. Pri tem delu 

vidim pomembno vlogo svetovalca, ki s hermenevtičnim pristopom dela uvidi širšo 

uporabnikovo ranljivost in lahko razširi področje pomoči in podpore. Na tem mestu se mi je 

zdelo pomembno tudi vprašanje usklajevanja šolskih ali zaposlitvenih obveznosti uporabnika 

z navodili iz sodišča. To se je izkazalo za izstopajoče sivo polje predvsem pri tistih, ki delajo 

v tujini (primer, kjer je uporabnik zaposlen v Avstriji) in pa v več izmenskem delu. Kot 

predmet razprave vidim tudi nekaj novosti, ki jih je prinesla probacija oziroma probacijska 

služba. Glede na to, da je moja interpretacija literature o novonastali službi ta, da bi želeli 

uvesti čim več terenskega dela, se mi na tem mestu poraja vprašanje o izvajanju le-tega. Kot 

je bilo razbrati, se je na slovenskem prostoru ustanovilo pet probacijskih služb, ki temeljijo na 

regionalizaciji. Moja dilema je, na kakšen način jim bo uspelo vzpostaviti oseben stik z 

uporabnikom in kako pogosto bo srečanje s svetovalcem, če je lahko uporabnik od pristojne 

enote oddaljen tudi 50–70 km. V mislih imam predvsem uporabnike iz težje dostopnih 

ruralnih okolij in tistih, ki jih umeščamo med ranljive skupine ljudi (invalidne osebe, 

starostniki …). 
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8 PRILOGE 
 

8.1 VPRAŠALNIK  

 

Prilagam zgolj primera vprašalnikov. Služila sta mi bolj kot vodilo, saj sem za vsakega 

posameznika vprašanja prilagodila in glede na potek pogovora dopolnila s podvprašanji. 

Vprašanja niso nujno potekala v tem vrstnem redu, nekatera sem tudi vmes spustila, saj so 

intervjuvani že med odgovori zajeli teme, ki so me zanimale. Zapise intervjujev hranim pri 

sebi.  

 

8.1.1 Vprašalnik za svetovalce v varstvenem nadzorstvu 

 

 Mi lahko na kratko opišete svoje delo kot svetovalec v varstvenem nadzorstvu? 

 Kolikšen delež vašega dela je bilo posvečenega varstvenemu nadzoru? Je bilo veliko 
primerov te izrečene kazenske sankcije? 

 Kako ste doživljali to vašo vlogo svetovalca? 

 Sklepam, da ste smernice za delo sprejemali s pristojnega ministrstva. Ali ste imeli 
glede na vaše izkušnje in znanje dovolj smernic za vaše delo? 

 Kje ste videli manko? Na katerih področjih so bili oz. so še problemi najpogostejši? 
Kaj bi poudarili kot primer dobre prakse? 

 Kaj ste pa nato naredile oz. kam ste ga usmerile? 

 Ste imeli kdaj posebej izobraževanje za delo svetovalca v varstvenem nadzorstvu? 

 Kako je potekal začetni pogovor z obsojenim? Lahko opišete na primeru. 

 Ali je imel obsojeni možnost sodelovanja, soodločanja? 

 Kako je bilo s pisanjem in oddajo poročil, ki ste jih posredovali pristojnim organom? 

 Kako ste doživljali to pisanje poročil, ki naj bi do neke mere bilo objektivno, glede na 
to, da naj bi jih pokazali obsojeni osebi in kasneje sodišču? 

 Kako ste motivirali osebe, s katerimi ste delali na tem, da se kazniva dejanja ne bi 
ponovila? 

 Glede na to, da je delo z ranljivo skupino ljudi. Ste imeli kdaj občutek, da bi 

potrebovali supervizijsko podporo oz. ali jo imate? 

 Kako pa je s pomočjo prostovoljcev, ki je nudena kot dodatna »pomoč« svetovalcu v 
varstvenem nadzorstvu? Ste sami to uporabljali? Zakaj da/ne? 

 Kako ste sodelovali z drugimi (CSD, organizacijami, institucijami)?   

 Predstavljam si, da je pri posameznikovi obravnavi vključenih veliko 

institucij/organizacij ... Kako je potekala ta komunikacija med vsemi vami? Ali je kdo 

to koordiniral? So se kdaj pojavile težave pri organizaciji/komunikaciji?  

 Kako je potekalo vaše delo, ste bili omejeni na delo v pisarni ali ste uporabljali tudi 
teren? Kako je to videti, lahko na kratko opišete? 

 Ste vključevali v delo tudi socialno mrežo posameznika? Še posebej imam v mislih 
njegovo družino/bližnje osebe. Kako in kje je to potekalo? 

 Ste seznanjeni z uvajanjem probacije? Kakšno je vaše mnenje o predlogu nove 
zakonodaje o probacijski službi? 

 Kako si glede na informacije, ki so vam dostopne, predstavljate delo, če bi postali 

probator? 

 Bi se vaše delo na kateri točki bistveno razlikovalo od tega, ki ste ga opravljali? Na 
kateri? 

 Kje vidite prednosti/skupne točke/razlike med varstvenim nadzorstvom in probacijsko 
službo?  
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 Kakšen pa je vaš predlog, kaj bi lahko izboljšali? 

 

8.1.2 Vprašalnik za osebe s pogojno kaznijo z varstvenim nadzorstvom 

 

 Prosila bi vas, da mi na kratko predstavite svojo življenjsko zgodbo. 

 Kako ste sprejeli kazen, ki vam je bila dodeljena, v tem primeru varstveno 
nadzorstvo? 

 Se spomnite prvega srečanja s svetovalnim delavcem? Kako je potekalo? 

 Kakšne so vaše izkušnje z varstvenim nadzorstvom zdaj, ko zaključujete? 

 Kaj vam je najbolj všeč in kaj bi spremenili? 

 Kako sprejemate navodila, ki vam jih je naložilo sodišče, in spodbude svetovalca? 

 Kaj vas je najbolj motiviralo med tem procesom? 

 Kako sodelujete s svetovalcem, kakšen je vajin odnos?  

 Se vam zdi, da je vloga (osebnost, znanje, izkušnje) svetovalca pomembna v procesu 
VN? 

 Imate izkušnje z delom svetovalca s svojo družino, prijatelji, znanci? 

 Kako to sprejemate? Bi si to želeli? 

 Kako poteka delo s svetovalcem? Lahko na kratko opišete. 

 Imate možnost soodločanja in sodelovanja (individualiziran načrt)? Kako to poteka? 

 Bi si želeli, da delo poteka tudi izven CSD ali morda že poteka? 

 Kako je to videti? Kako se (bi) ob tem počutite? 

 Ko pogledate za nazaj, kaj bi lahko rekli, da je bilo tisto, kar vam je do zdaj največ 

pripomoglo glede prihodnosti, v mislih imam delo z vašim svetovalcem? 

 

8.2 KODIRANI INTERVJUJI  

 

8.2.1 Začetni koraki kodiranja  

 

1. KORAK – Določitev posameznih enot oziroma izjav 

2. KORAK – Odprto kodiranje 

 

ŠTEVILKA IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 

A1  
sem že celo vrsto let 

na CSD 
Delo na CSD Izkušnje Delo svetovalca 

A2 

vse so recimo 

začetki probacije, ki 

seveda to niso 

Začetek probacije, 

ki še ni zakonsko 

opredeljen 

Podobnost z 

varstvenim 

nadzorstvom 

Probacija 

A3 

so me poimenovali 

tudi, ker sem 

vseskozi delal tudi s 

sodiščem 

Sodelovanje s 

sodiščem 
Izkušnje Delo svetovalca 

A4 

sem delal v zaporih 

v MB, kjer sem se 

tudi usposobil za 

terapevta za 

zdravljenje 

odvisnosti 

Zaposlitev v 

zaporu in 

usposabljanje za 

terapevta za 

zdravljenje 

odvisnosti 

Izobrazba Delo svetovalca 

A5 
Dela nihče ni želel 

opravljat 

Izogibanje 

delovnemu mestu  
Izogibanje Varstveno nadzorstvo 

A6 
Ga obravnavat 

multidisiplinarno, iz 

Multidisciplinarna 

obravnava 
Sodelovanje  Celostna obravnava 
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vseh koncev, od 

povezave z 

zdravniki, s 

psihiatri, osebnimi 

zdravniki, 

kadrovske službe, 

sodelovanje s 

sodniki, kazensko 

pisarno. 

A7 

sodelujem tudi s 

psihiatrično 

bolnišnico 

Sodelovanje z 

zdravstvom 
Zdravstvo Celostna obravnava 

A7 

sodeloval sem s 

starši, kolikor so 

dovolili, s partnerji 

Sodelovanje 

družino 
Delo z družino Celostna obravnava 

A8 

kako oseba 

funkcionira in 

seveda v prioriteti 

pa zgolj odvračanje 

od ponovnih 

kaznivih dejanj, 

soočanje s 

samopodobo 

Spoznavanje 

osebe in 

odvračanje od 

kaznivih dejanj 

Področja dela v 

varstvenem 

nadzorstvu 

Delo svetovalca  

A9 

iskala sva vzroke, 

zakaj je izbral 

kaznivo dejanje kot 

dejanje, ki je njemu 

v škodo in ne korist 

Iskanje vzrokov 

za kaznivo 

dejanje  

Soočenje s 

svojim kaznivim 

dejanjem  

Prevzemanje 

odgovornosti za svoja 

dejanja 

A10 

tematsko sem v 

individualnih 

načrtih tako razširil, 

da sva se dotaknila 

tako zgodb iz 

njegovega otroštva, 

pubertete … 

Tematsko 

razdeljen 

individualni načrt  

Individualiziran 

načrt  
Delo svetovalca 

A11 

vnesel sem tudi 

teorijo geštalta po 

Viljamu Ščuki, 

senzitiviti trenig, 

neverbalno 

komunikacijo, da 

sem prišel do 

posameznikove 

svojskosti 

Teorija geštalta, 

senzitiviti trening 

in neverbalna 

komunikacija  

Teoretična 

podlaga  
Delo svetovalca 

A12  

ko sem ga spoznal, 

sem nekako naredil 

celotno sliko, 

recimo neke vrste 

socialne anamnezo, 

oceno, združeno z 

intervjujem 

Oblikovanje 

celotne slike, 

socialne 

anamneze 

oziroma ocene s 

pomočjo 

intervjuja 

Hermenevtični 

pristop dela  
Celostna obravnava 

A13 

sva prediskutirala, 

potem sva najdla 

njegova dobra in 

Skupna diskusija 

in iskanje močnih 

točk 

Soustvarjanje 

delovnega 

odnosa 

Delovni odnos 
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slaba področja 

A14 

Kar se je 

vključevalo 

ministrstvo, je bilo 

eno izobraževanje 

Izobraževanje s 

strani ministrstva 
Smernice za delo Varstveno nadzorstvo 

A15 

Navodil al pa 

modelov dobre 

prakse, ki bi 

govorili o sami 

vsebini dela, pa ni 

Navodil in 

modelov dobre 

prakse ni  

Pomanjkanje 

smernic.  
Varstveno nadzorstvo 

A16 

moja izobrazba, 

specialno 

pedagoška, tista, pa 

se seveda delovne 

izkušnje, ki mi je 

dala 

Specialno 

(socialno) 

pedagoška 

izobrazba 

Izobrazba 

svetovalca 
Delo svetovalca 

A17 

si res želim, da bi 

probacija zajela, 

katere metode 

uspodobit za ljudi, 

kako 

socioterapevtsko 

ravnat, kako 

svetovalno ravnat 

Želje o 

izobraževanju v 

probaciji 

Smernice za delo Izobraževanje 

A18 

premalo  je 

individualnega dela. 

Dobro bi bilo 

timsko delo 

Več 

individualnega in 

timskega dela 

Metode dela  Delo svetovalca 

A19 

na začetku je 

potrebno nek načrt 

dela napravit, v 

katerem zajameš 

sodbo, katera ti 

narekuje kaj moraš 

opravit 

Oblikovanje 

načrta na podlagi 

sodbe, ki narekuje 

obveznosti  

Metode dela  Delo svetovalca 

A20 

izdelaš potem tak 

program, ga 

predstaviš osebi, ga 

spodbujaš in 

usmerjaš v smeri 

nekih koncentričnih 

krogov 

Izdelan program 

je predstavljen 

osebi, se jo 

spodbuja in 

usmerja  

Spodbujanje Delovni odnos 

A21 
Podlaga za delo so v 

prvi vrsti navodila 

Obveznosti 

obsojene osebe, ki 

jih določi sodišče 

Podlaga za delo  Delo svetovalca 

A22 

svetovalec je režiser 

in scenarist, oseba 

pa glavni igralec, ki 

potem skupaj 

nekako uravnotežita 

samo vedenje, 

ravnanje in pa 

funkcioniranje 

Svetovalec in 

uporabnik skupaj 

uravnotežita 

vedenje in 

ravnanje  

Soustvarjanje 

delovnega 

odnosa  

Delovni odnos 

A23 Povezal sem se z Medresorsko Sodelovanje  Celostna obravnava  
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drugo občino, šolo 

…  

povezovanje 

A24 
Opravili smo 

skupne razgovore 
Skupni razgovori Timsko delo  Celostna obravnava  

A25 
vse to počel že do 

zdaj 

Delo izven 

pisarne 
 terensko delo Varstveno nadzorstvo  

A26 
že krepko čez 40 

oseb skozi 

Število oseb s 

pogojno obsodbo 

z varstvenim 

nadzorstvom 

Obseg dela  Delo svetovalca  

A27 
vse, ob upoštevanju 

in soglašanju drugih 

Izvajanje 

različnih metod 

dela s soglasjem 

vpletenih v proces 

varstvenega 

nadzorstva 

Metode dela Delo svetovalca 

A28 

pomembna 

spretnost, verbalni 

pristop do osebe 

Komunikacijske 

spretnosti 

svetovalca 

Komunikacija  Delovni odnos 

A29 

Nimam težav, da bi 

težave nosil s seboj 

domov 

Ločevanje med 

strokovnim in 

zasebnim 

Ni potrebe po 

superviziji 
Supervizija 

A30 

imam probleme, ko 

nekdo na ulici k 

meni pristopi 

Težave z 

ogovarjanjem na 

ulici 

Težave pri delu 

svetovalca 
Delo svetovalca 

A31 

te osebe iskale 

dodatno pomoč za 

svoje znance 

Potrditev 
Uspešnost 

svetovalca 
Delo svetovalca 

A32 

vsako poročilo je 

bilo prebrano, 

prediskutirano 

Vpogled v 

poročila  

Etika 

udeleženosti 
Delovni odnos 

A33 
lahko sodelovali s 

kadrovsko službo 

Predlog 

sodelovanja s 

kadrovsko službo 

Predlog 

sodelovanja  
Celostna obravnava 

A34 
dobiš potrditev ali 

delaš dobro ali ne 

Smiselnost 

supervizije 

Uspešnost 

svetovalca 
Supervizija 

A35 

bi priporočal, da se 

najmanj mesečno 

določi določen čas, 

ko bi bili 

supervizorji 

Predlog za 

izvajanje 

supervizije v 

probacijski službi 

Supervizija v 

probaciji 
Probacija 

A36 

Zakonodaja za 

uvajanje probacije 

to predvideva in 

tudi sedanji 

pravilniki so to 

dopuščali 

Možnost 

prostovoljstva v 

varstvenem 

nadzorstvu in 

probaciji 

Dodatna pomoč Prostovoljstvo 

A37 
Mi se v to nismo 

spuščali 

Odločitev, da 

možnosti 

prostovoljstva ne 

bodo uporabili 

Dodatna pomoč Prostovoljstvo 

A38 Definitivno 

Potrditev, da so za 

delo 

najpomembnejše 

Izkušnje in 

izobraževanja  
Delo svetovalca 
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izkušnje in 

izobraževanja  

A39 

med 

najzahtevnejšimi 

deli v sociali ne 

Odgovorno 

delovno mesto 

Doživljanje 

svetovalca 
Delo svetovalca 

A40 

sem sedaj moral biti 

vse to v isti osebi in 

se iz ene vloge dat v 

drugo 

Preobremenjenost 
Doživljanje 

svetovalca 
Delo svetovalca 

A41 

tudi strokovni 

delavec dobi to 

pomoč. Ali skozi 

supervizijo ali skozi 

redna izobraževanja 

Pomoč svetovalcu 

s supervizijo ali 

izobraževanji 

Strokovna 

pomoč in 

podpora 

svetovalcu 

Izobraževanje 

A42 

nisem nikjer 

zasledil, kako bo 

potekalo to izbiranje 

primernih 

kandidatov 

Izbira kandidatov 

za probacijsko 

službo 

Zaposleni v 

probacijski 

službi 

Probacija 

A43 

Sam primerjam to s 

svojim delom iz 

zapora in vidim, da 

so res velike 

odgovornosti 

Odgovorno 

delovno mesto 

Doživljanje 

svetovalca 
Delo svetovalca 

A44 

Posebej določenega 

koordinatorja ni, 

komunikacija 

poteka pač po 

potrebi 

Komunikacija in 

koordiniranje med 

svetovalcem in 

drugimi 

vpletenimi je po 

potrebi 

Sodelovanje  Delo svetovalca 

A45 

vrtljivih vrat, ki so 

jih še dodatno 

pognali 

Obsojene osebe 

so pogosto v 

sistemu vrtljivih 

vrat 

Izkušnja 

»vrtljivih vrat« 

Doživljanje 

uporabnikov iz vidika 

svetovalca 

A46 

V strokovnem timu, 

čeprav bi bilo 

zaželjeno, se ne 

vključujejo tožilci, 

ne sodniki ne 

njegov klinični 

psiholog 

Neangažiranost 

ostalih 

strokovnjakov v 

timskem delu  

Timsko delo Celostna obravnava 

A47 
bo probator tisti 

koordinator 

Probator v vlogi 

koordinatorja 
Predvidevanja Probacija 

A48 
Z zamudo vse 

skupaj 

Predlog zakona o 

probaciji 

Uvajanje 

probacije 
Probacija 

A49 
fantastično, da se je 

začelo 
Zadovoljstvo  

Strinjanje s 

predlogom 

zakona o 

probaciji 

Probacija 

A50 

da bi se probator 

moral povezat s 

centrom za socialno 

delo 

Sodelovanje CSD 

in probacijske 

službe 

Predlog 

sodelovanja  
Celostna obravnava 

A51 Jaz že to delam Probator  Uvajanje Probacija  
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probacije  

A52 

manjka direktno 

opis del in nalog 

tega 

multidisciplinarnega 

pristopa probatorja 

Pomanjkanje 

smernic za delo in 

pristop probatorja 

Smernice za 

delo 

Probacija 

 

 

 

 

A53 

če so vključeni vsi 

strokovnjaki in med 

seboj sodelujejo, je 

hkrati tudi ožji 

manipulativni 

prostor 

Več sodelovanja 

prinaša manj 

manipulativnega 

prostora 

Timsko delo  Celostna obravnava 

A54 

on se mora odločit v 

končni fazi ali 

hočem ali noče bit 

drugačen 

Odločitev 

uporabnika o 

svoji prihodnosti 

Prevzemanje 

odgovornosti 

Doživljanje 

uporabnikov iz vidika 

svetovalca 

 

CSD MARIBOR – svetovalka v varstvenem nadzorstvu (B) 
ŠTEVILKA 

IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 

B1 

moje delo je blo 

celostno glede 

tega 

Celostno delo 

svetovalne delavke 
Svetovalno delo Delo svetovalca 

B2 

piše, da lahko 

pomaga 

prostovolec. No, 

ne prostovolec, 

ampak kot ... 

dodatni 

strokovni 

delavec 

Zakonodaja 

omogoča pomoč 

prostovoljcev ali 

drugega 

strokovnega 

delavca 

Dodatna pomoč Prostovoljstvo 

B3 

No, tega nisem 

mela. Bila sem 

sama 

Pomoči 

prostovoljcev ali 

strokovnjakov ni 

bilo 

Dodatna pomoč Prostovoljstvo 

B4 

Če je bil pa 

odpust, pa smo 

načrtovali pol 

skupaj z 

zavodom za 

prestajanje kazni 

V primeru 

pogojnega odpusta 

načrtovanje poteka 

skupaj z zavodom 

za prestajanje 

kazni 

Sodelovanje z 

zavodom za 

prestajanje kazni 

zapora 

Celostna obravnava 

B5 

moje delo, da 

sprejmem na 

prvi pogovor, v 

okviru katerega 

se naredi načrt z 

obsojencem 

Sprejem na prvi 

pogovor in 

sooustvarjanje 

individualiziranega 

načrta 

Prvi pogovor Delo svetovalca 

B6 

sem jih 

napotovala na 

društvo Zrno tu 

v Mb. To je 

društvo za  

nenasilne odnose 

Napotovanje na 

Društvo za 

nenasilne odnose 

Zrno 

Obveznosti s 

strani sodišča 
Celostna obravnava 

B7 hodli do mene Obisk pri Pogostost Delo svetovalca 
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tak enkrat na 

mesec 

svetovalki enkrat 

mesečno 

obiskov 

uporabnika 

B8 
Malo svetovalno, 

malo nadzorno 

Delo je naravnano 

svetovalno in 

nadzorno 

Svetovanje in 

nadzorstvo  
Delo svetovalca 

B9 

najprej 

poskušam 

vzpostaviti 

delovni odnos 

Vzpostavitev 

delovnega odnosa 
Delovni odnos Delovni odnos 

B10 

ni blo uvida s 

strani 

uporabnika 

Uporabnik ni imel 

uvida 

Prevzemanje 

odgovornosti 

Doživljanje 

uporabnikov iz vidika 

svetovalca 

B11 

mam jaz za sabo 

10 let delovne 

poti 

Veliko delovnih 

izkušenj 
Izkušnje  Delo svetovalca 

B12 
Dam jim prostor, 

tudi razumem 

Prostor in 

razumevanje 
Razumevanje  Delovni odnos 

B13 
Tudi lažje 

postavim mejo 
Postavljanje mej Postavljanje mej Delovni odnos 

B14 

ne opravičujem 

nobenega 

kaznivega 

dejanja, ampak 

pač vsak je 

človek 

Sprejemanje 

uporabnika ne 

glede na vrsto 

kaznivega dejanja 

Toleranca  Delovni odnos 

B15 

Meni je blo 

glavno, da oni 

sodelujejo 

Sodelovanje 

uporabnikov 
Soustvarjanje Delovni odnos 

B16 

Varstveno 

nadzorstvo je 

bilo samo del 

mojega dela, 

recimo, 10 

primerov 

približno v tem 

celem letu 

Varstveno 

nadzorstvo 

predstavlja manjši 

obseg dela 

strokovnega 

delavca na CSD 

Obseg dela Delo svetovalca 

B17 

Lahko bi bilo 

več, zaradi 

prezasedenosti 

Več alternativnih 

kazni za 

zmanjšanje 

prezasedenosti 

zaporov 

Zmanjšanje 

prezasedenosti 

zaporov 

Varstveno nadzorstvo 

B18 

tudi pri krajših 

kaznih ni 

smiselna zaporna 

kazen, ker je več 

škode 

Nesmiselnost 

zaporne kazni pri 

krajših obsodbah 

Krajše obsodbe  Varstveno nadzorstvo 

B19 

To, kar je 

pravilnik o 

svetovalcu 

varstvenega 

nadzorstva 

Pravilnik o 

varstvenem 

nadzorstvu 

Smernice za delo  Izobraževanje 

B20 

Moja naloga v 

grobem bi bila 

bolj nadziranje 

Splošna naloga 

svetovalca je 

nadziranje 

Nadziranje Delo svetovalca 
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B21 

sem dosti 

svetovalno 

naravnana 

Upoštevanje 

svetovalnih načel 
Svetovanje  Delo svetovalca 

B22 

Svetovanje o 

tekočih 

problemih, o 

stanovanjski 

problematiki, 

iskanju službe 

Podpora 

uporabniku na 

različnih 

življenjskih 

področjih 

Celostna pomoč 

in podpora 

uporabniku 

Celostna obravnava 

B23 

sem jih 

poskušala 

vzpodbujat, tudi 

če ni najbolj šlo 

Spodbuda ob stiski 

uporabnikov 
Spodbujanje  Delovni odnos 

B24 
Moja naloga pač 

je, da sporočam 

Naloga svetovalca 

je informiranje 

sodišča 

Timsko delo Celostna obravnava 

B25 

sem jim sledila 

in sem jih tudi 

postavljala 

Sledenje in 

postavljanje 

navodil 

Smernice za delo Izobraževanje 

B26 

Saj te jemljejo v 

pozitivnem 

smislu veš, ker 

oni morejo to 

opravit 

Uporabniki te 

doživljajo 

pozitivno, saj je to 

njihova obveznost 

Odnos med 

svetovalcem in 

uporabnikom  

Doživljanje 

uporabnikov iz vidika 

svetovalca 

B27 

Tisti, ko majo 

uvid in vejo, da 

ni blo ok, tisti so 

motivirani 

Tisti, ko imajo 

uvid, so motivirani 

Prevzemanje 

odgovornosti 
Motivacija  

B28 
Delala sem tudi s 

hčerko  
Delo s hčerko Delo z družino Celostna obravnava 

B29 

Odgovornost 

lahko tu preneseš 

na sodišče, kar 

se mi je zdelo 

vredu 

Pisanje poročil in 

prenos 

odgovornosti na 

sodišče 

Pisanje poročil Delo svetovalca 

B30 

Smernic z 

ministrstva 

posebej nisem 

dobila 

Ni bilo smernic z 

ministrstva 
Smernice Izobraževanje 

B31 

S področja 

varstvenega 

nadzorstva sem 

bila vključena v 

kolektiv, to je na 

ravni države, na 

skupnosti 

centrov za 

socialno delo. 

Vključitev v 

kolektiv na ravni 

skupnosti centrov 

za socialno delo v 

Sloveniji.  

Skupnost centrov 

za socialno delo 

v Sloveniji 

Supervizija 

B32 

Mi imamo 

supervizijo 

znotraj hiše 

Supervizija na 

CSD 

Možnost 

supervizije 
Supervizija 

B33 

Pač moremo iz 

ljudi izhajat, tu 

ni za razmišljat 

Pomoč more 

izhajat iz ljudi 

Upoštevanje 

potreb 

uporabnika 

Delovni odnos 
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B34 

kaj pa je 

terapevtska 

obravnava? 

Nerazumevanje 

navodil iz sodišča 

Navodila iz 

sodišča 

Sodelovanje s 

sodiščem  

B35 

sem jih napotila 

al na psihiatrijo, 

na ambulanto za 

zdravljenje 

alkoholizma al 

na združenje za 

razvijanje 

nenasilnih 

odnosov Zrno ali 

pa DNK 

Sodelovanje z 

drugimi 

organizacijami 

Obveznosti 

strani sodišča 
Celostna obravnava 

B36 

prihaja enkrat na 

mesec, lahko 

tudi več 

Srečanje z 

uporabnikom 

enkrat mesečno 

Pogostost 

obiskov 

uporabnika  

Delo svetovalca 

B37 

Sem mela 

primer, da je bil 

v tujini, sledila 

sem človeku 

enostavno 

Primer uporabnika, 

ki je delal v tujini 

Prilagajanje 

svetovalke  
Delovni odnos 

B38 

more sodišče 

met stvar 

pokrito, ne vem, 

če ima vsebina 

tako vrednost. 

Obveznosti s strani 

sodišča morejo biti 

opravljene, 

vsebina ni 

pomembna 

Vsebino dela 

prilagaja 

svetovalec 

Delo svetovalca 

B39 
Tak mi je bilo 

čist ok 

Zadovoljstvo z 

načinom pisanja 

poročil 

Pisanje poročil Delo svetovalca 

B40 
Vpogled v spis 

stranke imajo 
Vpogled v spis  

Etika 

udeleženosti  
Delovni odnos 

B41 
sva s sodnico 

dosti sodelovale 

Sodelovanje s 

sodnico 
Timsko delo 

Sodelovanje s 

sodiščem 

B42 
tudi z zdravniki 

dosti sodelujem 

Sodelovanje z 

zdravniki 
Timsko delo  Celostna obravnava 

B43 

je dostikrat 

komunicirala z 

menoj partnerka 

Veliko 

komunikacije z 

uporabnikovo 

partnerko 

Delo z 

družinskimi člani 
Celostna obravnava 

B44 

en primer, tam 

sem pa hodila na 

dom 

Delo na domu 

uporabnika 
Terensko delo  Varstveno nadzorstvo  

B45 

Sin me je klical, 

da je z atejom 

slabo 

Uporabnikov sin 

obvesti o stanju 

očeta 

Terensko delo Varstveno nadzorstvo  

B46 

Če je potreba ali 

želja s strani 

posameznika, ni 

problema it na 

teren 

Če si uporabnik 

želi, je terensko 

delo izvedljivo 

Terensko delo   Varstveno nadzorstvo 

B47 se mi zdi fajn 
Pozitivno mnenje 

o probaciji 

Mnenje o 

probaciji  
Probacija 

B48 
jaz podpiram 

probacijo 

Podpiranje 

probacije  

Mnenje o 

probaciji 
Probacija 
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B49 

problem, ki sem 

ga jaz strašno 

čutla je blo 

povezano 

kadrovsko 

Problem na 

kadrovskem 

področju 

Problem Varstveno nadzorstvo 

B50 

Probacija je 

forma nekih 

različnih nalog 

Probacija ima več 

nalog 
Naloge probacije Probacija 

B51 

probacija je zgolj 

ime za 

institucijo, ki 

obravnava 

alternativne 

kazni 

Probacija je 

institucija za 

alternativne kazni 

Probacija je 

institucija  
Probacija 

B52 

Na CSD je blo to 

že nekaj, kar ni 

tak važno 

Varstveno 

nadzorstvo na 

CSD ni imelo 

velikega pomena 

Pomen 

varstvenega 

nadzorstva na 

CSD 

Varstveno nadzorstvo 

B53 

vprašanje, če 

nebi bilo 

smiselno, da 

postpenala gre 

tja 

Pomislek o 

smiselnosti 

postpenale na CSD 

Ohranitev 

postenale na 

CSD  

Probacija 

 

CSD Ormož – svetovalke v varstvenem nadzorstvu (C)  

ŠTEVILKA 

IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 

C1 

se je tudi 

poskušalo, da bi 

bil zunanji 

svetovalec 

Možnost 

zunanjega 

svetovalca 

Zunanji 

svetovalec 
Varstveno nadzorstvo 

C2 

je zavrnil, ker bi 

to bilo tudi za 

njega samo en 

neplačan dodatek 

Zavrnitev zaradi 

neplačane 

storitve 

Zavrnitev 

zunanjega 

svetovalca 

Varstveno nadzorstvo  

C3 

spremljanje 

njegovih udeležb, 

odzivnosti in 

podobno 

Spremljanje 

uporabnikovih 

udeležb in 

odzivnosti 

Spremljanje 

obveznosti 

uporabnika 

Delo svetovalca 

C4 

To je bil manjši 

del, kakih 10 

primerov, malo 

več 

Manjši obseg 

dela, približno 10 

primerov  

Obseg dela  Delo svetovalca 

C5 
Kot dodatno 

obremenitev 

Varstveno 

nadzorstvo 

obremenitev 

svetovalcev 

Doživljanje 

svetovalcev  
Delo svetovalca 

C6 

na centru melo to 

področje taki 

status no, bolj 

slab 

Status 

varstvenega 

nadzorstva 

Pomen 

varstvenega 

nadzorstva na 

CSD 

Varstveno nadzorstvo 

C7 

Malo smo se 

počutle 

zgubljeno v enih 

Občutek 

izgubljenosti 

Doživljanje 

svetovalca 
Delo svetovalca 
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primerih 

C8 

ko ni blo uvida v 

kaznivo dejanje 

in smo se 

počutile 

nemočno 

Občutki nemoči, 

ko uporabnik 

nima uvida  

Doživljanje 

svetovalca  
Delo svetovalca 

C9 

Svetovalec 

splošno pri nas ni 

bil določen 

Svetovalec ni 

določen 

Določitev 

svetovalca 
Varstveno nadzorstvo 

C10 
glede na obseg in 

način dela 

Imenovanje glede 

na obseg dela 

Določitev 

svetovalca 
Varstveno nadzorstvo 

C11 
Smernic posebej 

nismo dobile 
Smernic ni bilo Smernice  Izobraževanje 

C12 

imele smo 

zakonodajo s 

strani ministrstva 

Zakonodaja z 

ministrstva  
Smernice za delo  Izobraževanje 

C13 

Smo se pa kdaj 

obrnile na CSD 

Ptuj 

Pomoč iz CSD 

Ptuj 
Smernice za delo  Izobraževanje 

C14 

Težave so se pri 

nas kazale pri 

odločbah sodišč 

Težave pri 

odločbah sodišč 

Težave pri 

odločbah  

Sodelovanje s 

sodiščem 

C15 

Bile so nam 

nejasne in preveč 

široko 

zastavljene, 

ohlapne 

Nejasna, široko 

zastavljena 

navodila iz 

sodišča 

Nerazumevanje 

navodil 

Sodelovanje s 

sodiščem 

C16 

pol pisala na 

sodišče za 

obrazložitev, 

ampak odgovora 

nisem dobila 

Poziv sodišču za 

obrazložitev, 

vendar ni bilo 

odgovora 

Poziv sodišču za 

razlago navodil 

Sodelovanje s 

sodiščem 

C17 

Pri nekaterih je 

blo očitno, da ni 

neke prave 

motivacije 

Pri nekaterih 

uporabnikih ni 

bilo motivacije 

Pomanjkanje 

motivacije pri 

uporabnikih 

Doživljanje 

uporabnikov iz vidika 

svetovalca 

C18 
Ne, tega nismo 

meli nikoli 

Izobraževanj ni 

bilo 
Izobraževanje Izobraževanje 

C19 

pogovarjali o 

obveznostih, ki 

mu jih je naložlo 

sodišče 

Pogovor o 

obveznostih iz 

sodišča 

Pogovor o 

obveznostih 
Delo svetovalca 

C20 

Za individualni 

načrt sploh ni blo 

nekih možnosti 

Za individualni 

načrt ni bilo 

možnosti 

Individualni načrt Delo svetovalca 

C21 

kot nadzornik za 

poročila in 

obveznosti 

sodišča 

Nadzornik za 

poročila in 

obveznosti 

Svetovalec kot 

nadzornik 
Delo svetovalca 

C22 

V enih primerih 

je blo to meni 

nepredstavljivo 

Nepredstavljivo 

motivirati 

uporabnika 

Stiska svetovalca Delo svetovalca 

C23 Me smo imele Uporaba Intervizija Supervizija 
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bolj intervizijo intervizije 

C24 
na centru nudena 

tudi supervizija 

Možnost 

supervizije 

Možnost 

supervizije 
Supervizija 

C25 

Tega se nismo 

nikoli 

posluževale 

Prostovoljstva 

niso uporabljali 
Dodatna pomoč Prostovoljstvo 

C26 

zato, ker je nam 

bilo kdaj v teh 

situacijah 

obremenjujoče in 

težko 

Obremenjujoče 

in težke situacije 

Doživljanje 

svetovalca 
Delo svetovalca 

C27 

Dosti sodelujemo 

s psihiatrično 

bolnišnico in 

zdravstvenim 

domom 

Sodelovanje z 

zdravstveno 

stroko 

Timsko delo Celostna obravnava 

C28 
pa z DNK v Mb 

dosti sodelujemo 

Sodelovanje z 

društvom za 

nenasilno 

komunikacijo v 

MB  

Timsko delo  Celostna obravnava 

C29 

smo svetovalci 

bli tisti, ki smo se 

dogovorili za 

stike 

Svetovalci 

omogočili 

uporabniku prvi 

stik z društvi in 

institucijami 

Komunikacija z 

društvi in 

institucijami 

Celostna obravnava 

C30 

sproti preverjali, 

kako potekajo 

srečanja 

Preverjanje o 

poteku srečanj 
Preverjanje  Delo svetovalca 

C31 

to prevzele druge 

zaposlene na 

CSD 

Delo z družino so 

prevzele druge 

zaposlene na 

CSD 

Delo z družino  Celostna obravnava 

C32 

da bi kot 

svetovalke imele 

pogovore še s 

člani družine, to 

pa ni blo 

Svetovalke niso 

imele pogovorov 

z družino 

Delo z družino Celostna obravnava 

C33 

Me smo vesele, 

da se je to 

ustanovilo in 

končno zaživelo 

Veselje ob 

ustanovitvi 

probacijske 

službe 

Strinjanje s 

probacijo 
Probacija 

C34 

bistvenih 

sprememb v delu 

ne bo 

Sprememb pri 

uvedbi 

probacijske 

službe ne bo 

Spremembe s 

probacijo 
Probacija 

C35 

Težave, ki jih 

vidimo, so 

oddaljenost 

službe  

Težave zaradi 

oddaljenosti 

enote 

Pomanjkljivosti v 

probaciji 
Probacija  

C36 

mogoče tudi 

manjko ne, ker 

primerov ne bodo 

tolko poznali, tak 

Manko zaradi 

pomanjkanja 

poznavanja 

primerov 

Pomanjkljivosti v 

probaciji 
Probacija 
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celostno 

C37 

se sprašujemo, da 

bodo 3 zaposlene 

za celo štajersko 

in prekmursko 

območje 

Pomislek glede 

števila zaposlenih 

za SV območje  

Pomanjkljivosti v 

probaciji 
Probacija 

C38 

manjka vsebina. 

Isto, kot mi je 

manjkala zdaj 

Potreba po 

specifičnosti 

vsebine dela 

Pomanjkljivosti v 

probaciji in 

varstvenem 

nadzorstvu 

Probacija 

C39 

da bi obstajala 

lista svetovalcev 

in bi pol na 

podlagi 

poznavanja 

primerov in 

območja delovali 

Predlog za listo 

svetovalcev, ki so 

delovali na 

podlagi 

poznavanja 

primerov 

Predlog liste 

svetovalcev v 

probacijski službi 

Probacija  

 

D – oseba s pogojno kaznijo z varstvenim nadzorstvom  

ŠTEVILKA 

IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 

D1 

dobil pogoj, da 

se morem it 

zdravit od 

alkohola in 

prepovedanih 

drog 

Zdravljenje 

odvisnosti 
Navodila sodišča Celostna obravnava 

D2 Tako je 

Usklajevanje 

službe in navodil 

sodišča 

Navodila sodišča Celostna obravnava  

D3 

To za mene 

sploh ni neka 

kazen 

Varstveno 

nadzorstvo mu 

ne predstavlja 

kazni 

Alternativne 

kazenske sankcije 

Sprejemanje 

kazenske sankcije 

D4 

Kazen bi bla 

recimo, če bi res 

mogo v zapor 

Prava kazen bi 

bila zapor 

Kazenske 

sankcije  

Sprejemanje 

kazenske sankcije 

D5 

meni je dejansko 

prav prišlo to, 

kar mi je blo 

izrečeno 

Izrečena kazen je 

bila koristna  
Koristnost kazni Uvid uporabnika 

D6 
mi je dosti 

pomagalo 
Je bilo v pomoč 

Pomen 

svetovanja  
Uvid uporabnika 

D7 
cilje sma 

opredelila 

Opredelitev 

ciljev 

Individualiziran 

načrt 
Delo s svetovalcem  

D8 

sam nikoli nisem 

znal ciljev 

postavit, on mi je 

pri tem pomagal 

Pomoč 

svetovalca pri 

zastavljanju 

ciljev 

Zastavljanje 

ciljev 
Delo s svetovalcem 

D9 

čutil tisto neko 

dolžnost, da sem 

se trudil to 

opravit 

Občutek 

dolžnosti do 

svetovalca za 

dosego ciljev 

Občutek 

dolžnosti 

Doživljanje 

uporabnika 

D10 Tak da od Od začetka do Uvid v lasten Doživljanje 
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začetka do zdaj 

sem kar dosti 

stvari naredo oz. 

sma naredla 

zdaj velik skupen 

napredek 

napredek  uporabnika 

D11 

motivacija mi je 

že prvo blo to, da 

ne bom šel v 

zapor 

Motivacija je to, 

da ne bo zaporne 

kazni 

Motivacija 
Doživljanje 

uporabnika 

D12 

Če že sodelujem, 

gledam na to, da 

čim več 

pridobim iz tega 

Sodelujem, da 

imam od tega 

tudi korist 

Pomen 

svetovanja 
Uvid uporabnika 

D13 
Sodelujem z 

Arsvitae 

Sodelovanje z 

društvom za delo 

z odvisniki od 

prepovedanih 

drog 

Sodelovanje z 

društvi 
Celostna obravnava 

D14 

In jaz sem vse te 

vzorce videl in 

pol kar nekak 

prišel sam na isto 

zgodbo 

Vzorce vedenja 

bližnjih prenesel 

nase 

Uvid skozi 

svetovanje 
Uvid uporabnika 

D15 

neki vzroki so že 

mogli bit v meni, 

da sem se za to 

odločil 

Vzroki za lastne 

odločitve 

Prevzemanje 

odgovornosti 
Uvid uporabnika 

D16 

vsak sam odloči 

za stvari, ki jih 

dela 

Odločitev za 

svoja dejanja 

Prevzemanje 

odgovornosti 
Uvid uporabnika 

D17 
Ga že od prej 

poznam, iz OŠ 

Svetovalca pozna 

iz osnovne šole 
Prvo srečanje Delo s svetovalcem 

D18 

S terapevtko sem 

se tak razumel, 

da sem njej več 

zaupal kot doma 

Dober odnos s 

terapevtko iz 

društva 

Zaupanje  
Doživljanje 

uporabnika 

D19 

Ima sicer malo 

drugačen način 

dela, pač tak bolj 

po regelcih 

Svetovalec ima 

strukturiran 

način dela 

Pisanje poročil Delo s svetovalcem 

D20 

Kar vredu mi je, 

ker ni nič 

prisiljeno 

V redu je, ker nič 

ni prisiljeno 

Možnost 

soodločanja 

Doživljanje 

uporabnika  

D21 

je bolj prosto, 

ampak vseeno v 

nekih mejah 

Svetovalec daje 

prostor za 

pogovor, vendar 

postavi meje 

Svetovanje Delo s svetovalcem 

D22 
Jaz s tem nisem 

imel težav 

Navodila niso 

bile težava 
Navodila sodišča Celostna obravnava  

D23 
Sem se držal 

navodil 

Upoštevanje 

navodil 
Navodila sodišča Celostna obravnava  

D24 

mogoče res to, 

da njega poznam 

že od prej 

Vpliv na dobro 

počutje 

uporabnika 

Dobro počutje  
Doživljanje 

uporabnika 

D25 je na strokovnem Strokoven, Odnos s Doživljanje 
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nivoju, ampak še 

vedno je 

sproščen 

ampak sproščen 

odnos 

svetovalcem  uporabnika  

D26 
to bi pa mogoče 

mogli met 

Želja po delu z 

družino  
Delo z družino Celostna obravnava 

D27 
sem že večkrat 

izrazil željo 

Želja po delu z 

družino 
Delo z družino Celostna obravnava 

D28 

enkrat sem te 

tudi očeta 

pripeljal, mamo 

bi še mogo 

Svetovanje 

skupaj z očetom, 

tudi z mamo bi si 

želel 

Delo z družino Celostna obravnava 

D29 

Bi bila oba dva 

(starša) 

pripravljena 

sodelovat, jaz pa 

tudi 

pripravljenost za 

sodelovanje pri 

terenskem delu  

Terensko delo  Celostna obravnava 

D30 

bi na tak način 

delali, bi znalo 

bit boljše 

Terensko delo bi 

lahko bilo v 

pomoč 

Mnenje o 

terenskem delu  
Celostna obravnava 

D31 

Pogledama, kaj 

sem v totem 

mesecu dni 

dosegel 

Pregled 

mesečnega 

dogajanja 

Svetovanje  Delo s svetovalcem 

D32 

prinesem kaka 

potrdila, pa to pa 

pogledama 

Skupaj 

pregledava 

potrdila 

Pregled potrdil Delo s svetovalcem 

D33 

Če bi recimo 

kaki fail naredo 

ne, bi ga te kao 

naj povedal 

Če se ne bi držal 

navodil, bi to naj 

povedal  

Svetovanje 

 
Delo s svetovalcem 

D34 

Kaj se dogaja z 

mano, kaj sem 

naredil v 

povezavi s 

službo, terapijo 

in to 

Področja 

svetovanja   
Svetovanje Delo s svetovalcem 

D35 

izvedljivo bi 

bilo, ampak bi 

bilo malo čudno 

Svetovalno delo 

z uporabnikovo 

družbo bi bilo 

izvedljivo, 

ampak čudno 

Delo z 

uporabnikovo 

družbo 

Celostna obravnava 

D36 Ja, sigurno 

Možnost 

sodelovanja in 

soodločanja 

Individualiziran 

načrt  
Delo s svetovalcem 

D37 

Lahko bi tudi 

samo sem hodil, 

bi tisti uradni del 

opravil 

Lahko bi samo 

pokazal potrdila  
Navodila sodišča Celostna obravnava  

D38 
to bi pol blo 

dovolj za sodišče 

Opravljene 

obveznosti so 

dovolj za sodišče 

Obveznosti 

uporabnika 
Navodila sodišča  

D39 

kolko je vsak 

človek sam 

pripravljen 

Pripravljenost 

človeka za 

sodelovanje in 

Samoaktivnost 

uporabnika 
Uvid uporabnika 
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sodelovat, pa 

nekaj naredit 

napredek 

D40 

ko eno stvar 

dosežeš, ti tisti 

občutek, da 

vedet, da si 

naredil prav 

Ko dosežeš cilj, 

dobiš potrdilo, da 

delaš prav 

Motivacija 
Doživljanje 

uporabnika 

D41 

kot je meni 

prostovoljno delo 

ne, mi je to blo 

zakon ful ne, res 

dober občutek 

Prostovoljno 

delo mi je dalo 

res dober 

občutek 

Krepitev 

samopodobe 

Doživljaje 

uporabnika 

D42 

Jaz sem zaj že 

nekaj na sebi 

naredo 

Delo na sebi 
Pomen 

svetovanja 
Uvid uporabnika 

D43 

težko pol najdeš 

nekaj novega, 

nove ljudi, novo 

družbo 

Težko kasneje 

najdeš novo 

družbo, novo 

okolje 

Stigma  
Doživljanje 

uporabnika 

 

E – oseba s pogojnim odpustom z varstvenim nadzorstvom 

ŠTEVILKA 

IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 

E1 

sem bil 6 let na 

Dobu, 3 leta pa 

pol pogojne z 

varstvenim 

nadzorstvom 

6 let zaporne 

kazni in 3 leta 

pogojnega 

odpusta z 

varstvenim 

nadzorstvom 

Pogojna kazen z 

varstvenim 

nadzorstvom 

Alternativne 

kazenske sankcije  

E2 
me je čist 

razočaralo, ne 
Razočaranje Občutki  

Sprejemanje 

kazenske sankcije 

E3 

obsodli pol tak, 

kot so me, to še 

mi je danes krivo 

Razočaranje nad 

obsodbo 
Občutki  

Sprejemanje 

kazenske sankcije 

E4 
jaz obžalujem 

vse skupaj to, veš 

Obžalovanje 

svojega dejanja  

Prevzemanje 

odgovornosti 
Uvid uporabnika 

E5 

ker sem naredil 

tako sramoto 

svoji družini, 

sploh sinu 

Družini sem 

naredil sramoto, 

sploh sinu 

Stigma družine  
Doživljanje 

uporabnika 

E6 

za pogojno pa je 

blo, da sem dal 

na Dobu 3-krat 

vlogo 

Za pogojni 

odpust sem 

trikrat vložil 

prošnjo  

Prošnja za 

pogojni odpust 

Alternativne 

kazenske sankcije 

E7 
je komisija dva 

krat zavrnila 

Zavrnitev 

komisije 

Prošnja za 

pogojni odpust  

Alternativne 

kazenske sankcije 

E8 

ko je to potekalo 

s tem pogojnim 

odpustom, pa je 

na Dob prišla 

tudi ta 

svetovalka, ko 

sem jo mel prej 

na CSD 

Obisk svetovalke 

v varstvenem 

nadzorstvu na 

zavodu za 

prestajanje kazni 

na Dobu 

Prvo srečanje Delo s svetovalcem 
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E9 

Je blo že pol tam 

par srečanj, da 

smo se spoznali 

Prav srečanja so 

potekala na Dobu 

Odnos s 

svetovalcem 
Delo s svetovalcem 

E10 

res je, da je dosti 

odvisno od 

svetovalca 

Veliko je odvisno 

od svetovalca 
Vpliv svetovalca 

Doživljanje 

uporabnika 

E11 

varstveno 

nadzorstvo lahko 

tudi malo v 

breme 

Varstveno 

nadzorstvo je 

lahko breme 

obveznost  
Doživljanje 

uporabnika 

E12 

je neka 

obveznost, na 

kero si vezan 

Varstveno 

nadzorstvo je 

obveznost 

Obveznost  
Doživljanje 

uporabnika 

E13 

hitro, ko sem 

prišel ven, dobil 

službo 

Ko sem prišel iz 

zapora, sem dobil 

službo 

Zaposlitev Delo s svetovalcem 

E14 

in pol maš termin 

na centru, ko 

moreš it 

Termin s 

svetovalcem v 

času službe 

Usklajevanje  Delo s svetovalcem  

E15 

sem se jaz pol 

vse s svetovalko 

zmenil, ker mi je 

to na prvem 

mestu 

Dogovor s 

svetovalko glede 

termina 

Usklajevanje  Delo s svetovalcem 

E16 

tak 

predstavitveno, 

pa načrt tisti sma 

naredla 

Predstavitev in 

individualiziran 

načrt 

Prvo srečanje Delo s svetovalcem 

E17 

kdaj in na kak 

način bodo 

srečanja potekala 

Potek srečanj Prvo srečanje Delo s svetovalcem 

E18 

Včasih se mi je 

zdelo malo 

nekoristno 

Zdelo se mi je 

nekoristno 
Iskanje smisla Uvid uporabnika 

E19 

so spet kaki 

pogovori, ko 

lahko vzameš kaj 

res za sebe 

Pogovori, ko 

dobiš nekaj zase 

Koristnost 

svetovanja 

Doživljanje 

uporabnika 

E20 

je nekdo, ki te 

posluša, pa ti 

pomaga 

Imaš nekoga, ki 

te posluša in 

pomaga 

Odnos s 

svetovalcem 

Doživljanje 

uporabnika 

E21 

Spremenil bo 

mogoče odnos 

kdaj pa kdaj 

Če bi lahko, bi 

spremenil odnos 

nekaterih oseb 

Nezadovoljstvo z 

odnosi 

Doživljanje 

uporabnika 

E22 
Včasih se počutiš 

vsem odveč 

Počutiš se vsem 

odveč 
Osamljenost 

Doživljanje 

uporabnika 

E23 

navodilo samo 

obiskovanje 

anonimnih 

alkoholikov 

Obiskovanje 

skupine 

anonimnih 

alkoholikov 

Navodila sodišča  

E24 

Sam se moreš 

odločit, ker če ne 

sodeluješ po 

svoji volji, pol je 

Pomembno je, da 

se sam odločiš za 

sodelovanje 

Prevzemanje 

odgovornosti 
Uvid uporabnika 
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to vse zanič 

E25 

Družina in 

prijatli, sigurno 

to 

Družina Motivacija 
Doživljanje 

uporabnika 

E26 

to te pol vleče 

naprej, pa še pol 

sploh, ko prideš 

ven, da ne 

ostaneš sam 

Odnosi Motivacija 
Doživljanje 

uporabnika 

E27 

če ne bi mel njih, 

ne vem, kak bi to 

speljal 

Družina Motivacija 
Doživljanje 

uporabnika 

E28 

ma eno toplino in 

je taka človeška, 

sproščena 

Svetovalka je 

topla in 

sproščena oseba 

Odnos s 

svetovalko 

Doživljanje 

uporabnika 

E29 
Karkoli ji lahko 

povem 
Lahko ji zaupam Zaupanje  

Doživljanje 

uporabnika 

E30 
nimam občutka, 

da me obsoja 
Me ne obsoja Sprejemanje 

Doživljanje 

uporabnika 

E31 
sprejme me 

takega, kot sem 
Me sprejme Sprejemanje 

Doživljanje 

uporabnika 

E32 

Ni kot neki 

vodja, ampak ena 

izmed nas 

Ni vodja, je ena 

izmed nas 
Poistovetenje  

Doživljanje 

uporabnika 

E33 

lahko bi šel na 

center samo zato, 

da podpišem 

Lahko bi samo 

pokazal potrdila  

Obveznosti 

uporabnika 
Navodila sodišča 

E34 

ko je enkrat taki 

odnos, pol lahko 

res probleme 

rešuješ 

Ko imaš odnos, 

lahko rešuješ 

težave 

Zaupanje 
Doživljanje 

uporabnika 

E35 

svetovalka je 

delala tudi z 

mojo ženo 

Delo z ženo  Delo z družino Celostna obravnava 

E36 
meni je to blo 

super 

Strinjanje z 

delom z družino 
Delo z družino Celostna obravnava 

E37 

Sma se 

pogovarjala o 

tekočih 

problemih, 

preverla sma, kak 

so moje 

obveznosti 

Pogovor in 

preverjanje 

obveznosti 

Svetovanje Delo s svetovalcem 

E38 

za nazaj do 

prejšnjega 

srečanja, kaj je 

novega, če rabim 

kje pomoč 

Evalvacija in cilji 

za naprej 
Svetovanje  Delo s svetovalcem 

E39 

dala vse za 

prebral kar je 

pisala. Tudi 

vprašala me je 

večkrat, kak se 

mi zdi 

Soodločanje in 

sodelovanje 
svetovanje Delo s svetovalcem 
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E40 

ne vidim te 

potrebe, pa si je 

nebi želel 

Ni potrebe in 

želje za terensko 

delo 

Terensko delo Celostna obravnava 

E41 

sam prideš do 

nekega 

spoznanja, kaj si 

naredo in kakšne 

so posledice 

Uvid svojega 

dejanja in 

posledic 

Prevzemanje 

odgovornosti 
Uvid 

 

F – oseba obsojena na pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom 
ŠTEVILKA 

IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 

F1 Šokiran sem bil Šok Presenečenje 
Sprejemanje 

kazenske sankcije 

F2 

Jaz bi reko, da je 

to blo po krivem, 

ker je on izzival 

Obsojen po 

krivem, ker je 

drugi izzival 

Ni uvida 
Sprejemanje 

kazenske sankcije 

F3 

jaz bi mogo koga 

ogrožat, te bi 

potreboval 

varstvo 

Če bi koga 

ogrožal, potem bi 

potreboval 

varstvo 

Nerazumevanje 

kazni 

Sprejemanje 

kazenske sankcije 

F4 
Midva se dobro 

poznama že 

Poznanstvo s 

svetovalcem 
Prvo srečanje Delo s svetovalcem 

F5 

Če ga nebi 

poznal, bi bla 

trema 

Če ga nebi 

poznal, bi imel 

tremo 

Trema 
Doživljanje 

uporabnika 

F6 

jaz tam na 

skupini (DNK) 

povem, to meni 

ne pride v 

upoštev 

Na društvu za 

nenasilno 

komunikacijo 

povem, da to ni 

zame 

Navodila iz 

sodišča 
Celostna obravnava 

F7 
Ker morem 

izpolnit 

Obisk skupine, 

da izpolnim 

obveznosti 

Pogoj Navodila sodišča 

F8 Ja, koristlo je 
Skupina je bila 

koristna 
 Koristnost Navodila sodišča 

F9 
sploh si ne 

želim, ni šans 
Si ne želim  Delo z bližnjimi Celostna obravnava 

F10 

če bi zaglavo, bi 

proso za 

spremstvo al pa 

pomoč tu 

Če bi imel 

težave, bi prosil 

za pomoč 

svetovalca 

zaupanje 
Doživljanje 

uporabnika 

F11 
Bil je pogovor 

no 
Pogovor Svetovanje  Delo s svetovalcem 

F12 
kak naj jezo 

obvladam 

Obvladovanje 

jeze 
Cilji Individualiziran načrt 

F13 

Vsekakor. Tisto, 

ko vidim pa 

čujem, tu 

izkašlam 

Kar opazim in 

slišim, lahko tu 

povem 

Sodelovanje Delo s svetovalcem 

F14 
V nekem stresu 

bi bil 
Stres Terensko delo Celostna obravnava 

F15 Jaz to nebi mel Ne bi imel težav Spremstvo  Celostna obravnava 
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problema, če bi 

šel z mano kam 

k zdravniku kot 

spremstvo 

s spremstvom 

F16 
Lažje se soočam 

s stvarmi 
Lažje soočanje Umirjenost  

Doživljanje 

uporabnika 

F17 
malokomu 

zaupam 
Nezaupanje Zaupanje 

Doživljanje 

uporabnika 

F18 

lahko vedno na 

njih obrnem, če 

ki ne zmorem 

Če ne zmorem, 

se obrnem na 

svetovalca 

Varnost 
Doživljanje 

uporabnika 

 

G – oseba z izrekom pogojne kazni z varstvenim nadzorstvom 
ŠTEVILKA 

IZJAVE 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 

G1 

kaj te jaz vem, 

kaj je to 

varstveno 

nadzorstvo 

Ne ve vidim 

smisla v 

varstvenem 

nadzorstvu 

Nesmiselnost  Sprejemanje kazni 

G2 
ne vem, kaj naj 

povem 

Nepripravljenost 

za pogovor 
Sram 

Doživljanje 

uporabnika 

G3 

vsaki mesec 

kontrole, se 

javljam tu 

Vsak mesec se 

javim 
Mesečna srečanja  Delo s svetovalcem 

G4 Gospod Avtoriteta 
Odnos s 

svetovalcem 

Doživljanje 

uporabnika 

G5 

nisem 

zadovoljen, 

sploh ne 

Nezadovoljstvo s 

kaznijo 
Nezadovoljstvo Sprejemanje kazni 

G6 

Ne vem, če je 

sploh to 

potrebno, toti 

varstveni 

Ne vem, ali je 

varstveno 

nadzorstvo 

potrebno 

Dvom Sprejemanje kazni 

G7 

Sem se pač 

strinjal, z vsemi 

pogoji kaj so dali 

Strinjal sem se s 

pogoji 
Pogoj Navodila sodišča 

G8 
prek sodišča na 

zdravljenje 

Zdravljenje 

alkoholizma 
Navodila sodišča Celostna obravnava 

G9 
dokazovat, da 

sem trezen 

Dokazovanje 

treznosti 
Zdravljenje Navodila sodišča 

G10 še v AA hodim 

Društvo 

anonimnih 

alkoholikov 

Navodila sodišča Celostna obravnava 

G11 

me je vključil, 

absolutno pa 

poslušal 

Bil sem vključen 

in slišan 

Odnos s 

svetovalcem 

Doživljanje 

uporabnika 

G12 tudi kaki nasvet Dialog Svetovanje  Delo s svetovalcem 

G13 
Da me je 

razumel 
razumevanje Razumevanje 

Doživljanje 

uporabnika 

G14 te ne obsoja Ne obsoja Sprejemanje 
Doživljanje 

uporabnika 

G15 
mela sma dober 

odnos 
Dober odnos Sodelovanje 

Doživljanje 

uporabnika 

G16 predlog, kak bi Predlogi za Predlogi Delo s svetovalcem 
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lahko, drugače je 

dobrodošel 

izboljšanje  

G17 
Je bil kar 

svetovalec tisti 
Svetovalec Motivacija 

Doživljanje 

uporabnika 

G18 

če ga ti 

upoštevaš, ga, če 

ne, pa ne 

Odločitev 
Prevzemanje 

odgovornosti 
Uvid 

G19 
ja, probalo se je, 

pa ni šlo 

Poskus dela z 

družino 
Delo z družino Celostna obravnava 

G20 
niso hotli, 

povabo pa jih je 

Družina ni 

sprejela povabila 
Delo z družino  Celostna obravnava 

G21 bi si to želel 
Želja po delu z 

družino 
Delo z družino Celostna obravnava 

G22 
naloge, kaj je, 

kaj je še treba 
Preverjanje ciljev 

Individualiziran 

načrt 
Delo s svetovalcem 

G23 

Kake so 

posledice, če 

pride do česa 

Preverjaje 

posledic 
Svetovanje  Delo s svetovalcem 

G24 

to pa je meni 

sporno na celi 

črti 

Terensko delo je 

sporno 
Terensko delo  Delo s svetovalcem 

G25 
jaz si nebi tega 

dovolil 

Vstop v osebni 

prostor  
Osebne meje 

Doživljanje 

uporabnika 

G26 

da me kdo na 

ulici sreča, ni 

šans 

Sram Stigma  
Doživljanje 

uporabnika 

G27 

tote službe že 

malo preveč 

posegajo v vse 

Vpletanje 

institucij v 

osebno življenje 

Osebne meje 
Doživljanje 

uporabnika 

G28 

oni tahujši), taki 

rabijo 

nadzorstvo, ne 

pa jaz 

Opravičevanje 

svojega dejanja 
Opravičevanje  

Sprejemanje 

kazenske sankcije 

G29 

da se streznim, 

pa razmišljam 

drugače 

Zastavljeni cilji Cilji Individualiziran načrt 

G30 

v familiji je 

drugače, ker ni 

razumevanja 

Ni razumevanja v 

družini 
Delo z družino Celostna obravnava 
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8.2.2 Odnosno kodiranje 

 

1. Obsojene osebe  

 

NADKATEGORIJA ŠTEVILKA IZJAVE 

Sprejemanje kazenske sankcije D3, D4, E2, E3, F1, F2, F3, G1, G5, G6 

Uvid uporabnika 
D5, D6, D12, D14, D15, D16, D39, D42, E41, 

E4, E18, E24, G18, G28 

Doživljanje uporabnika 

D41, D9, D10, D18, D20, D24, D25, D43, D11, 

D40, E5, E10, E11, E12, E19, E20, E21, E22, 

E29, E30, E31, E32, E34, E28, E28, E25, E26, 

E27, F5, F10, F16, F17, F18, G2, G11, G13, 

G14, G15, G25, G26, G27, G4, G17 

Celostna obravnava 

D1, D2, D22, D23, D37, D26, D27, D13, D28, 

D29, D30, D35, E23, E35, E36, E40, F6, F9, 

F14, F15, G19, G20, G21, G30, G8, G16 

Delo s svetovalcem 

D7, D8, D17, D19, D21, D31, D32, D33, D34, 

D36, E9, E13, E14, E15, E16, E17, E37, E38, 

E39, E8, F11, F13, F4, G3, G12, G16, G22, G23, 

G24,  

 

2. Svetovalci v varstvenem nadzorstvu 

 
NADKATEGORIJA ŠTEVILKA IZJAVE 

Delo svetovalca 

A1, A3, A4, A7, A9, A10, A11, A15, A17, A18, 

A19, A20, A25, A26, A29, A30, A37, A38, A39, 

A42, A43, B1, B5 ,B7, B8, B11, B16, B20, B21, 

B36, B38, B39, C3, C4, C5, C7, C8, C19, C20, 

C21, C22, C26, C30 

Probacija 

A2, A34, A41, A46, A47, A48, A50, A51, B47, 

B48, B50, B51, B53, C33, C34, C35, C36, C37, 

C38, C39 

Celostna obravnava 

A6, A22, A23, A32, A45, A49, A52, B4, B6, 

B22, B24, B28, B35, B42, B43, C27, C28, C29, 

C31, C32 

Delovni odnos 
A12, A21, A27, A31, B9, B12, B13, B14, B15, 

B23, B33, B37, B40 

Doživljanje uporabnikov iz vidika svetovalca A44, A53, B10, B26, B27, C17 

Varstveno nadzorstvo A14, B49, B52, C1, C2, C6, C9, C10 

 

 


